
Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają 

żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie 

płakali, ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie radowali; ci zaś, 
którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego 

świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego 

świata.  

(1 Kor 7) 

1. Pan Jezus wciąż powołuje tych, którzy będą łowić ludzi w sieci zbawienia, bo czas 
się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże 
2. Trwamy ze wszystkimi wspólnotami chrześcijańskimi na świecie w tradycyjnej 
modlitwie o jedność chrześcijan. Tydzień modlitw zakończy się w czwartek,  
w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła 

III NIEDZIELA ZWYKŁA  21 I 
7.30 Msza św. za † Stefanię Benek w miesiąc po śmierci 

10.00 Msza św. w intencji wszystkich babć i dziadków naszej Parafii 
15.00 Nieszpory kolędowe 
16.00 Msza św. za †† męża Dawida Machura, dziadka Ryszarda Przemus, dziadków 

Agnieszkę i Franciszka Krancioch, z rodzin Machura, Krancioch, Przemus i Gawlik 
PONIEDZIAŁEK  22 I 

7.00 Msza św. (za Parafian) 
16.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Annę i Alojzego Kauf, męża Sławomira Olek, brata 

Bernarda, teściów, szwagrów, Klarę i Pawła Neudecker 
WTOREK  23 I 

7.00 Msza św. (za Parafian) 
ŚRODA  Franciszka Salezego 24 I 

7.00 Msza św. w jęz. niem.: (za Parafian) 
CZWARTEK Nawrócenie św. Pawła 25 I 

7.00 Msza św. (za Parafian) 
PIĄTEK Tymoteusza i Tytusa 26 I 

7.00 Msza św. (za Parafian) 
SOBOTA    27 I 

7.00 Msza św. do B. Op. (...) w intencji Ruty Rygol z okazji 75 urodzin i dzieci z rodzinami 
oraz za † męża Jerzego 

15.00 Św. Barbara: Msza św.  
16.00 Msza św. do B. Op. (...) w intencji Marcina i Justyny Madziała z okazji 40 urodzin, 

córek i całej rodziny 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† Klarę Ojciec, rodz., Jacka i Paulinę Sleziona, 

rodzeństwo, ojca Ditharda Szice 
IV NIEDZIELA ZWYKŁA – POKOLĘDOWA 28 I 

7.30 Msza św. za † ojca i dziadka Józefa Świętek w 1 rocznicę śmierci 
10.00 Msza św. za poległych i pomordowanych w II wojnie światowej 
15.00 Nieszpory kolędowe 
16.00 Msza św. (za Parafian) 

 

Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym 

narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał 
swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. 

On to jest Panem wszystkich. 

(Dz 10) 
 

Święto	Chrztu	Pańskiego	–	IV	Niedziela	Zwykła	
7-28	stycznia	2018	-	Nr	01	(595)	

 

1. Gdy Chrystus przyjął chrzest od Jana w Jordanie, sam Bóg Ojciec dał świadectwo: 
„Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Każdy, kto przyjął sakrament 
chrztu świętego, staje się dzieckiem Bożym. Dzisiaj odnowiliśmy nasze przymierze  
z Bogiem, przypieczętowane łaską chrztu świętego. Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy 
się liturgiczny obchód Bożego Narodzenia. Zgodnie z wielowiekową tradycją czas 
świątecznych dekoracji i śpiewania kolęd przedłużamy do święta Ofiarowania Pańskiego, 
2 lutego 
2. Trwają Odwiedziny Duszpasterskie. Dziś szczególna okazja, by modlić się na 
wszystkich Mszach św. w intencji wszystkich rodzin przyjmujących księdza i ministrantów 
po kolędzie. Serdecznie dziękujemy za życzliwe przyjęcie, gorliwą modlitwę i szczere 
rozmowy. Niedziele pokolędowa za trzy tygodnie – 28 stycznia (z racji ferii 
szkolnych). Będzie można złożyć ofiarę na potrzeby Parafii i podsumujemy rok 2017 
3. Za tydzień wraz z katolikami na całym świecie modlimy się za migrantów  
i uchodźców. Zachęcamy, aby w sposób szczególny otoczyć modlitwą naszych rodaków 
przebywających poza granicami Ojczyzny, ich rodziny oraz duszpasterzy posługujących 
polskim emigrantom. Pamiętamy także o naszych parafianach, którzy co tydzień z racji 
pracy i kariery zawodowej przemierzać muszą setki i tysiące kilometrów, często boleśnie 
przeżywając oddalenie od rodziny i bliskich 
4. Za tydzień rozpoczynają się ferie zimowe. Dzieciom, młodzieży, nauczycielom  
i rodzicom życzymy dobrego odpoczynku i nabrania sił do podjęcia nowych obowiązków 
i zadań w drugim semestrze nauki 
5. W dniach 18 – 25 stycznia trwa kolejny Tydzień Powszechnej Modlitwy  
o Jedność Chrześcijan 
6. Od 1 stycznia 2018 roku Ksiądz Biskup zmienił zasady finansowania Diecezji. 
Dotychczas przekazywaliśmy do dyspozycji Księdza Biskupa wszystkie ofiary zebrane  
w czasie kolekty zgodnie z podanym przez niego celem (np. na instytucje diecezjalne, 
seminarium, Wydział Teologiczny itp.). Obecnie Wydział Finansowy Kurii wyznacza na 
podstawie przeciętnej liczby uczestników niedzielnych Mszy św. stawkę (ryczałt), który 
należy przekazać diecezji. Oznacza to, że pozostała część kolekty pozostanie w kasie 
parafialnej, dlatego też każda kolekta będzie wspierała kasę parafialną. Dziękujemy 
Księdzu Biskupowi za nowe zasady, które odciążą zobowiązania naszej Parafii wobec 
Kościoła lokalnego i ułatwią liczenie oraz księgowanie zebranych ofiar 
  



