
Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić 
mędrców, wybrał, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co 
nieszlachetnie urodzone według świata oraz wzgardzone, i to, co  
w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się 
żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. (1 Kor 1) 
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Gdy czytamy cztery Ewangelie, możemy się dowiedzieć, że Pan Jezus uzdrowił wielu 
chorych, w tym trędowatych. Trąd był chorobą bardzo bolesną i wstydliwą. Dzisiaj 
obchodzimy właśnie Światowy Dzień Trędowatych. Pamiętajmy w modlitwie  
o wszystkich chorych ludziach potrzebujących pomocy lekarzy, opiekunów, rodziny  
i naszej modlitwy. Być może w naszych rodzinach są chorzy, którzy czekają na pomoc  
i modlitwę. 
 

1. Prace przy Alwerni są kontynuowane we wtorki od godz. 17.00  
i w soboty od godz. 9.00. Zapraszamy do pomocy przy pracach 
wykończeniowych (malowanie i kafelkowanie) 
2. W piątek o godz. 9.00 zapraszamy do pomocy przy rozebraniu 
stajenki 
3. Wodzenie Niedźwiedzia w Kamionku odbędzie się w sobotą 4 lutego od godz. 
9.00 
4. Ochotnicza Straż Pożarna informuje: W dniach 10 – 11 lutego na ulicach Kamienia 
pojawi się Niedźwiedź. W piątek polowanie rozpocznie się o godz. 14.00. Zakończenie 
w sobotę o 18.00. O godz. 19.00 w sali OSP pożegnanie niebezpiecznego gościa a od 
20.00 zabawa z zespołem TRIO 
5. Nauki przedślubne w naszym kościele 25 lutego i 18 marca 2023 o godz. 14.00 
6. Przeznaczenie kolekt: dziś na ogrzewanie kościoła, w czwartek na klasztory 
klauzurowe, za tydzień pokolędowa. Kolekta z ub. niedzieli – 1630 zł, Opfergang – 1105 
zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
7. Sprzątanie kościoła: Sowada, Kapica, Biela, Kurek (pl. Myśliwca) 

 

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 
 

Odkrywanie paradoksów w chrześcijaństwie jest pasjonujące i utwierdzające nas, 
mimo wszystko, w wierze. Wiara ich nie niweluje ani nie neguje. Dla Boga 
błogosławieni, czyli szczęśliwi, są ubodzy, cisi, smutni, miłosierni, sprawiedliwi, 
czystego serca, cierpiący, prześladowani…. Jakże inne kategorie od tych, które 
proponuje dzisiejszy świat: bieg za efektywnością, tym, co przyjemne, miłe, bez 
trudu, poświęcenia. Jezus wypowiadający słowa błogosławieństw odkrywa nam 
inną przestrzeń ducha. Warto w nią wejść. Jezus obiecuje rzeczywistość bardzo 
radosną: ludzie czystego serca, z czystymi intencjami oglądają samego Boga 



 
IV NIEDZIELA ZWYKŁA 29 I 

7.30 Msza św. za zmarłych i poległych w II wojnie światowej 
10.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji rocznego dziecka Pawła Gołaś, Szymona 

Gołaś z ok. 18 urodzin, rodz., chrzestnych i całej rodziny 
15.00 Ostatnie Nieszpory Kolędowe 
16.00 Msza św. za †† rodz. Ryszarda i Jadwigę Matuszek, Ernesta i Elżbietę Glinka, 

szwagra Franciszka Zimon, chrześniaka Łukasza Klimek, z pokr. Matuszek – 
Krupop oraz Gebauer - Glinka 

PONIEDZIAŁEK   30 I 
7.00 Msza św. (za Parafian) 

16.00 Kamionek: Msza św. za †† męża i ojca Joachima Barteczko, rodz., 4 braci, córkę 
Jadwigę, Franciszkę i Bolesława Pola, bratanka Piotra, ciotkę Martę, pokr. Kałuża 
i Piechotta 

WTOREK  Jana Bosko 31 I 
7.00 Msza św. (za Parafian) 

ŚRODA  1 II 
7.00 Msza św. w jęz. niem.: (za Parafian) 

1 CZWARTEK  Święto Ofiarowania Pańskiego, błog. świec 2 II 
7.00 Msza św. (za Parafian) 

17.00 Kamionek: Msza św. (za Parafian) 
18.00 Msza św. (za Parafian) 
1 PIĄTEK  Błażeja i Oskara, błog. gardła 3 II 

7.00 Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
8.30 Odwiedziny chorych 

18.30 Msza św. za †† kuzynkę Barbarę Kaczmarczyk, z rodzin Grossman – 
Kaczmarczyk i dusze w cz. c. 

1 SOBOTA   4 II 
7.00 Msza św. (za Parafian) 

16.00 Św. Barbara: Msza św.  
17.00 Kamionek: Msza św. za † Anielę Noparlik w pierwszą rocznicę śmierci 
V NIEDZIELA ZWYKŁA – POKOLĘDOWA 5 II 

7.30 Msza św. za †† dziadków Helenę i Karola Sleziona, Jadwigę i Franciszka Kurek, 
Alojzego i Annę Kauf, wujków i ciocie z rodzin Kurek i Kauf 

10.00 Msza św. w intencji wszystkich Rodzin przyjmujących Księdza po kolędzie 
15.00 Nieszpory Niedzielne 
16.00 Msza św. za †† matkę Dorotę Glik w 10 r. śmierci, ojca Józefa, ich rodz.  

i rodzeństwo oraz krewnych 
Odwiedziny duszpasterskie - Kolęda 2023 

 

30 I pn 16.30 Kamionek: Plac Stawowy (od początku) 
31 I wt 16.30 ul. Krótka, Wapienna i św. Jacka (od krzyża do końca)  
1 II śr 16.30 ul. św. Jacka (od krzyża do początku) 

 


