
 Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je 
przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w 
ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, 
wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie 
gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. (Mk 4) 
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1. Codziennie uczestniczymy w budowaniu Królestwa Bożego w świecie. Chociaż często 
wydaje się nam, że nasze wysiłki są mizerne i prawie nie widać skutków tego budowania, 
bo są maleńkie jak ziarnko gorczycy. Ono jednak wciąż rośnie Bożą mocą i w każdej 
chwili może ogarnąć nas całkowicie i przemieniać świat 
2. Serdecznie  zapraszamy dziś od godz. 15.30 na Festyn Sportowy na teren 
Sportowo-Rekreacyjny, przygotowano mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych 
3. Z racji Mistrzostw Świata w piłce nożnej i letnich upałów Msze wieczorne będziemy 
odprawiać o godz. 19.00 
4. W zakrystii do odebrania pamiątki z I Komunii w cenie 200 zł (zdjęcia – 75 zł, film 
– 75 zł, obraz  - 50 zł) 
5. W przyszły wtorek (26 czerwca) wieczorem przybędzie do nas Piesza Pielgrzymka  
z Olesna na Górę św. Anny. Jak co roku okażemy im gościnność, przyjmując ich na 
nocleg i organizując grilla przy Altanie. Sponsorzy mile widziani! 
6. Związek Emerytów i Rencistów w Gogolinie organizuje w dniu 30 czerwca (sobota) 
wyjazd do Opola – Winowa na Senioradę. Szczegóły w sklepie u pana Pudełko 
7. Firma Państwa Patryka i Barbary Reinert rozpoczęła wykonanie nowych drzwi do 
naszego kościoła. Po przygotowaniu niezbędnych projektów i pozwoleń, otrzymaliśmy 
na nowe drzwi dwie dotacje: 20 000 zł ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach 
oraz 20 000 zł z Urzędu Miasta w Gogolinie. Razem z nagrodą otrzymaną  
w konkursie Piękna Wieś Opolska (15 000 zł) oraz kolektą z ubiegłorocznej Wielkanocy, 
pozyskaliśmy w pełni fundusze na ten cel. Ks. Proboszcz serdecznie dziękuje wszystkim, 
którzy przyczynili się do realizacji tego projektu, w szczególności Pani Wicestaroście, 
Panu Wiceburmistrzowi oraz p. Zbigniewowi Kawa za osobiste zaangażowanie 
8. Zapowiedź przedślubna (I): Kacper Wachtarczyk z Kamionka i Dominika Gwizdała  
z Jastrzębia Zdroju 
9. Kolekty: dziś na potrzeby parafii, za tydzień na cmentarz. Dziś przed kościołem 
zbiórka na Wydział Teologiczny w Opolu. Kolekta z ub. niedzieli (parafia) – 1516 zł, 
Opfergang – 2474 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
10. Sprzątanie kościoła: Buk, Kamiński, Sowada, Sowada (ul. św. Bronisławy) 
	

	

W NAJNOWSZYM NUMERZE Gościa Niedzielnego: • O miejscu, które warto odwiedzić, aby nacieszyć 
oko i ducha. Bazylika Najświętszej Maryi Panny na Świętej Górze koło Gostynia, to obowiązkowy punkt 
na wakacyjnej mapie; • o kryzysie słowa drukowanego, czyli poważnym spadku wydawanych drukiem 
czasopism; • ważny przykład, w jaki sposób głosiciele Jezusa mogą nas zabrać w fascynującą podróż 
po świecie wiary za pomocą narzędzi medialnych 
W NAJNOWSZYM "MAŁYM GOŚCIU": • mundialowy hit – kolorowy terminarz z mistrzostw świata, 
czyli niezbędnik każdego kibica; • Polska jest Naj - propozycje miejsc, które warto odwiedzić w czasie 
wakacji; • jak przejechać rowerem 600 km, ale po pustyni?	
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7.30 Msza św. za †† żonę Łucję Sleziona w 4 r. śm. i rodz. z obydwu stron 

10.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Renaty i Bernarda Fesser z okazji 35 r. ślubu 
i dzieci z rodzinami 

15.00 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 
16.00 Msza św. za †† dziadków Emilię i Jacka Gabor 

PONIEDZIAŁEK  18 VI 
7.00 Msza św. za †† rodz. Franciszka i Jadwigę Kurek, braci Alojzego, Jana i Waltra, 

szwagra Franciszka Friedrich, bratanka Piotra, jego matkę Elfrydę; żonę 
Hildegardę, koleżankę Dorotę, z rodzin Jaszkowitz, Lukaszczyk i Wilner 

19.00 Kamionek: Msza św. za †† męża i ojca Jacka Fister, rodz. Matyldę i Bernarda 
Grabelus, brata Karola, żonę Helenę, pokr. Fister, Grabelus i Bekiersz 

WTOREK Nowenna do św. Jacka 19 VI 
7.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

19.00 Msza św. zbiorowa w intencjach żyjących (Młodzieży – na zak. r. szkolnego) 
ŚRODA  Alojzego Gonzagi 20 VI 

7.00 Msza św. w jęz. niem.: w pewnej intencji 
11.00 Pogrzeb † śp. Alfreda Jaszkowic, lat 79 

CZWARTEK NMP Opolskiej 21 VI 
7.00 Msza św. za †† męża i ojca Józefa Woźnica, jego rodz. Annę i Wilhelma, 

rodzeństwo, Jadwigę i Aleksandra Szwugier, Marię Klose, jej męża, Bernarda 
Szwugier i Alberta Fiszer 

PIĄTEK  22 VI 
7.30 Okazja do spowiedzi dla dzieci 
8.00 Msza św. na zakończenie roku szkolnego: w intencji uczniów, nauczycieli, 

rodziców i pracowników Szkoły Podstawowej w Kamieniu 
SOBOTA Dzień Ojca 23 VI 

7.00 Msza św. za †† męża i ojca Gerarda Wieczorek w 10 r. śm., z rodzin Blania – 
Wieczorek i dusze w cz. c. 

15.00 Kamionek: Msza św. do B. Op. (...) w intencji Manueli Skowronek z okazji 40 
urodzin oraz całej rodziny 

16.00 Św. Barbara: Msza św. za †† Rudolfa i Annę Szymik, z pokr. Szymik i Grabelus 
17.00 Kamionek: Msza św. do B. Op. (...) w intencji Andrzeja Gołaś z okazji 40 

urodzin, żony, synów, córki i całej rodziny 
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 24 VI 

7.30 Msza św. za †† dziadków Jana i Waleskę Tkocz, ojca Józefa Nowak, Piotra 
Ziara, z rodzin Tkocz i Nowak 

10.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Marii Blania z okazji 90 urodzin i za † męża 
Roberta 

15.00 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 
16.00 Msza św. w intencji żyjących i zmarłych, którzy przyjęli I Komunię w 1958 roku 

 
Parafia św. Jacka, Pl. Myśliwca 30, 47-325 Kamień Śląski, tel. 77 467 11 07; 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 16.00 do 18.00. Spowiedź św. przed każdą Mszą świętą. Transmisja nabożeństw: chwilowo nie działa	
 


