
Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na 
niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw  
i nakazów, które ja dziś polecam tobie wypełniać; by dobrze ci się 
wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, 
którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój. 
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1. Stajemy dziś wobec największej tajemnicy wiary, która mówi, że jest jeden Bóg  
w trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Próbujmy zrozumieć tę prawdę nie tyle 
umysłem, ile światłem wiary, bowiem nie o zrozumienie chodzi, ale o tajemnicę miłości, 
która spaja Osoby Boskie i w której my także mamy swoje miejsce 
2. W czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Po Mszy 
Świętej o godz. 7.30 w Kamionku wyruszymy ulicami z procesją do czterech ołtarzy. 
„[…] zagrody nasze widzieć przychodzi / i jak się Jego dzieciom powodzi” – będziemy 
śpiewać w czasie procesji. Zatroszczmy się o przystrojenie mieszkań, domów, by powitać 
Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, który przychodzi do nas  
z błogosławieństwem. Do udziału w procesji zapraszamy wszystkich, pamiętajmy  
o zachowaniu półtorametrowego dystansu w czasie procesji. Dziewczynki zapraszamy 
do sypania kwiatów, młodzieńców do figur 
3. Pielgrzymka Entuzjastów Nordic Walking na Górę św. Anny będzie miała formę 
„indywidualną”. Odbędzie się w sobotę 5 czerwca i rozpocznie się indywidualnym 
wymarszem każdego uczestnika z wybranego miejsca o dowolnej godzinie. O godz. 
13.30 w Sanktuarium św. Anny (na Rajskim Placu przed Bazyliką) odbędzie się Msza 
święta w intencji Entuzjastów Nordic Walking. Powrót do domów we własnym zakresie 
4. W niedzielę odbędzie się pielgrzymka Mniejszości Narodowych i Etnicznych na 
Górę św. Anny. Rozpoczęcie w Grocie Lurdzkiej modlitwami w intencji rodzin (w ramach 
Roku Rodziny), Eucharystia o godz. 11.00 pod przewodnictwem ks. biskupa Andrzeja 
Czai, a o 14.45 w bazylice Nabożeństwo ku czci św. Anny. Na cmentarzu, niedaleko 
groty, o godz. 13.00 upamiętnione zostaną ofiary konfliktu zbrojnego na Górnym Śląsku 
sprzed 100 laty. W Domu Pielgrzyma odbędzie się premiera filmu oraz koncert orkiestr 
dętych 
5. W kościele parafialnym może przebywać 40 osób, w Kamionku 7 osób. Pozostali 
powinni pozostać przed kościołem. Pamiętajmy o zasłanianiu ust i nosa 
6. Kolekta dziś, w czwartek i za tydzień na potrzeby Parafii. Za tydzień przed kościołem 
zbiórka na Świątynię Opatrzności w Warszawie. Kolekta z ub. niedzieli – 1720 zł, 
Opfergang – 2950 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
7. Sprzątanie kościoła: Nowak, Bielec, Kurek, Kurek (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  

 
  



NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 30 V 
7.30 Msza św. za †† męża i ojca Józefa Patolla, córkę Teresę Mikolas, jej męża Tomasza, rodz. 

Franciszka i Marię Patolla, ich córkę Elżbietę, jej syna Joachima, synową Elżbietę; rodz. 
Wincentego i Paulinę Pielenga, ich rodz. i rodzeństwo, brata Jana, siostry Annę i Marię, 
szwagrów Huberta, Jana, Seweryna, siostrzeńca Jacka oraz dusze w cz. c. 

10.00 Msza św. za † męża Rafała Fesser w 1 rocznicę śmierci 
11.30 Msza św. ślubowanej pielgrzymki z Górażdża 
15.00 Nabożeństwo majowe 
16.00 Msza św. do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Natana Jagiella, rodz., chrzestnych  

i całej rodziny 
PONIEDZIAŁEK Nawiedzenie NMP 31 V 

7.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Georga Heidera z ok. 91 urodzin i za † żonę 
Janinę 

17.00 Kamionek: Msza św. do MB NP. z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski w intencji 
Pawła i Magdaleny 

18.00 Nabożeństwo majowe 
WTOREK Justyna, Dzień Dziecka 1 VI 

7.00 Msza św. za †† Edeltraud Hensel w 10 r. śm., Heinricha Buchwald, jego córkę 
Hildegardę, z pokr. Hensel i Buchwald 

ŚRODA  2 VI 
7.00 Msza św. w jęz. niem: (za Parafian) 

18.00 - 20.00 Okazja do Spowiedzi dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
1 CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 3 VI 

7.30 Kamionek: Msza św. za żyjących i zmarłych Parafian 
8.30 Kamionek: Procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy 

10.30 Msza św. (za Parafian) 
16.00 Msza św. za †† p. dyrektor Barbarę Dołowicz, mieszkańców DSS Św. Barbara  

i dusze w cz. c. 
1 PIĄTEK  4 VI 

7.00 Msza św. za † Waldemara Krupop w dniu 50 urodzin 
8.30 Odwiedziny chorych 

18.00 Nabożeństwo eucharystyczne z procesją wokół kościoła 
18.30 Msza św. do B. Op. i MBNP (…) w rodzinie Michała i Anety Bekiersz 
1 SOBOTA Bonifacego 5 VI 

7.00 Msza św. za † Zygmunta Pudelko od mieszk. ul. Ligonia i za †† z tej ulicy 
Nabożeństwo do Serca NMP i procesja eucharystyczna 

12.00 Różaniec fatimski 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Martę i Pawła Rygol, Annę i Pawła Tkocz, braci 

Jerzego i Pawła Rygol, szwagrów Henryka Woś, Roberta Zając, dziadków  
i dusze opuszczone 

X NIEDZIELA ZWYKŁA 6 VI 
7.30 Msza św. do B. Op. (…) w intencji rodzin Matuszek i Gebauer 

10.00 Msza św. za †† rodz. Wilhelma i Hildegardy Fesser, Jerzego I Łucję Czapla, 
dziadków z obu stron, wsz. z pokr. 

15.00 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa i procesja eucharystyczna 
16.00 Msza św. do B. Op. (…) w rodzinach Kuboń oraz za † męża i ojca Jana Kuboń 

 


