Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim
dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego
tym, którzy Go proszą.
(Łk 11)
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1. Modlitwa, praktykowana przez człowieka od najdawniejszych czasów, jest ważnym
środkiem i zarazem przejawem życia duchowego. Jej zadaniem jest przemiana serca
człowieka, który się modli. Jednym z rodzajów modlitwy prośby jest modlitwa
wstawiennicza, która pozostaje zawsze w harmonii z miłosierdziem Bożym. Protoplastą
modlitwy wstawienniczej jest Abraham. Oręduje za ludźmi winnymi, którymi są
mieszkańcy Sodomy i Gomory. Fakt, że oba miasta zostały zniszczone z powodu braku
„sprawiedliwych”, nie umniejsza prawdy, że Abraham chciał przyczynić się do ocalenia
wielu ludzi. Podobnie jak Jezus, który nauczył nas najpiękniejszej modlitwy, a w której
możemy zwracać się do Ojca w niebie
2. Prace przy Alwerni są kontynuowane we wtorki od godz. 16.30
i w soboty od godz. 9.00. Dziękujemy wszystkim, którzy pracowali w tym
tygodniu. Szczególne podziękowania dla tych, którzy wczoraj przygotowali
elewację kościoła do malowania przed odpustem
3. W zakrystii po Mszach św. od dziś do przyszłej niedzieli można złożyć podpis pod
obywatelskim projektem „W obronie chrześcijan”, mającym na celu zaostrzenie kary
za zakłócanie obrzędów religijnych (Mszy, nabożeństw i procesji), akty profanacji wobec
symboli religijnych i miejsc kultu oraz ograniczenia konstytucyjnego prawa do wolności
religijnej (z 2000 zł do 2 lat więzienia). Trzeba znać swój adres i pesel
4. Dziś odpust św. Anny w Gogolinie – Karłubcu i na Górze Św. Anny (sumy
o godz. 11.00). Za tydzień po Mszach św. będziemy święcić kierowców i pojazdy
mechaniczne oraz zbierać ofiary na działalność misyjną ks. Dariusza Flaka
5. Kolekta dziś i za tydzień na potrzeby Parafii. Kolekta z ub. niedzieli – 1474 zł;
Opfergang – 1206 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!
6. Sprzątanie kościoła: Cieślik, Matuszek, Orlik, Gorek (ul. Mickiewicza)
Ks. Tadeusz Lewicki urodził się 3 maja 1950 r. w Walcach w rodzinie Benedykta i Józefy zd. Genus jako
najmłodszy z trojga braci. W 1953 r. zmarł jego ojciec. Szkołę podstawową ukończył w 1964 r.
w rodzinnej miejscowości i kontynuował edukację w liceum ogólnokształcącym w Głogówku, gdzie
w 1968 r. złożył egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego
w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 28 kwietnia 1974 r. w katedrze opolskiej z rąk bp. Franciszka Jopa.
Po święceniach jego pierwszą placówką wikariuszowską była parafia św. Wawrzyńca w ZabrzuMikulczycach (1974-1976), a następnie posługiwał jako wikariusz w parafiach: Wniebowzięcia NMP
w Raciborzu (1976-1977), św. Marii Magdaleny w Jasionie (1977-1979) oraz Ducha Świętego w Zabrzu
(1979-1981). W 1981 r. wyjechał na kurs językowy do Brukseli, a rok później rozpoczął pracę misyjną
w diecezji Port-Louis na Mauritiusie, gdzie posługiwał przez 40 lat. W 2008 r. obronił na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego pracę doktorską poświęconą życiu sakramentalnemu
mieszkańców Mauritiusa. Był przyjacielem ks. Hermana Piechoty i przez rok posługiwał w naszej parafii.
Zmarł podczas pobytu w Polsce 19 lipca 2022 r. Pogrzeb ks. Tadeusza jutro (poniedziałek) o godz 11.00
w Walcach (3 miejsca w Kamykowozie).
