
Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego 
życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić 
jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak 
gwiazdy przez wieki i na zawsze.   

(Dn 12) 
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1. Żyjemy w czasach ostatecznych, bo nasze życie na tym świecie jest tylko etapem 
pielgrzymki ku niebieskiej ojczyźnie, gdzie miejsca przygotował nam Bóg. Wobec 
wydarzeń, które czasem mają cechy apokaliptyczne, w sercu człowieka pojawia się 
strach i niepokój. Nie możemy jednak zapomnieć, że Chrystus nas odkupił, że jesteśmy 
wezwani, by przyjąć Jego perspektywę. Świat się zmienia, lecz słowo Boga trwa na wieki. 
Każdy nasz udział w Eucharystii jest wyrazem naszej czujności, ufności i gotowości na 
spotkanie z Panem 
2. Obchodzimy dziś Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym 
roku obejmujemy szczególną modlitwą prześladowanych chrześcijan w Libanie. 
Obchodzimy także Światowy Dzień Ubogich, ustanowiony przez papieża Franciszka 
w 2016 r. na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Niech nasze serca i oczy 
będą wrażliwe na tyle, by dostrzegać potrzebujących i ubogich, którzy czasem żyją blisko 
nas. Zachęcamy, by włączać się w różne akcje charytatywne organizacji społecznych  
i kościelnych 
3. Trwają wybory do Rady Parafialnej. Dziś każdy pełnoletni parafianin może 
przynieść do kościoła własnoręcznie napisaną kartkę (nie wydrukowaną) z imionami 
i nazwiskami maksymalnie trzech kandydatów. Kartki składamy przy ołtarzu maryjnym. 
Za tydzień po Mszach Świętych otrzymamy karty do głosowania 
4. Stowarzyszenie KAMYKI zaprasza wszystkich, którzy chcieliby pomóc w malowaniu 
salki parafialnej i pomieszczenia kuchennego we wtorki 16, 23 i 30 listopada od 
godziny 17.00. Projekt „Adaptacja pomieszczeń parafialnych na miejsce spotkań dla 
społeczności lokalnej z zapleczem kuchennym w Kamieniu Śląskim” został 
dofinansowany ze środków Fundacji GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie w ramach edycji 
2021 Programu Wolontariatu Pracowniczego „Aktywni i Pomocni". Trwają prace przy 
Alwerni Św. Jacka. Gorąco zapraszamy do pomocy w soboty od godz. 9.00.  
5. Ważna informacja dotycząca śmieci! W związku z przystąpieniem Gminy Gogolin 
do Czystego Regionu od nowego roku zmienią się zasady gospodarowania odpadami. 
Trzeba złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty oraz zgłoszenie selektywnej 
zbiórki popiołu. Druki będzie można złożyć w następujących terminach: w Świetlicy 
Młodzieżowej w Kamieniu w poniedziałek 22 listopada od 12.00 do 18.00; w Świetlicy 
Młodzieżowej w Kamionku w piątek 19 listopada od 12.00 do 18.00 
6. Kolekta dziś i za tydzień na potrzeby parafii. Przed kościołem dziś zbiórka na Pomoc 
Kościołowi w Potrzebie. Kolekta z ub. niedzieli – 2810 zł, Opfergang – 1790 zł.  
Z zaleckami wierni złożyli 3780 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
7. Sprzątanie kościoła: Długosz, Zajdel, Zajdel, Wojtala (pl. Myśliwca) 
 
 

 



XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 14 XI 
7.30 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Łucji Gebauer z okazji 80 urodzin 

10.00 Msza św. za †† rodz. Waleskę i Franciszka Blania, siostrę, braci, bratowe, szwagrów, męża 
Gerarda Wieczorek, jego rodz., z rodziny Blania i d. w cz. c. 

15.00 Nieszpory niedzielne 
16.00 Msza św. do B. Op. i MBNP (…) w pewnej intencji z okazji urodzin i za † Ojca 

PONIEDZIAŁEK  15 XI 
7.00 Msza św. za †† rodz. Alojzego i Klarę Mikolas, brata Tomasza, dwie bratowe 

Teresy, ojca Jerzego Firlus, szwagra Romana, z pokr. Mikolas, Woźnica, Firlus  
i Dyla 

17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Franciszkę i Józefa Szendzielorz, ich rodz.  
i rodzeństwo, bratową Ingridę; Marię i Feliksa Pola, ich rodz., 2 siostry,  
3 szwagrów, Annę i Arnolda Szmidt oraz dusze w cz. c. 

WTOREK Nowenna do Św. Jacka, Rocznica Poświęcenia Katedry w Opolu 16 XI 
7.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

18.30 Msza św. zbiorowa w intencjach żyjących 
ŚRODA Elżbiety z Turyngii 17 XI 

7.00 Msza św. w jęz. niem: za †† matkę Elżbietę Franc w 1 rocznicę śmierci, ojca 
Joachima Franc, dziadków z obu stron, teścia Bernharda Buck i dusze w cz. c. 

17.00 Kamionek: Msza św. za † Klarę Jasik w 1 rocznicę śmierci 
CZWARTEK Karoliny Kózkówny 18 XI 

7.00 Msza św. za †† Ryszarda Mańczyk w 40 r. śm., żonę Jadwigę i pokr. 
17.00 Msza św. szkolna: do B. Op. (…) w intencji Ojca z ok. urodzin i całej rodziny  
PIĄTEK  19 XI 

7.00 Msza św. za †† rodz. Elżbietę i Franciszka Rygol, dziadków z obydwu stron, 
pokr. Tkocz i Rygol 

SOBOTA Rafała Kalinowskiego 20 XI 
7.00 Msza św. za † Teresę Mondrzik w 1 rocznicę śmierci 

14.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Bernarda Dubowik z okazji 70 urodzin, żony  
i dzieci z rodzinami 

16.00 Św. Barbara: Msza św. za † żonę Janinę Heider i rodz. z obu stron 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Elżbietę i Alfreda Fesser, rodz. Elżbietę  

i Franciszka Gąsior, brata Henryka, z rodzin z obydwu stron 
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 21 XI 

7.30 Msza św. za †† rodz. Bertę i Alojzego Szczodrok, ich rodz. i rodzeństwo, brata 
Józefa, szwagra Józefa, rodz. Genowefę i Ryszarda Herman, siostry Marię  
i Matyldę, szwagrów, Marię Winkler, jej męża i rodz., Jerzego Tkocz, Gerarda 
Wieczorek, wsz. z pokr. 

10.00 Msza św. za †† ojca i męża Józefa Szwugier, syna Bernarda, teściów, matkę 
Wiktorię, poległego ojca Eryka, ojczyma Engelberta, siostrzenicę Teresę i z pokr. 

15.00 Nieszpory niedzielne 
16.00 Msza św. za †† matkę Elżbietę Morawiec w r. śm., ojca Eugeniusza, z rodziny 

Malek - Morawiec 
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