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Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy 

was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który 

jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego 

wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na 

sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 
(Mt 5,38-48) 

 

O G Ł O S Z E N I A  D U S Z P A S T E R S K I E  
 

1. Zapraszamy na nieszpory niedzielne dziś o godz. 15.00. Przez najbliższe dwa 
tygodnie posługę duszpasterską będzie pełnił o. Roman z Góry św. Anny. Życzymy 
mu miłego pobytu w naszej Parafii 

2. Jutro o 8.00 Ministranci i Marianki wyruszają do Zakopanego. Proszę zabrać 
legitymację szkolną. Nie zabieramy nart bo nie ma tam śniegu 

3. W piątek o 18.00 na plebani spotkanie pielgrzymów udających się do Rzymu. 
Proszę przynieść resztę pieniędzy (590 zł i 50 EUR) 

4. Z racji beatyfikacji Jana Pawła II sakrament bierzmowania zostanie udzielony  
w sobotę 16 kwietnia o godz. 10.30 w Gogolinie 

5. Kolekta dziś i za tydzień na potrzeby Parafii. Kolekta z ub. niedzieli – 2260 zł, 
Opfergang – 894 zł. Bóg zapłać za wszelką ofiarność! 

6. Sprzątanie kościoła: Zajdel, Wesołowska, Kusza z ul. Wapiennej i Małek z ul. bł. Czesława 

Co łączy Jana Pawła II, Innocentego IX, Jana Sobieskiego i św. Jacka? 
Ciało nowego błogosławionego Jana Pawła II zostanie przeniesione z krypty do bazyliki św. 
Piotra i zajmie miejsce pod mensą ołtarza w kaplicy św. Sebastiana, gdzie teraz spoczywają 
doczesne szczątki bł. Innocentego XI, papieża z XVII wieku, z czasów bitwy pod Wiedniem. 
W 1683 r. ogromna armia turecka staje pod stolicą cesarstwa. Na ratunek spieszy król Polski Jan 
III Sobieski. Jego wojska odgrywają decydującą rolę w zwycięskiej bitwie pod Wiedniem. 
Wdzięczny za ocalenie chrześcijańskiej Europy Innocenty XI dziękuje najpierw Bogu i Maryi, 
ustanawiając święto Jej Imienia w dniu, w którym rozegrano bitwę (12 września), a następnie 
polskiemu królowi, któremu nadaje tytuł „Obrońcy wiary” (Defensor fidei). (…) Jan III Sobieski 
nie czuł się bohaterem bitwy pod Wiedniem. W wysłanym do papieża liście napisał: Venimus, 
vidimus, Deus vicit – „Przybyliśmy, zobaczyliśmy, a Bóg zwyciężył”, przypisując zwycięstwo nie 
sobie, ale Bogu i Jego Matce. To polski król poprosił papieża, aby dzień 12 września ustanowiony 
został świętem Jej Imienia. Korzystając z przychylności Innocentego XI, trzy lata później zwraca 
się do niego z jeszcze jedną prośbą: „Ojcze Święty, w całym Królestwie Polskim św. Jacek,  
z zakonu dominikanów, cieszył się zawsze największym kultem i niezliczone są łaski, które Pan 
Bóg, za wstawiennictwem tego wielkiego swojego Sługi, był i jest łaskaw udzielać 
zamieszkującym go ludom. To dlatego udając się na ostatnią wojnę wzywałem go i obrałem 
sobie za jednego ze swoich obrońców, aby towarzyszył mi w tej wyprawie, podjętej w imię 
Świętej Wiary. Całe Królestwo Polskie, rozpalone żarem pobożności, pragnie zatem najgoręcej, 
aby św. Jacek zaliczony został pomiędzy jego głównych Patronów i Opiekunów, zanosząc do 
Waszej Świątobliwości swoje najpokorniejsze błagania, aby łaska ta została mu udzielona”. 
Argumenty zawarte liście odniosły skutek. 31 sierpnia 1686 roku Święta Kongregacja Obrzędów 
ustanowiła św. Jacka głównym patronem Królestwa Polskiego (na równi ze św. Wojciechem, św. 
Stanisławem męczennikiem i św. Stanisławem Kostką). Decyzję tę papież potwierdził w liście 
apostolskim w formie brewe, noszącym datę 24 września 1686 r.  
 

