
Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną 
a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk 
na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem  
z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie 
już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego istnienia". (Rdz 9) 
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1. Rozpoczęliśmy Wielki Post. Pielęgnujmy dobre postanowienia, do których zachęca 
nas Pan Jezus. Starajmy się być bliżej Pana Boga w modlitwie, rezygnować z tego, co 
do życia nie jest konieczne, dzielić się dobrem z bliźnimi. W pierwszą niedzielę Wielkiego 
Postu Kościół przypomina nam prawdę, że każdy z nas jest kuszony. Pan Jezus także 
nie był w swoim ziemskim życiu wolny od pokus. Pokazał nam jednak, jak należy z nimi 
walczyć. W gazetce przypominamy treść przykazań kościelnych 
2. Nabożeństwa pasyjne, w których rozważamy mękę Pańską, przygotowują nas do 
głębszego przeżywania tajemnicy odkupienia człowieka. Na nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej zapraszamy w piątek o godz. 18.00, a na Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 
15.00. Kazania pasyjne wygłosi Ks. Sławomir Krawczyk, wikariusz z Gogolina. Ks. 
Sławek pochodzi ze Strzelec Opolskich, przyjął święcenia w 2009 roku, był wikarym w 
Koźlu i katedrze nyskiej, jest zaangażowany w duszpasterstwie młodzieży i ministrantów  
3. Za tydzień przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności  
z Misjonarzami. Z tej okazji zbiórka przed kościołem na cele misyjne 
4. Ks. Andrzejowi Ochmannowi, kapelanowi sanatorium, gratulujemy uzyskania tytułu 
doktora teologii i życzymy Bożego błogosławieństwa w posługiwaniu studentom 
5. Kancelaria w tym tygodniu czynna we wtorek po południu i w środę rano. W piątek 
będzie nieczynna. Przepraszamy 
6. Zapowiedzi przedślubne (I-II): Krzysztof Błahuta z Opola i Natalia Morawiec  
z Kamienia; Marcin Wosczyna z Kamienia i Mariola Gus z Kosorowic; Mateusz 
Kaczmarczyk z Kamionka i Daria Linder z Gogolina; Andrzej Kępa z Kórnicy i Katarzyna 
Sleziona z Kamienia; Dariusz Skowronek z Gogolina i Patrycja Strzałek z Kamienia 
7. Kolekty: dziś na potrzeby Parafii, za tydzień na przycinkę drzew na cmentarzu, za 
dwa tygodnie na instytucje diecezjalne. Kolekta z ub. niedzieli (ogrzewanie) - 2613 zł,  
z 2 lutego (klasztory klauzurowe) – 1024 zł; Opfergang – 2027 zł. Bóg zapłać! 
8. Sprzątanie kościoła: 19 i 24 II: Chodurski, Nowara, Gola, Kaminsky (ul. św. Jacka); 
26 II i 2 III: Wesener, Jaszkowic, Kurek, Kauf (ul. Krótka) 

	
	

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 18 II 
7.30 Msza św. do B. Op. (...) w intencji Marii i Juliana Dziubek z okazji kolejnej r. ślubu 

10.00 Msza św. za † Elżbietę Labisz w 1 rocznicę śmierci 
15.00 Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym 
16.00 Msza św. za †† ojca Albina Surgiał, jego dwie żony, z rodzin Wachtarczyk  

i Wierbilis 
	 	



PONIEDZIAŁEK  19 II 
7.00 Msza św. za †† córkę Gabrielę Gebauer, rodz. Małgorzatę i Józefa Reinert, synów 

Józefa i Konrada, rodz. Julię i Jacka Gebauer, jego siostrę i braci, syna Józefa, 
Kapłanów co u nas pracowali 

17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Bertę i Konrada Pola, ich rodz. i rodzeństwo, męża 
Ryszarda Skowronek, dusze w cz. c. 

