
Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko 
się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej 
rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej 
rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. 
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Posiadanie pieniędzy lub ich brak wiąże się z silnymi emocjami, jak też z pychą, 
zazdrością czy lękiem o utratę majątku. Niektórzy jednak potrafią trwonić majątek,  
w dodatku nie należący do nich. Jak ewangeliczny rządca, który chciał zaskarbić sobie 
życzliwość dłużników. Ostatecznie został pochwalony za roztropne postępowanie. 
Chociaż trudno Jezusa podejrzewać o sprzyjanie oszustwom i kradzieży, to jednak 
potrafi On dostrzec – nawet w działaniach zasługujących na negatywną ocenę – 
pozytywne aspekty. Roztropne jest myślenie o przyszłości. A relacje z ludźmi dużo 
ważniejsze od samego majątku.  
 

1. Dziś przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Naszą modlitwą 
otaczamy wszystkich pracujących w mediach, aby wiernie służyli prawdzie. Dziś 
przypada również święto Świętego Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży, 
głównego patrona Polski. Naszą modlitwą otaczamy młode pokolenie, aby wzrastało  
w wierze i bliskości Pana 
2. Prace przy Alwerni są kontynuowane we wtorki od godz. 17.00  
i w soboty od godz. 9.00. Kładziemy gładzie i malujemy. Naszych 
kochanych emerytów zapraszamy do pomocy przy malowaniu łóżek we 
wtorek i piątek od godz. 9.00! 
3. Za tydzień "Kartofelfest " w Kamionku: w sobotę o 19.00. - zabawa taneczna 
pod Altaną, w niedzielę od godz.15.00 festyn: dmuchaniec, alpaki, Kabaret "Lady, Baba 
and Boy", placki ziemniaczane i inne niespodzianki 
4. W niedzielę od godz. 15.30 w farskiej stodole Kamieńskie Smaki Jesieni: występy 
dzieci, konkursy z nagrodami, warsztaty kulinarne, degustacja potraw, promocja 
zdrowej żywności z polskich lasów, występ orkiestry Całkiem Fajny Big Band i zabawa 
taneczna z zespołem COMODO. Szczegóły na plakatach 
5. Zebranie wiejskie w Kamionku odbędzie się 27.09.2022 godz.18.00 w Sołtysówce 
6. W kancelarii przyjmujemy intencje mszalne na rok 2023 
7. Młodzież w wieku 14 – 30 lat zapraszamy do udziału w Światowych Dniach 
Młodzieży w Lizbonie w dniach 26 lipca – 7 sierpnia 2023. Orientacyjny koszt – 3500 
zł. Zapisy u ks. Proboszcza (zaliczka 1000 zł). Informacje na stronie www.sdmpolska.pl  
8. W ubiegłym tygodniu zmarła śp. Adelajda Zając z ul. Wapiennej, lat 82 
9. Kolekta dziś i za tydzień na potrzeby Parafii. Kolekta z ub. niedzieli – 2025 zł; 
Opfergang – 2535 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
10. Sprzątanie kościoła: Biela, Madziała, Lukaszczyk, Pałasz (ul. Ligonia) 
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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 

PONIEDZIAŁEK   19 IX 
7.00 Msza św. za †† rodz. Franciszka i Helenę Reinert, Maksymiliana i Dorotę 

Woźnica, szwagra Romana i Herberta, siostrę Elżbietę i z pokr. 
15.00 Św. Barbara: Msza św. 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† męża i ojca Jerzego Szymańskiego w 2 r. śm.  

i z rodziny 
WTOREK  Nowenna do Św. Jacka 20 IX 

7.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 
18.30 Msza św. zbiorowa w intencjach żyjących 
ŚRODA  Mateusza 21 IX 

7.00 Msza św. w jęz. niem: za †† rodz. Gertrudę i Aloisa Rygol, siostrę Agnes, braci 
Aloisa, Georga i Wilhelma, szwagierki i szwagrów, z rodzin Krawietz – Rygol; rodz. 
Gertrudę i Józefa Lenort, siostrę Martę, braci Pawła i Zygmunta, wnuczka Petra Lenort 

CZWARTEK   22 IX 
7.00 Msza św. za †† żonę i matkę Martę Grabelus, rodz. z obydwu stron i z pokr. 

17.00 Msza św. szkolna: do B. Op. (…) w intencji Magdaleny Kroker z okazji 18 urodzin 
PIĄTEK  Pio z Pietrelciny 23 IX 

7.00 Msza św. do B. Op. za wstaw. MBNP z prośbą o uzdrowienie i potrzebne łaski dla 
rodziny (w pewnej intencji) 

SOBOTA   24 IX 
7.00 Msza św. za †† rodz. Waleskę i Stefana Bielec, brata Jerzego, siostrę Klarę, 

dziadków z obu stron, wsz. z rodziny Kurek oraz dusze w cz. c. 
16.00 Św. Barbara: Msza św. 
17.00 Kamionek: Msza św. do B. Op. i MBNP (…) w intencji Jadwigi Woś i dzieci  

z rodzinami 
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7.30 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Eweliny i Andrzeja Kauczok, synów oraz matki 
9.00 Wyjście procesji na odpust św. Michała do Poznowic (Suma o 11.00) 

10.00 Msza św. (za Parafian) 
16.00 Msza św. do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Leona Niestrój, rodz., 

chrzestnych i całej rodziny 
 

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 
 