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24 VII
7.30 Msza św. za † ks. Tadeusza Lewickiego
10.00 Msza św. do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Szymona Fabisz, rodz., chrzestnych,
siostry i całej rodziny
15.00 Nieszpory ku czci św. Anny
16.00 Msza św. za †† rodz. Klarę i Gerharda Franc, brata Rafała, dziadków i z pokr. Franc i Dziwisz
PONIEDZIAŁEK
Święto św. Jakuba, ap. 25 VII

7.00 Msza św. za †† męża Waltra Liszka, rodz. Elżbietę i Augustyna Skorupa, Gertrudę
i Stefana Fajlert, kuzynów Alfreda Lukaszczyk, Małgorzatę i Gerharda
Lukaszczyk, Jerzego Rygol i dusze w cz. c.
19.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Teresę i Tomasza Paczuła, Marię i Huberta
Lysek, dziadków z obu stron
Uroczystość św. Anny 26 VII
WTOREK
7.00 Msza św. w intencji wszystkich Babć i Matek naszej parafii
Joachima 27 VII
ŚRODA
7.00 Msza św. w jęz. niem: w intencji wszystkich Dziadków i Ojców naszej parafii
Szarbela 28 VII
CZWARTEK
7.00 Msza św. (za Parafian)
Marty, Marii i Łazarza 29 VII
PIĄTEK
7.00 Msza św. (za Parafian)
SOBOTA
30 VII
7.00 Msza św. za †† męża Józefa Woźnica, rodz. i rodzeństwo, Jadwigę i Aleksandra
Szwugier, Marię i Jana Klose, Bernarda Szwugier, Alberta Fiszer, Jerzego Gorzel
i dusze w cz. c.
11.00 Msza św. ślubna: Dominika Blaik – Rafał Gebauer
16.00 Św. Barbara: Msza św.
17.00 Kamionek: Msza św. koncelebrowana: 1) za †† żonę, matkę i babcię Bronisławę
Gebauer i z pokr.; 2) do B. Op. (…) w int. Patryka Warzecha z okazji 30 urodzin
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31 VII
7.30 Msza św. za † ks. Helmuta Porada
10.00 Msza św. do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Tymona Gebauer, rodz.,
chrzestnych i całej rodziny
15.00 Nieszpory niedzielne
16.00 Msza św. do B. Op. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze w intencji
Juliusza Dziubek z okazji urodzin
Parafia św. Jacka, Pl. Myśliwca 30, 47-325 Kamień Śląski, tel. 77 467 11 07; www.swjacek.eu; parafia@swjacek.eu
Konto: 23 8884 0004 2003 0031 7573 0001. Kancelaria czynna we wtorek i piątek po mszy porannej oraz od 16.00 do
18.00. Spowiedź św. przed każdą Mszą świętą. Transmisja: https://streaming.airmax.pl/kamienslaski/embed.html

Ks. Helmut Porada urodził się w 1930 roku. Pochodził z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie. W 1951 roku
wstąpił do Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1956 roku w Opolu. Był wikariuszem
parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu (1956-1959) oraz parafii Chrystusa Króla w Gliwicach (1959-1962). W latach 19621976 był proboszczem w parafii św. Marii Magdaleny w Karłowicach Wielkich, w dekanacie otmuchowskim. W 1976 r. został
mianowany przez bp. Franciszka Jopa ojcem duchownym w Seminarium Duchownym w Nysie. Zainicjował w diecezji opolskiej
kapłańskie fraternie Jezus Caritas, zainspirowane duchowością Nazaretu i życiem św. Karola de Foucauld. Od 1996 r. był ojcem
duchownym także młodych kapłanów. W 1998 roku zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu i nadal udzielał
się jako spowiednik w Seminarium Duchownym w Opolu. Zmarł po ciężkiej chorobie w niedzielę 17 lipca 2022 r.