WTOREK Nowenna do św. Jacka 20 II 
7.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

18.30 Msza św. zbiorowa w intencjach żyjących 
ŚRODA   21 II 

7.00 Msza św. w jęz. niem. (za Parafian) 
CZWARTEK Katedry św. Piotra 22 II 

7.00 Msza św. do B. Op. (...) i światło Ducha Św. w intencji Huberta z okazji urodzin  
i całej rodziny 

17.00 Droga Krzyżowa i Msza św. szkolna: za †† żonę Marię Lysek oraz z rodzin Lysek 
- Borowczyk 

PIĄTEK Polikarpa 23 II 
7.00 Msza św. za †† rodz. Annę i Antoniego Pluta, ich rodz. i rodzeństwo, szwagra 

Piotra Lebek, Henryka i Annę Fesser, Alfreda Juraszek 
18.00 Droga Krzyżowa z wypominkami 

SOBOTA    24 II 
7.00 Msza św. za †† żonę Hildegardę Kurek, rodz. Emilię i Wiktora Zmuda, braci 

Henryka i Konrada, szwagierkę Dorotę, szwagra Gerharda Kampka, dziadków  
z rodzin Zmuda i Matuszek 

15.00 Msza św. do B. Op. (...) w int. Klaudiusza Nawrot z okazji 40 urodzin, żony i dzieci 
16.00 Św. Barbara: Msza św. za †† Weronikę i Antoniego Pakosz, syna Herberta, 

wszystkich z pokr. Gabor  
17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Izydora i Marię Klose, męża Jana Witur, ciocie 

Elżbietę i Marię, pokr. z obu stron 
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 25 II 

7.30 Msza św. za †† brata Piotra, jego matkę Elfrydę, ojca i dziadka Waltra Kurek, 
dziadków z obu stron, chrzestnego Jana Sleziona 

10.00 Msza św. za † syna Andrzeja Tkocz w miesiąc po śmierci 
15.00 Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym 
16.00 Msza św. (za Parafian) 

PONIEDZIAŁEK  26 II 
7.00 Msza św. za †† rodz. Agnieszkę i Pawła Szczodrok, Klarę i Jana Buk, brata 

Rudolfa, jego żonę, szwagra Joachima, siostrę Adelę i dusze w cz. c. 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† męża i ojca Huberta Lysek, jego rodz., brata Józefa, 

zięcia Waldemara Bogus, teściów, Dorotę i Roberta Raczek, Wilhelma i Hildegardę 
Fesser, z pokr. Fesser i Buk 

WTOREK  27 II 
7.00 Msza św. za † Piotra Reinert w miesiąc po śmierci 

ŚRODA   28 II 
7.00 Msza św. w jęz. niem. (za Parafian) 

	 	



1 CZWARTEK  1 III 
7.00 Msza św. za †† żonę Dorotę Reinert, jej rodz. Martę i Karola Wicher, teściów Annę 

i Michała Reinert, z pokr. Reinert, Feliks i Wicher 
16.15 Miesięczna spowiedź dzieci i młodzieży 
17.00 Droga Krzyżowa i Msza św. szkolna: za †† męża Bernarda Mertas i kolegę 

Johanna 
1 PIĄTEK  2 III 

7.00 Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
18.00 Droga Krzyżowa z wypominkami i Msza św.  

1 SOBOTA    3 III 
7.00 Msza św. za †† Magdalenę i Teodora Matuszek, Jadwigę i Alojzego Plachetka, ich 

rodz. i rodzeństwo, braci Jacka i Huberta, bratową Marię i dusze w cz. c. 
8.30 Odwiedziny chorych 

12.00 Różaniec Fatimski 
14.30 Chrzest: Franciszek Strzałek 
15.00 Kamionek: Msza św. do B. Op. (...) w intencji Anny Tkocz z okazji 60 urodzin, męża 

i córek z rodzinami 
16.00 Św. Barbara: Msza św.  