Z artykułu ks. Arkadiusza Noconia pt. Papieski orzeł biały – Gość Niedzielny, nr 6/2011 
  



NIEDZIELA  VII  ZWYKŁA 20 II 
7.30 Msza św. za ++ rodz. Wincentego i Paulinę Pielenga, ich syna Jana, wnuka 

Jacka, wnuczkę Teresę, zięciów Józefa i Huberta, z pokr. Pielenga i Mika 
10.00 Suma: za + męża i ojca Mariana Lamm, teściów Jerzego i Marię Lamm, 

Ryszarda i Marię Wieczorek, Czesława Jurczyszyn, dziadków Kłósek, Rygiel, 
Lamm i Behr oraz pokr. 

14.00 Chrzest: Piotr Paweł Gawron 
15.00 Nieszpory niedzielne 
16.00 Msza św. za + Annę Matuszek w miesiąc po śmierci 
PONIEDZIAŁEK  21 II 

7.00 Msza św.  
17.00 Kamionek: Msza św. za ++ męża i ojca Huberta Lysek, jego rodziców, brata, 

zięcia Waldemara Bogus, rodziców, siostrę Dorotę, jej męża, pokrewieństwo 
Fesser i Buk 

WTOREK Nowenna do św. Jacka 22 II 
7.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

18.00 Msza św. zbiorowa w intencjach żyjących 
ŚRODA   23 II 

7.00 Msza św. w jęz. niem.: za ++ męża i ojca Herberta, rodziców Ryszarda  
i Juliannę, Piotra i Gertrudę, brata i bratową, dusze w czyśćcu cierpiące 

CZWARTEK  24 II 
7.00 Msza św. za + Ewalda Baer w miesiąc po śmierci 

PIĄTEK  25 II 
7.00 Msza św. do B. Op. (:) w intencji Róży Gorzel z okazji urodzin (od sąsiadów) 

SOBOTA  26 II 
7.00 Msza św. za ++ rodz. Emilię i Wiktora Zmuda, braci Henryka i Konrada, 

bratową Dorotę, szwagra Gerharda Kampka, rodz. Franciszka i Jadwigę 
Kurek, braci Alojza i Jana, szwagierkę Elfrydę, szwagra Franciszka Friedrich, 
dziadków z obu stron 

16.00 Św. Barbara: Msza św. za ++ rodz. Konstantinę i Jana Prusko, brata Alberta,  
z rodzin Prusko – Wolnica i dusze opuszczone 

17.00 Kamionek: Msza św. za ++ rodz. Waleskę i Jacka Tkocz, rodz. i rodzeństwo  
z obu stron, brata Emanuela i jego żonę, Konrada Pohla, zięcia Ryszarda  
i wszystkich z rodzin Tkocz, Skworc i Pohla 

NIEDZIELA  VIII  ZWYKŁA 27 II 
7.30 Msza św. za ++ rodz. Annę i Henryka Salamon, Emmę i Franciszka 

Bogusławski, z rodzin Wojtyna, Bomersbach, Janocha i Kostka, dusze w cz. c. 
które znikąd pomocy nie mają 

10.00 Suma: do B. Op. (:) w intencji Doroty i Huberta Matauszek z ok. roczn. ślubu 
oraz dzieci z rodzinami 

15.00 Nieszpory niedzielne 
16.00 Msza św. do Anioła Stróża w int. rocznego dziecka Łukasza Blaut, rodziców, 

chrzestnych i całej rodziny 
 

Parafia św. Jacka, Pl. Myśliwca 30, 47-325 Kamień Śląski, tel. 77 5432 385, www.mszaonline.pl/kamien 
parafia.kamien@wp.pl     Konto 39 8883 0005 2001 0020 8493 0001      www.nasza-wiara.pl/kamien 
Kancelaria parafialna czynna po mszach porannych w tygodniu oraz we wtorek i piątek od 16 do 18 

Spowiedź św. przed mszą. poranną w tygodniu oraz w sobotę o godz. 18.00 


