
«Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 
weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować 
swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie  
i Ewangelii, zachowa je.» 
 

(Mk 8) 
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1. Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni 
modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Chodzi o wielkie dzieło kształtowania 
przyszłych pokoleń, ich świata wartości, postaw życiowych, które będą je wyróżniały w 
codzienności. Niech to będzie nie tylko czas szczególnej modlitwy, lecz także okazja do 
refleksji, jakie dajemy świadectwo życia. Nie wolno nam bowiem zapomnieć, że to 
właśnie świadectwo jest wsparciem lub degradacją procesu wychowania, nad którym 
trudzą się rodzice i wychowawcy 
2. Dziś w Warszawie o godz. 12.00 beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego 
i Marii Elżbiety Róży Czackiej. Dziękujemy dobremu Bogu za nowych orędowników  
w chwale nieba. Przypominamy obecność Prymasa Tysiąclecia w Kamieniu w 1966 roku 
3. We wtorek 14 września święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż to znak 
zbawienia – znak mojej wiary. Czy za każdym razem, gdy go czynię, robię to z pełną 
świadomością? Wobec profanacji krzyża w wielu miejscach świata powinienem się 
zastanowić nad tym, jakie miejsce w moim życiu zajmuje Chrystusowy krzyż – znak 
zbawienia i zwycięstwa. Czy w moim domu, miejscu pracy jest dla niego godne miejsce? 
4. W środę wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Tradycyjnie w tym dniu Adoracja 
Najświętszego Sakramentu w klasztorze Sióstr Służebniczek od godz. 20.00 do północy. 
Siostry zapraszają do wspólnej modlitwy 
5. W czwartek po Mszy szkolnej spotkanie wszystkich Ministrantów. Zapraszamy 
także chłopców i młodzieńców, którzy chcą dołączyć do Liturgicznej Służby Ołtarza 
6. 25. Pielgrzymka Narodów do Sanktuarium Maria Hilf niedaleko Zlatých Hor  
w Czechach odbędzie się w sobotę 18 września br. Udział w pielgrzymce mogą wziąć 
osoby posiadające paszport szczepień albo negatywny test na koronawirus. Zasady 
reżimu sanitarnego są takie same jak w Polsce: dbamy o higienę rąk, wewnątrz świątyni 
nosimy maseczki, na zewnątrz zachowujemy odstęp (z wyjątkiem członków rodziny)  
i nie trzeba zakładać maseczki. W programie: 9.30 - modlitwa różańcowa, 10.45 - 
przygotowanie do Mszy św., 11.00 - Msza św., 14.00 -nabożeństwo ku czci Matki Bożej. 
7. Dziś przed kościołem zbiórka dla mieszkańców Afganistanu, za tydzień na wydział 
teologiczny Uniwersytetu Opolskiego 
8. Dziś odpust w Malni, za dwa tygodnie w Poznowicach 
9. Tegoroczne dożynki diecezjalne odbędą się w niedzielę 19 września na Górze św. 
Anny. Suma Dożynkowa będzie odprawiona o godz. 11.00. 
10. Kolekta dziś i za tydzień na potrzeby parafii. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
11. Sprzątanie kościoła: Sojka, Pluta, Gołębiewska, Konieczny (ul. Polna i Klasztorna) 
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7.30 Msza św. za †† ojców Bernarda Kauf i Waltra Kurek, brata Piotra, dziadków  

z obu stron, Sławomira Olek i z pokr. 
10.00 Msza św. do B. Op. w intencji Korneliusza Wiertelorz z okazji 50 urodzin z podz. 

za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
15.00 Nieszpory niedzielne 
16.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji córki Karoliny z okazji urodzin i całej rodziny 
PONIEDZIAŁEK  Jana Chryzostoma 13 IX 

7.00 Msza św. W intencji czcicieli MB Fatimskiej i o nawrócenie grzeszników 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† córkę Teresę Hermasz, rodz. Jana i Bronisławę 

Skóra, brata Ryszarda, teściów, Karola Witek, rodz. Manfreda i Krystynę Pyka, 
Hildegardę i Józefa Kowalskich, Rutę Hermasz, Teresę i Konrada Przemus, 
Hildegardę Skóra, Księży i Siostry, którzy u nas pracowali 

WTOREK Podwyższenie Krzyża Świętego 14 IX 
7.00 Msza św. za †† Joachima i Elżbietę Franc 

ŚRODA NMP Bolesnej 15 IX 
7.00 Msza św. w jęz. polskim: za † Mariannę Gebauer od mieszkańców ulic 

Powstańców, Polnej i Gogolińskiej i za zmarłych z tych ulic 
CZWARTEK Korneliusza i Cypriana 16 IX 

7.00 Msza św. Msza św. za †† męża Alfreda Bartoszek, jego rodz. Bertę i Józefa, 
szwagra Joachima, rodz. Martę i Karola Gołąb, brata Jerzego, bratową Annę, 
siostry zakonne Gerhildę i Konsumatę i z pokr. 

17.00 Msza św. szkolna: (za Parafian) 
17.45 Spotkanie wszystkich Ministrantów i nowych kandydatów 
PIĄTEK  17 IX 

7.00 Msza św. za †† męża Heinza, syna Waldemara, rodzeństwo Krupop i Hruzik, 
Stefanię i Alberta Baer i Urszulę Krupop 

16.00 Msza św. Do B. Op. (…) w intencji Rafała Gebauer z okazji 40 urodzin, żony, 
syna i całej rodziny 

19.30 - 21.30 Dekanalne Czuwanie dla Młodzieży w Malni 
SOBOTA Stanisława Kostki 18 IX 

7.00 Msza św. za † żonę Martę Grabelus w dniu urodzin 
14.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Józefa Kozioł z okazji 70 urodzin i dzieci z 

rodzinami oraz za † żonę Jadwigę 
16.00 Św. Barbara: Msza św. 
17.00 Kamionek: Msza św. za † męża i ojca Jerzego Szymańskiego w 1 r. śmierci 
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7.30 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Eweliny i Andrzeja Kauczok, synów i matki 
10.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Józefa Matuszek z okazji 60 urodzin oraz 

żony i córek 
15.00 Nieszpory niedzielne 
16.00 Msza św. za †† matkę Martę w kol r. śmierci i z pokr. 
 

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 
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