7. Zapowiedź przedślubna (I-III): Dawid Niedworok z Kamienia i Agnieszka Stefańska 
z Pomianowa Dolnego 
8. Kolekty: dziś na instytucje diecezjalne, za tydzień na ogrzewanie kościoła i plebani, 
za dwa tygodnie na potrzeby Parafii 
9. Kolekty świąteczne: 17 XII (parafia) – 1550 zł, 24 XII (parafia) – 1562 zł, Pasterka 
(Fundacja Ochrony Życia) – 1168 zł; I święto (parafia) – 2253 zł; II święto (Wydział 
Teologiczny w Opolu) – 2120 zł, Sylwester i Nowy Rok (parafia) – 3510 zł; Opfergang – 
5980 zł; Bóg zapłać za wszystkie ofiary w imieniu własnym i wszystkich obdarowanych! 
10. Sprzątanie kościoła: 8 i 12 I – Mikolas, Strzałek, Hutniczak, Wach; 15 i 19 – 
Gebauer, Wójcicki, Pollok, Michilewicz; 22 i 26 I – Jagiela, Tic, Gebauer A., Gebauer D. 
(ul. św. Jacka) 
 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 7 I 
7.30 Msza św. (za Parafian) 

10.00 Msza św. (za Parafian) 
16.00 Msza św. (za Parafian) 

PONIEDZIAŁEK  8 I 
7.00 Msza św. (za Parafian) 

16.00 Kamionek: Msza św. do MBNP z prośbą o zdrowie w intencji Barbary Konieczny  
z okazji urodzin, męża, dzieci i całej rodziny 

WTOREK  9 I 
7.00 Msza św. za †† męża Wilhelma Matuszek, jego rodz., braci, z pokr. Matuszek, 

Stach i dusze w cz. c. 
ŚRODA   10 I 

7.00 Msza św. w jęz. niem.: za †† rodz. Gertrudę i Alojzego Rygol, siostrę Agnes, jej 
męża Georga, braci Alojza, Georga, Wilhelma, szwagierkę i szwagrów, rodz. 
Gertrudę i Józefa Lenort, braci Pawła i Zygmunta, wnuka Petera 

CZWARTEK  11 I 
7.00 Msza św. za † w Niemczech Różę Mandok od sąsiadów z ulicy 1-go Maja  

i znajomych 
PIĄTEK  12 I 

7.00 Msza św. (za Parafian) 
SOBOTA    13 I 

7.00 Msza św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej i o nawrócenie grzeszników 
16.00 Św. Barbara: Msza św. do B. Op. (...) w int. syna Roberta 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Agnieszkę i Józefa Mertas, Annę i Edmunda 

Gebauer, brata Józefa Mertas, siostrę Annę Grabelus, Jana Mertas, z pokr. 
Gebauer, Mertas, Woźnica 
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Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do 

nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to 

znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: 

«Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego 

dnia pozostali u Niego.  

(J 1) 

1. Uczniowie, którzy usłyszeli od Jana Chrzciciela słowa: Oto Baranek Boży, poszli za 
Nim i z radością stwierdzili: znaleźliśmy Mesjasza. Każdy, kto pragnie spotkać Pana 
Jezusa, musi najpierw pójść Go poszukać i potem pozwolić się prowadzić się przez Niego. 
To takie proste, a wiedzie do zbawienia. 
2. W środę 17 stycznia Kościół w Polsce obchodzi Dzień Judaizmu. Dziękujemy Panu 
Bogu za wspólną wiarę objawioną na kartach Starego Testamentu 
3. W dniach 18 – 25 stycznia trwa kolejny Tydzień Powszechnej Modlitwy  
o Jedność Chrześcijan 

II NIEDZIELA ZWYKŁA  14 I 
7.30 Msza św. za † męża i ojca Adalberta Fiszer w 1 rocznicę śmierci 

10.00 Msza św. do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Franciszka Howan, rodz., 
chrzestnych i całej rodziny 

16.00 Msza św. za † Dorotę Strzałek w miesiąc po śmierci 
PONIEDZIAŁEK  15 I 

7.00 Msza św. (za Parafian) 
16.00 Kamionek: Msza św. za †† matkę Anielę Lyra, dziadków Rudolfa Lyra, Franciszka 

Zmuda, babcię Irmgardę, teścia Gerarda Dudek, z pokr. z obu stron 
WTOREK Nowenna do św. Jacka 16 I 

7.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 
18.30 Msza św. zbiorowa w intencjach żyjących 

ŚRODA  Antoniego 17 I 
7.00 Msza św. w jęz. niem.: za †† męża Joachima Stach, syna Eugeniusza, wszystkich 

z pokr. Stach i Buck 
CZWARTEK  18 I 

7.00 Msza św. (za Parafian) 
PIĄTEK Józefa Sebastiana Pelczara 19 I 

7.00 Msza św. (za Parafian) 
SOBOTA   Fabiana i Sebastiana 20 I 

7.00 Msza św. do B. Op. (...) w intencji Renaty Wolny z okazji 50 urodzin, syna i całej 
rodziny oraz za †† męża Waldemara i matkę Marię 

16.00 Św. Barbara: Msza św. (za Parafian) 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Teodora i Bronisławę Grobosz, siostrę Teresę, jej 

męża Jacka, braci Rudolfa i Józefa, ich żony Jadwigę i Małgorzatę, szwagra Józefa 
Pigłowski, chrześniaka Jana, bratanicę Grażynę, męża Henryka Mandok, jego 
rodz. i brata, z pokr. i dusze w cz. c. 

	
  