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 4 III 
7.30 Msza św. za †† Gertrudę i Adolfa Wojtala, rodz. Albinę i Wilhelma Szendzielorz, 

córkę Dorotę, dziadka Konrada Pietruszka, chrzestnego Romana, dziadków 
Wandę i Janusza Nadzielski, syna Stanisława, z pokr. Pietruszka i Nadzielski 

10.00 Msza św. za †† rodz. Franciszka i Marię Polok, rodz. Annę  i Antoniego Matuszek, 
synową Kamilę Polok i z pokr. 

11.00 Chrzest: Sebastian Pesta 
15.00 Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym 
16.00 Msza św. (za Parafian) 
 

PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH 
1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać 
się od prac niekoniecznych. 
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. 
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię 
świętą. 
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, 
a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach. 
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. 
 
WYKŁADNIA DLA PIERWSZEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO PRZYKAZANIA 
KOŚCIELNEGO PIERWSZE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE: 
 
Na terytorium Polski, świętami nakazanymi poza niedzielami są: 
- 1 stycznia, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 
- 6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego (tzw. Trzech Króli) 
- czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa (tzw. Boże Ciało) 



- 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej) 
- 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych 
- 25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Boże Narodzenie). 
W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we 
Mszy świętej oraz powstrzymywać się od wykonywania prac niekoniecznych, czyli tych 
prac i zajęć, które utrudniają: 
- oddawanie Bogu czci, 
- przeżywanie radości właściwej dniowi świątecznemu, 
- korzystanie z należytego odpoczynku duchowego i fizycznego (zob. kan. 1247 KPK). 
 
Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, 
gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim (nie tylko rzymskim), bądź w sam 
dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (zob. kan. 1248 § 1 KPK). 
Jeśli z braku kapłana lub z innej poważnej przyczyny nie można uczestniczyć  
w Eucharystii, zaleca się bardzo, ażeby wierni brali udział w liturgii Słowa, gdy jest ona 
odprawiana w kościele parafialnym lub innym świętym miejscu według przepisów 
wydanych przez biskupa diecezjalnego, albo poświęcali odpowiedni czas na modlitwę 
indywidualną w rodzinie lub grupach rodzin (zob. kan. 1248 § 2 KPK). 
 
TRZECIE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE: 
Okres Wielkanocy obejmuje czas od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do Niedzieli 
Zesłania Ducha Świętego. W Polsce przesłużono do Niedzieli Trójcy Świętej. 
 
CZWARTE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE: 
 
- Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między osiemnastym 
a sześćdziesiątym rokiem życia (zob. KPK 1251-1252). 
- Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Środę Popielcową oraz 
piątki całego roku z wyjątkiem uroczystości (zob. KPK 1251). Dotyczy wszystkich, którzy 
ukończyli czternasty rok życia. Zachęca się do zachowania wstrzemięźliwości także  
w Wigilię Narodzenia Pańskiego. 
- Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek (np. zbiorowe 
żywienie) domaga się od chrześcijan podjęcia innych form pokuty. 
- Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i sprzyja wolności 
serca (zob. KKK 2043). Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu. 
- Nowelizacja zapisu czwartego przykazania nie zmienia w niczym dotychczasowego 
charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni „modlić się, 
wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez 
wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać 
wstrzemięźliwość” (zob. kan. 1249-1250). Wyjątkiem są jedynie przypadające wtedy 
uroczystości. Jeśli zatem w piątek katolik chciałby odstąpić ze słusznej przyczyny od 
pokutnego przeżywania tego dnia, winien uzyskać odpowiednią dyspensę. 
 

Parafia św. Jacka, Pl. Myśliwca 30, 47-325 Kamień Śląski, tel. 77 467 11 07, 604 107 358; www.parafia.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 do 18. Spowiedź św. przed każdą Mszą świętą. Transmisja nabożeństw: www.msza.swjacek.eu	
 


