
Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób 
godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą  
i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. 
Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. 
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1. Każda Msza Święta rozpoczyna się wezwaniem do modlitwy, kierowanym do nas 
przez celebransa, byśmy do wspólnej intencji dołączyli osobiste, z którymi przyszliśmy. 
Czy o tym pamiętamy? Czy zabieramy na Eucharystię także osobiste sprawy, by 
przedstawić je Panu? Jezus może spełnić nasze prośby, przemienić nasze życie, 
dosłownie dokonać cudu, o ile z pełnym zaufaniem potrafimy złożyć w Jego dłonie to, 
co czasami określamy jako „niewiele”. Uczmy się od apostołów postawy zawierzenia,  
z którą złożyli w dłonie Jezusa pięć chlebów i dwie ryby. Jezus nakarmił tłumy. Dokonał 
cudu. Czy w naszym życiu nie mógłby dokonać takich znaków? 
2. Wspominamy dziś św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, orędownika 
w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Za tydzień po Mszach Świętych 
błogosławieństwo pojazdów przed kościołem. Pamiętajmy jednak, że 
błogosławieństwo nie zwalnia nas z obowiązku zachowania rozsądku i wyobraźni na 
drodze. Ofiary złożone przy poświęceniu przeznaczymy na działalność ks. Roberta Dury 
z Dobrej, od 25 lat pracującego na misjach w Togo, w środkowej Afryce 
3. Trwa czas urlopów, wakacji dany nam przez Boga, abyśmy zatroszczyli się  
o ubogacenie swojej duchowości. Warto rozejrzeć się wokół, by odkryć miejsca 
szczególnie upodobane przez Boga. Znajdźmy czas na budowanie pięknych relacji  
z bliskimi. Wakacje to czas żniw, zbiorów różnych plonów. Pamiętajmy o ciężkiej pracy 
rolników, która często nie jest doceniana, a służy nam wszystkim. Szanujmy ich trud 
4. W odpowiedzi na apel Ks. Biskupa i Konferencji Episkopatu Polski dziś po Mszach Św. 
zbieramy do puszek na pomoc poszkodowanym przez powodzie i nawałnice w całej 
Europie, a szczególnie w Niemczech 
5. Za tydzień odpust w Przyworach, za dwa tygodnie w Sanktuarium 
6. 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 
7. Kolekta dziś i za tydzień na potrzeby Parafii. Kolekta z ub. niedzieli – 1750 zł, 
Opfergang – 1670 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
8. Sprzątanie kościoła: Fesser, Klimek, Łukasik, Buk (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 Parafian) 
10.00 Msza św. o szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia dla Sylwii i Ilony 
11.00 Chrzest: Lena Maria Swoboda 
15.00 Nieszpory ku czci Św. Anny 
16.00 Msza św. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o B. błog., opiekę Matki Bożej, zdrowie, dary 

Ducha Św. dla Juliana Dziubek z okazji urodzin 
PONIEDZIAŁEK Uroczystość Św. Anny 26 VII 

7.00 Msza św. w intencji Babć i Matek naszej Parafii 
19.00 Kamionek: Msza św. za †† syna i brata Huberta Grabelus, męża i ojca Henryka 

i z pokr. 
WTOREK Joachima 27 VII 

7.00 Msza św. za †† męża i ojca Pawła Fesser, Jana i Magdalenę Grabelus, brata 
Herberta, bratową Annę, Martę Grabelus, szwagra Bernarda Weisser i z pokr. 

ŚRODA  28 VII 
7.00 Msza św. w jęz. niem: (za Parafian) 

CZWARTEK Marty 29 VII 
7.00 Msza św. za † ojca Jakuba Kowalczyk w r. śm. 

PIĄTEK  30 VII 
7.00 Msza św. (za Parafian) 

SOBOTA Ignacego z Loyoli 31 VII 
7.00 Msza św. (za Parafian) 

14.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Gabrieli Reinert z okazji 60 urodzin, męża  
i dzieci z rodzinami 

16.00 Św. Barbara: Msza św. 
17.00 Kamionek: Msza św. za † żonę, matkę i babcię Bronisławę Gebauer 
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7.30 Msza św. za † męża i ojca Jerzego Gorzel w kol. r. śm. 
10.00 Msza św. (za Parafian) 
15.00 Nieszpory niedzielne 
16.00 Msza św. Świętej Rodziny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą  

o dalsze błog. Boże w rodzinie Teresy i Adama Biela 
 


