
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: ”Jeśli 
kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, 
żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim 
uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być 
moim uczniem”. (Łk 14) 
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1. Sprawowana przez nas Eucharystia jest szczytem życia religijnego chrześcijan.  
W Eucharystii prawdziwie obecny jest i udziela daru zbawienia Pan i założyciel Kościoła 
– Jezus Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii wzywa nas do radykalnego stawiania Bożych 
spraw na pierwszym miejscu. Z okazji przypadającego dziś 105. Światowego Dnia 
Migranta i Uchodźcy naszą szczególną modlitwą i pamięcią otaczamy wszystkich, którzy 
z różnych przyczyn opuścili swoją ojczyznę, a szczególnie naszych krewnych, przyjaciół 
i parafian przebywających na emigracji. Do tej pory dzień ten był obchodzony w styczniu, 
ale papież Franciszek w ubiegłym roku zmienił datę obchodów na drugą niedzielę 
września. Początek roku szkolnego skłania nas do wytężonej modlitwy w intencji dzieci 
i młodzieży. W przyszłą niedzielę rozpocznie się w Kościele w Polsce Tydzień 
Wychowania 
2. Dziś Gminne Dożynki w Kamieniu Śląskim. Rozpoczną się procesją i Mszą Św.  
o godz. 11.00. Od 13.30 formowanie korowodu dożynkowego, o 14.00 przemarsz 
korowodu na czele z orkiestrą; o 15.00 Część oficjalna Święta Plonów; o 15.30 kawa  
i kołacz pod namiotem, o 17.30 gość specjalny – Balkansambel ze Słowacji 
3. Biskup Opolski zaprasza na modlitewne dziękczynienie za dar małżeńskiej miłości. 
Srebrni Jubilaci 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 o 14.00 
4. Biskup Opolski serdeczne dziękuje duszpasterzom i wiernym całej diecezji za 
modlitwę, wyrazy solidarności i wszelką życzliwość mu okazaną z okazji minionej 10. 
rocznicy przyjęcia sakry biskupiej. Pragnie również serdecznie zaprosić na dalszą część 
dziękczynienia, a zarazem modlitewne zawierzenie Jezusowi Ukrzyżowanemu przyszłości 
Kościoła Opolskiego i swojego biskupiego posługiwania, podczas obchodów 
kalwaryjskich ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego w sobotę 14 września na Górze 
św. Anny od godz. 7.30. Kulminacyjnym punktem tego spotkania będzie wieczorne 
nabożeństwo ze świecami o godz. 19.00 w Grocie Lurdzkiej, podczas którego Ksiądz 
Biskup skieruje do wiernych swoje pasterskie słowo, a w łączności z całą Metropolią 
Górnośląską będzie się modlić o błogosławieństwo dla jej pasterzy i wiernych. Serdecznie 
zapraszamy 
5. W niedzielę odpust w Malni i wprowadzenie na urząd Proboszcza w Nakle 
6. Kolekty: dziś i za tydzień na potrzeby parafii. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
7. Sprzątanie kościoła: Reimann, Tomczyk, Tomczyk, Fesser (ul. 1 Maja) 
 
 

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 
18.00. Spowiedź św. przed każdą Mszą świętą. Transmisja: https://streaming.airmax.pl/kamienslaski/embed.html 
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7.30 Msza św. za † Huberta Reimann w miesiąc po śmierci 

10.45 procesja dożynkowa z Sanktuarium do Kościoła Parafialnego 
11.00 Msza św. koncelebrowana: 1) w intencji wszystkich Rolników Gminy Gogolin oraz Ich Rodzin; 

2) do B. Op., MBNP (...) w intencji Marii Kampa z okazji 80 urodzin 
14.00 Korowód dożynkowy 
16.00 Msza św. za †† żonę i matkę Elżbietę Franz, syna Joachima, rodz. Marię i Franciszka Patolla, 

syna Józefa, Teresę i Tomasza Mikolas 
PONIEDZIAŁEK  9 IX 

7.00 Msza św. za †† matkę Agnieszkę w 2 r. śm., ojca Pawła Glik, pokr. Glik – 
Konieczny oraz Łucję Sleziona 

17.00 Kamionek: Msza św. do B. Op. (…) w intencji Anny Skowronek i dzieci z rodzinami 
WTOREK  10 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, z pokr. 

ŚRODA   11 IX 
7.00 Msza św. w jęz. niem.: (za Parafian) 

CZWARTEK   12 IX 
7.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji córki Karoliny w dniu urodzin 

17.00 Msza św. szkolna: za †† męża Ryszarda Przemus, rodz. Edeltraudę i Pawła 
Gawlik, teściów Marię i Ryszarda Przemus, Dawida Machura, z rodzin Przemus, 
Gawlik i Białek 

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

SOBOTA Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14 IX 
7.00 Msza św. za †† Bertę Szwugier w 10 r. śm., męża Konrada, ich dzieci Barbarę  

i Konrada 
13.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Srebrnych Jubilatów Teresy i Marcina 

Mularczyk, synów i całej rodziny 
16.00 Św. Barbara: Msza św.  
17.00 Kamionek: Msza św. za †† męża i ojca Czesława Jaszkowic, jego rodz., braci, 

siostry, szwagrów; rodz. Annę i Alberta Migura, ich rodz., rodzeństwo i z pokr. 
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 15 IX 

7.30 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Bronisławy i Józefa Schuster z okazji 10 r. 
ślubu, syna i całej rodziny 

10.00 Msza św. za †† męża Waltra Kurek, jego rodz., syna Piotra, jego matkę Elfrydę, 
szwagrów Alojzego, Jana i Franciszka, szwagierkę Hildegardę 

15.00 Nieszpory niedzielne 
16.00 Msza św. do Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Pawła Biela, jego siostry, 

rodz., chrzestnych i całej rodziny 
 

W „Gościu Niedzielnym” 36/2019: 
• Czy katolik może uczestniczyć w wojnie? Czy istnieje wojna sprawiedliwa i czy konflikt zbrojny może 
prowadzić do dobrego celu? 
• jaka jest prawda o płonących lasach Amazonii i dlaczego te pożary powinny nas obchodzić - więcej 
na ten temat w artykule Tomasza Rożka: "W ogniu nieporozumień", 
• jak uchronić dziecko przed zagrożeniami, które może spotkać w Internecie - więcej na ten temat  
w artykule Piotra Pyzika: "Dzieci pod kontrolą". 
 


