
Jezus wziął głuchoniemego na bok, z dala od tłumu, włożył palce  
w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, 
westchnął i rzekł do niego: "Effatha", to znaczy: Otwórz się. Zaraz 
otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł 
prawidłowo mówić. (Mk 7) 
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1. Uzdrowienie głuchoniemego jest przykładem, jak Boże działanie przemienia 
człowieka, otwiera go na nowe życie. Chrystus wciąż pragnie każdego z nas uzdrawiać  
i obdarzać swą łaską. Nie zamykajmy się na Boże działanie w nas 
2. Witamy w naszej parafii Siostry Służebniczki: Siostrę Benedyktę, która przejęła 
obowiązki zakrystianki i Siostrę Leticję, która będzie posługiwać w klasztorze. Siostra 
Wiktoria została przełożoną naszej wspólnoty zakonnej. Życzymy Bożego 
błogosławieństwa i samych radości płynących z posługi w naszej Parafii 
3. Biskup Opolski zaprasza Srebrnych i Złotych Jubilatów Małżeńskich na Pielgrzymkę 
Jubilatów Małżeńskich. Srebrni Jubilaci wraz z najbliższymi zaproszeni są do Opola 
dziś na godz. 14.00 do kościoła seminaryjno-akademickiego pw. św. Jadwigi Śląskiej 
przy ul. Drzymały 1. Małżonkowie obchodzący Złote Gody spotkają się w tym samym 
miejscu za tydzień, w niedzielę 16 września o 14.00. 
4. W czwartek o 17.00 pierwsza Msza szkolna. Zapraszamy dzieci i młodzież ze szkoły 
podstawowej i gimnazjum. Rodzice niech przypominają i zachęcają dzieci do udziału  
w liturgii, byśmy razem nie tylko się uczyli i wypoczywali ale także modlili się i rozwijali 
5. Zachęcamy chłopców i młodzieńców do wstępowania w szeregi ministrantów. 
Posługa przy ołtarzu uczy punktualności, współpracy z innymi, sprzyja rozwojowi 
duchowemu i wzmacnia przyjaźń. Nie da ci tego matka i żonka co kindersztuba  
u kapelonka... (Kabaret RAK). Przyjmujemy od 1 klasy podstawówki do późnej starości... 
Zapisy w czwartek po Mszy szkolnej  
6. Siostra Wiktoria zaprasza dziewczęta do włączenia się w formację Dzieci Maryi. 
Wspólne zbiórki, służby przy sztandarze, wyjazdy, przedstawienia to najważniejsze 
przykłady wspólnotowego działania i poświęcenia. Schodzimy z kanapy, zakładamy buty, 
odkładamy smartfona, wracamy ze świata wirtualnego do rzeczywistości! Spotkania  
w piątki o godz. 18.00 w salce parafialnej 
7. W sobotę Pielgrzymka Narodów do Maria Hilf koło Zlatych Hor. Od 9.30 
przywitanie pielgrzymów i Różaniec, o 11.00 Msza św., o 14.00 Nabożeństwo do Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych. Sanktuarium obchodzi w tym roku 300-lecie powstania 
8. Siostry zapraszają na Nocną Adorację w klasztorze: w sobotę od 18.00 do 24.00 
9. Za tydzień odpust Podwyższenia Krzyża św. na Górze św. Anny i w Malni 
10. Kolekty: dziś na ogrzewanie kościoła, za tydzień na remonty obiektów 
diecezjalnych. Przed kościołem dziś zbiórka na Wydział Teologiczny UO. Kolekta z ub. 
niedzieli (diecezja) – 1285 zł; Opfergang – 1328 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
11. Sprzątanie kościoła: Cichoń, Linder, Cieślik, Matuszek (ul. Mickiewicza) 
 

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 wtorki i piątki po Mszy porannej oraz  od 16.00 do 
18.00. Spowiedź św. przed każdą Mszą świętą. Transmisja nabożeństw: www.youtube.com 
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7.30 Msza św. za †† ojca Reinholda Skowronek i brata Ryszarda 
10.00 Msza św. do B. Op. (...) w intencji Elżbiety Gorzel z okazji 80 urodzin oraz  

za † męża Jerzego Gorzel 
15.00 Nieszpory niedzielne 
16.00 Msza św. do B. Op. (...) w intencji rodziny Moniki i Andrzeja Niewiora, syna Pawła z żoną  

i wnuczką Pauliną oraz córki z mężem 
PONIEDZIAŁEK  10 IX 

7.00 Msza św. za †† Agnieszkę Glik w 1 rocznicę śmierci i jej męża Pawła 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† męża Franciszka, córkę Anielę, 3 braci, bratową, 

szwagra Alfreda, rodz. Waleskę i Jana Mańczyk, Teściów Anastazję  
i Franciszka Zmuda, wsz. z pokr. 

WTOREK  11 IX 
7.00 Msza św. za †† męża Alfreda Bartoszek, jego rodz. Bertę i Józefa, szwagra 

Joachima, rodz. Martę i Karola Gołąb, brata Jerzego, siostry zakonne Gerhildę 
i Konsumatę 

ŚRODA  12 IX 
7.00 Msza św. w jez. niem.: do B. Op. (…) w int. córki Karoliny z okazji urodzin 

CZWARTEK Jana Chryzostoma 13 IX 
7.00 Msza św.  w intencji czcicieli MB Fatimskiej i o nawrócenie grzeszników 

17.00 Msza św. szkolna: z †† Jana Jafernik w kol. r. śm., żonę Klarę Jafernik,  
z rodzin Jafernik i Przemus, przyjęcie nowych ministrantów 

17.45 Zbiórka ministrantów i kandydatów (zapisy) 
PIĄTEK Podwyższenie Krzyża Św. 14 IX 

7.00 Msza św. (za Parafian) 
SOBOTA NMP Bolesnej 15 IX 

7.00 Msza św. za †† rodz. Magdalenę i Teodora Lyka, Magdalenę i Aleksandra 
Reinert, ich rodz. i rodzeństwo, siostrę Marię Rygol, jej męża Bernarda, 
szwagrów Alfreda i Oskara, rodz. chrzestnych i dusze w cz. c. 

12.00 Msza św. ślubna: Karolina Szice – Mariusz Rogoz 
15.00 Kamionek: Msza św. do B. Op. (...) w intencji Norberta Broj z okazji 60 urodzin, 

żony Kornelii z okazji 35 r. ślubu i dzieci z rodzinami 
16.00 Św. Barbara: Msza św. w intencji Waleski Nowak z okazji 90 urodzin 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† męża i ojca Czesława Jaszkowic, jego rodz., braci, 

siostry, szwagierki, szwagrów i z pokr. 
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7.30 Msza św. za †† rodziców Martę i Herberta 
10.00 Msza św. (za Parafian) 
15.00 Nieszpory niedzielne 
16.00 Msza św. za †† rodz. Annę i Seweryna Matuszek, brata Edmunda, siostry 

Jadwigę i Erykę, ich mężów, teściów Jadwigę i Ryszarda Matuszek, szwagra 
Franciszka Zimon i pokr. z obu stron 

 
W Gościu Niedzielnym: • Drodzy Czytelnicy, dziękujemy Wam, że jesteście z nami już 95 lat. „Gość 
Niedzielny” obchodzi swój jubileusz 
• w tym numerze pierwsza odsłona nowego działu „Cztery strony kobiety”. Specjalnie dla czytelniczek 
„Gościa” o: zdrowiu, domu, wychowaniu dzieci oraz sprawdzone porady i przepisy kulinarne 
 


