
Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie 
należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był 
umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. 
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Pogardzani w społeczeństwie celnicy oraz grzesznicy przychodzili do Jezusa, aby Go 
słuchać. To przyjazne odniesienie Jezusa do nich powodowało, że otwierali oni swe 
serce na słowo Boże. Gdy uświadamiali sobie, że są duchowo chorzy, w nauce Jezusa 
odkrywali potrzebne im lekarstwo. A Jezus ukazywał im miłosierne oblicze Ojca. 
Przypominał, że miłosierdzie mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on 
szczerymi oczami na spotkanego na drodze życia brata. Miłosierdzie otwiera serce 
na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu. Niesie 
ono ze sobą radość z nawrócenia grzesznika, który powrócił do wspólnoty, jak 
znaleziona owca do stada. 
 

1. Dziś początek Kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. 
Rozpoczyna się Tydzień Wychowania. W naszej modlitwie będziemy prosili Boga  
o wzrastanie w świętości dla dzieci i młodzieży, a dla wychowawców i rodziców, aby byli 
dla swoich dzieci przykładem wiary, nadziei i miłości do Boga i Kościoła 
2. Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy licznie pielgrzymowali na odpust do 
Miedzianej. Za tydzień odpust w Malni. Za dwa tygodnie ostatnia w tym roku procesja 
na odpust św. Michała do Poznowic. Zapraszamy 
3. Prace przy Alwerni są kontynuowane we wtorki od godz. 17.00  
i w soboty od godz. 9.00. Montujemy ścianki działowe. Naszych kochanych 
emerytów zapraszamy do pomocy przy malowaniu łóżek we wtorek  
i piątek od godz. 9.00! 
4. Siostry Służebniczki zapraszają na doroczną adorację Najświętszego Sakramentu  
w kaplicy klasztornej w czwartek w godz. 20.00 – 24.00 
5. Młodzież zapraszamy na pierwsze w tym roku czuwanie ku czci św. Stanisława 
Kostki do Malni w piątek o godz. 20.00 
6. W kancelarii przyjmujemy intencje mszalne na rok 2023 
7. W ubiegłym tygodniu zmarł śp. Jan Wojtala z ul. św. Bronisławy, lat 68 
8. Kolekta dziś i za tydzień na potrzeby Parafii. Kolekta z ub. niedzieli – 1800 zł; 
Opfergang – 2340 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
9. Sprzątanie kościoła: Nowak, Kurek, Kurek, Franz (ul. Ligonia) 
 

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 

  



XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 11 IX 
7.30 Msza św. za † żonę Adelajdę Copiak w dniu 67 urodzin 

10.00 Msza św. do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Jadwigi Wachtarczyk, rodz., 
chrzestnych i całej rodziny 

15.00 Nieszpory niedzielne 
16.00 Msza św. za †† ojca Franciszka Friedrich, matkę Marię Hanas, dziadków, z rodzin Friedrich, 

Kurek, Hanas i Bałuch 
PONIEDZIAŁEK  Najświętszego Imienia Maryi 12 IX 

7.00 Msza św. do B. Op. (…) w int. córki Karoliny w dniu urodzin i całej rodziny 
17.00 Kamionek: Msza św. do B. Op. (…) w intencji Anny Skowronek i dzieci z rodzinami 
WTOREK  Jana Chryzostoma 13 IX 

7.00 Msza św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej i o nawrócenie grzeszników 
ŚRODA  Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14 IX 

7.00 Msza św. w jęz. niem: für † Erich Zettelmann zum 19. Todestag 
17.00 Kamionek: Msza św. za † Konrada Skóra w miesiąc po śmierci 
CZWARTEK  NMP Bolesnej 15 IX 

7.00 Msza św. za †† męża Alfreda Bartoszek, jego rodz. Bertę i Józefa, szwagra 
Joachima, rodz. Martę i Karola Gołąb, brata Jerzego, bratową Annę, siostry 
zakonne Gerhildę i Consumatę 

17.00 Msza św. szkolna: za †† rodz. z obu stron, siostrę Jadwigę, bratową Krystynę, 
szwagra Jerzego 

PIĄTEK   16 IX 
7.00 Msza św. za † Waltra Fesser w miesiąc po pogrzebie 

20.00 Dekanalne Czuwanie dla Młodzieży w Malni 
SOBOTA   17 IX 

7.00 Msza św. za †† teściów Elżbietę i Herberta Nowara 
13.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Jadwigi Matuszek z ok. 70 urodzin, męża  

i dzieci z rodzinami 
15.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Klaudii Herrmann z ok. 50 urodzin, męża,  

synów Kamila i Patryka z rodziną 
16.00 Św. Barbara: Msza św. 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† męża Franciszka Zmuda, córkę Anielę, trzech braci, 

bratową Marię, szwagra Alfreda, rodz. Waleskę i Jana Mańczyk, teściów 
Anastazję i Franciszka Zmuda, z pokr. Mańczyk i Zmuda 

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 18 IX 
7.30 Msza św. za †† męża Henryka Grabelus, syna Huberta, teściów Martę i Józefa 

Grabelus, rodz. Marię i Karola Nawa, szwagrów Konrada, Gerharda, Franciszka, 
Stefanię Kura i z pokr. 

10.00 Msza św. do B. Op. (…) w int. Teresy Wieczorek z okazji 80 urodzin, dzieci  
z rodzinami i za † męża Gerarda 

11.00 Chrzest: Ben Adam Wieczorek 
15.00 Nieszpory niedzielne 
16.00 Msza św. za † Matkę w kol. r. śmierci 

 
 


