
W Nim także i wy, usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą Nowinę  
o waszym zbawieniu, w Nim również – uwierzywszy, zostaliście 
naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym, który był obiecany. On 
jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, 
które nas uczyni własnością Boga, ku chwale Jego majestatu. 

(Ef 1) 
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1. W okresie wakacyjnym, urlopów, odpoczynku gromadzimy się na Eucharystii, by ze 
źródła, jakim jest Bóg, zaczerpnąć siły i przyjąć wszelkie dary i łaski dla nas 
przygotowane. Niezależnie od różnych sytuacji, które pojawiają się na drodze naszej 
wiary, odkrywamy, że Bóg nigdy nie zmienia swojego wyboru i zawsze przerzuca mosty 
między sobą a naszym życiem, posyła do nas proroków, abyśmy przez odnawianie 
przymierza zawsze byli Jego wybranym narodem 
2. Za tydzień pielgrzymka na odpust bł. Czesława do Górażdży. Od godz. 10.00 
Kamykowóz zabierze tych, którzy nie mają transportu. Spotykamy się o 10.30 przy 
torach i procesją idziemy do kościoła. Suma o godz. 11.00 
3. Serdeczna podziękowania wszystkim, którzy pomogli zorganizować jubileusz 
proboszcza: Restauracjom Kasztelanka, u Ewy, Aviator i Kamieniec, strażakom z OSP, 
Kamieńskim Babkom, paniom w kuchni i przy lodach, pieczącym ciasta, sprzątającym 
stodołę i obejście, stawiającym namiot, zespołowi Spectrum, Radzie Parafialnej, Radom 
Sołeckim Kamienia i Kamionka, chórowi z Jasnej Góry, orkiestrze. Bóg zapłać za 
modlitwę, obecność i przesadzone prezenty 
4. Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej mogą już odwiedzać chorych  
z Najświętszym Sakramentem. Zachęcamy osoby chore i starsze, które już nie mogą 
przyjść do Kościoła do korzystania z ich posługi. Zainteresowani zgłoszą się do nich lub 
proboszcza 
5. Ksiądz Proboszcz zaprasza na pielgrzymkę do Izraela w dniach 13 – 20 listopada 
br. Program standardowy. Koszt 3450 zł i 100 USD. Zaliczka 500 zł. Szczegóły na 
ulotkach i w gablotce. Zapisy w kancelarii w godzinach urzędowania 
6. W kościołach może być zajęte 75% miejsc siedzących i stojących. Nie wlicza się 
do limitu osób zaszczepionych. Ksiądz Biskup odwołał dyspensę od obowiązku 
uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i świątecznej 
7. Kolekta dziś i za tydzień na potrzeby Parafii. Kolekta z ub. niedzieli (misje w Peru) 
– 9000 zł, dzieci komunijne ofiarowały na misje 1650 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
8. Sprzątanie kościoła: Strzałek, Pudelko, Wolny, Morawiec (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  
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7.30 Msza św. za † Czesława Sagała – od chrześnicy Barbary Minota z rodziną z Ostrołęki 

10.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Siostry Wiktorii w podzięce za siedmioletnią posługę  
w naszej parafii 

15.00 Nieszpory niedzielne 
16.00 Msza św. za †† męża i ojca Gerarda Lukasczyk w 3 r. śm. oraz z okazji urodzin 

PONIEDZIAŁEK Brunona z Kwerfurtu 12 VII 
7.00 Msza św. za †† rodz. Jana i Marię Matuszek, 3 braci Huberta, Ryszarda  

i Wilhelma, Alfreda i Jadwigę Wacławczyk, siostrę Marię, synową Wandę, wnuka 
Andrzeja, zięcia Lucjana Grzywocz, jego rodz., ks. Hermana PIechota 

13.00 Msza św. ślubna: Joanna Tomczyk – Łukasz Szczeciński 
19.00 Kamionek: Msza św. za †† męża i ojca Waleriana Janickiego, teściów, rodz. 

Magdalenę i Józefa Blania, 3 szwagrów, bratową Wandę i z pokr. 
WTOREK Andrzeja Świerada i Benedykta 13 VII 

7.00 Msza św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej i o nawrócenie grzeszników 
ŚRODA Kamila de Lellis 14 VII 

7.00 Msza św. w jęz. polskim: za †† rodz. Józefa i Alojzę Gala w r. śm., dziadków  
z obu stron, teścia Jana Niedworok i ciotkę Marię Gus 

CZWARTEK Bonawentury 15 VII 
7.00 Msza św. za †† męża i ojca Joachima Gebauer, rodz. z obu stron 

PIĄTEK NMP z Góry Karmel 16 VII 
7.00 Msza św. za †† ojca chrzestnego Stanisława, ojca Henryka i dziadków z obu 

stron 
SOBOTA  17 VII 

7.00 Msza św. za †† rodz. Aleksandra i Jadwigę Szwugier, siostrę Marię, jej męża 
Jana Klose, Bernarda Szwugier, Adalberta Fiszer, Józefa Woźnicę, wsz. z pokr. 
Gebauer 

16.00 Św. Barbara: Msza św. 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† męża i ojca Bernarda Weisser, jego rodz. Gertrudę  

i Józefa, rodz. Magdalenę i Jana Grabelus, brata Herberta, żonę Annę, Martę 
Grabelus, Pawła Fesser, Edmunda Przybyła, z pokr. Weisser i Grabelus 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 18 VII 
7.30 Msza św. (za Parafian) 

10.00 Wyjazd pielgrzymki na odpust bł. Czesława w Górażdżach 
10.00 Msza św. za †† rodz. Marię i Franciszka Polok, rodz. Annę i Antoniego Matuszek 

i z pokr. 
16.00 Msza św. za †† męża i ojca Wilhelma Szczekała w 3 r. śm., rodz. z obu stron  

i Franciszka Kałuża 
 


