
Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz 
obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów 
i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma 
stworzenia, które by dla Niego było niewidzialne; przeciwnie, 
wszystko odkryte jest i odsłonięte przed oczami Tego, któremu 
musimy zdać rachunek. (Hbr 4) 
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1. Skarbem Kościoła jest Eucharystia, w której Bóg jest dla nas pokarmem i mądrością 
w Najświętszym Sakramencie i swoim słowie. W świecie, który nieustannie proponuje 
nam wiele różnorakich dóbr, warto rozróżnić, co tak naprawdę jest dla nas dobrem,  
a co tylko ułudą, iluzją dobra. Przychodzimy jak młodzieniec z Ewangelii, by zadać Bogu 
najistotniejsze pytania. Nie lękajmy się też przyjąć Bożej odpowiedzi 
2. Obchodzimy 21. Dzień Papieski pod hasłem Nie lękajcie się! Przed kościołem 
można złożyć ofiary do puszek na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która realizuje 
program stypendialny skierowany do uzdolnionej młodzieży z małych miast i wsi 
3. Trwa październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Pojedynczo i całymi 
rodzinami zapraszamy do uczestnictwa we wspólnotowym różańcu. Różaniec 
odmawiamy codziennie o godz. 18.00, w niedziele o 15.00, w Kamionku o godz. 
17.00 lub przed Mszą św. 
4. W czwartek będziemy obchodzić Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim, którym 
leży na sercu dobre wychowanie młodego pokolenia, szczególnie rodzicom, 
nauczycielom, wychowawcom, katechetom, życzymy przede wszystkim wytrwałości  
i mocy Ducha Świętego na każdy dzień 
5. Trwają prace przy Alwernii Św. Jacka. Gorąco zapraszamy do pomocy we wtorki 
od godz. 17.00 i w soboty od godz. 9.00. Dziękujemy wszystkim, którzy licznie pracowali 
w tym tygodniu. Im więcej nas przychodzi, tym prace biegną sprawniej! 
6. Opolski Klub Golfowy z siedzibą przy ul. Lotniczej 4 w Kamieniu Śląskim poszukuje 
osób do pracy na stanowiska: kelner, kucharz, pomoc kuchenna. Oferujemy atrakcyjne 
warunki pracy. Chętnych zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 537677000 
7. Zaplanowana na 13-020 listopada Pielgrzymka do Ziemi Świętej zostaje 
przełożona na termin 19-26 lutego 2022. Powodem jest odwołanie samolotu  
i problemy z wjazdem grup pielgrzymkowych do Autonomii Palestyńskiej. Cena i program 
bez zmian. Można się do listy dopisać! 
8. W kancelarii parafialnej przyjmujemy intencje mszalne na rok 2022. Najlepiej 
przynieść je na karteczce 
9. W czwartek pożegnaliśmy † śp. Gertrudę Klama z ul. Ligonia, lat 83 
10. Kolekta dziś i za tydzień na potrzeby parafii. Kolekta z ub. niedzieli – 2955 zł; 
Opfergang – 1645 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
11. Sprzątanie kościoła: Gołąb, Gołąb, Kałuża, Mientus (ul. Klasztorna) 
 
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 
 

 



XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – DZIEŃ PAPIESKI 10 X 
7.30 Msza św. za † S. M. Kornelię Parduła 

10.00 Msza św. za †† męża, ojca i dziadka Waltra Kurek, syna Piotra, jego matkę 
Elfrydę, szwagrów, szwagierkę, rodz. Franciszka i Jadwigę Kurek, z pokr. 

15.00 Różaniec 
16.00 Msza św. do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Rafała Woźnica, rodz., 

chrzestnych, siostry i całej rodziny 
PONIEDZIAŁEK  Jana XXIII 11 X 

7.00 Msza św. do B. Op. o zdrowie dla Kornelii i całej rodziny oraz dla mamy, sióstr  
i ich rodzin 

17.00 Kamionek: Msza św. za †† męża i ojca Rainholda Skowronek, syna Ryszarda, 
księży, kt. u nas pracowali i dusze w cz. c. 

18.00 Różaniec 
WTOREK  12 X 

7.00 Msza św. za †† Ojca w 80 r. śmierci i matkę oraz z rodziny 
11.00 Pogrzeb † śp. Małgorzaty Konieczny z Kamionka, lat 86 
18.00 Różaniec 
ŚRODA Honorata Koźmińskiego 13 X 

7.00 Msza św. w jęz. niem.: w int. czcicieli MB Fatimskiej i o nawrócenie grzeszników 
18.00 Różaniec 
CZWARTEK  14 X 

7.00 Msza św. (za Parafian) 
17.30 Msza św. szkolna: za † ojca i dziadka Józefa Bonkosch z okazji urodzin 

o 18.00 Różaniec 
PIĄTEK Teresy od Jezusa 15 X 

7.00 Msza św. (za Parafian) 
18.00 Różaniec 
19.30 Czuwanie dla Młodzieży w Gogolinie (początek w Karłubcu, zakończenie  

w kościele NSPJ ok 21.30) 
SOBOTA Uroczystość Św. Jadwigi 16 X 

7.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Bernarda Mandok z okazji 60 urodzin, żony  
i córek z rodzinami 

13.00 Chrzest: Szymon Henryk Fabisz 
15.00 Kamionek: Msza św. do B. Op. (…) w intencji Urszuli Gajda z okazji 60 urodzin, 

męża i córki 
16.00 Św. Barbara: Msza św. 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† męża i ojca Dariusza Lika w r. śmierci, ojca Gerarda 

Grobosz, teścia Edmunda Lika, brata Gerarda Grobosz, dziadków Grobosz, 
Matuszek i Lika i wsz. z pokr. 

18.00 Różaniec 
NIEDZIELA – ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA 17 X 

7.30 Msza św. za †† Waldemara, Ingrid i Ireneusza Salamon i z pokr. 
10.00 Msza św. za żyjących i zmarłych fundatorów i dobrodziejów naszej świątyni 

parafialnej 
15.00 Różaniec 
16.00 Msza św. za †† Romana Strzałek w 1 rocznicę śmierci i Rodziców 
 


