
 
„Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie 
należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był 
umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. 

(Łk 15) 
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1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne 
dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski 
o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę 
wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na 
osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny.  
2. Siostry Służebniczki zapraszają wszystkich, a szczególnie Marianki na doroczną 
Adorację Najświętszego Sakramentu dziś od godz. 18.00 do północy 
3. W sobotę Pielgrzymka Narodów do Maria Hilf koło Zlatych Hor w Czechach. 
Początek o godz. 9.30, Msza św. o godz. 11.00 
4. W niedzielę diecezjalne dożynki na Górze św. Anny o godz. 11.00. Parafia nasza 
reprezentuje w tym roku dekanat kamieński 
5. Na początku sierpnia gościł w Kamieniu wraz z grupą dzieci i młodzieży z Ukrainy Ks. 
Jan Fanfuła, kapłan diecezji lwowskiej i przyjaciel naszej gminy. Obiecaliśmy mu 
wsparcie materialne w budowie nowego kościoła parafialnego NMP Fatimskiej w Zimnej 
Wodzie koło Lwowa. Kolekta na ten cel w niedzielę 
6. Kolekty: dziś na potrzeby parafii, za tydzień na budowę kościoła w Zimnej Wodzie 
koło Lwowa. Kolekty z ub. dwóch niedziel: 3209 zł; Opfergang – 2658 zł. Bóg zapłać! 
7. Sprzątanie kościoła: Przemus, Kotzwander, Klama, Matuszek (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 
 

Sołtys i Rada Sołecka Kamienia Śląskiego pragną złożyć gorące słowa podziękowania 
za ogromne zaangażowanie wszystkim naszym mieszkańcom, organizacjom  
i instytucjom, które włączyły się w przygotowanie i przeprowadzenie dożynek: 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Stowarzyszeniu Przyjaciół Kamienia Śląskiego, 
Stowarzyszeniu Sportowo-Rekreacyjnemu "Kamyki",   Siostrom i Radzie Parafialnej, 
Publicznej Szkole Podstawowej z oddziałem przedszkolnym. Dziękujemy darczyńcom za 
materiały i plony, wszystkim, którzy udostępnili swoje środki transportu. Dziękujemy za 
wykonaną koronę, wóz z płodami, wozy korowodowe, dekoracje i scenki rodzajowe na 
naszych ulicach, przyozdobienie kościoła. Dziękujemy mieszkańcom, przedszkolakom, 
uczniom i  nauczycielom za udział w korowodzie. Pokłosiem dożynek jest utworzenie 
Koła Gospodyń Wiejskich "Kamieńskie Babki". Życzymy naszym Paniom wiele zapału  
i samych sukcesów w działalności na rzecz naszego Kamienia. Jednocześnie zapraszamy 
wszystkich mieszkańców na spotkanie podożynkowe na Teren Sportowo-Rekreacyjny  
w piątek na godzinę 17.00 
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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 
PONIEDZIAŁEK Korneliusza i Cypriana 16 IX 

7.00 Msza św. za †† rodz. Klarę i Alojzego Mikolas, ojca Jerzego Firlus, brata 
Tomasza, dwie bratowe, szwagra Romana, Marię i Huberta Buk, kuzyna 
Bernarda, dziadków z obu stron 

17.00 Kamionek: Msza św. za †† męża i ojca Alfreda Bonkosz, rodz. Zofię i Ryszarda 
Bonkosz, Karola Kowolik, Stanisława Więcek, Franca Dudek, dziadków i z pokr. 

WTOREK  17 IX 
7.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

18.30 Msza św. zbiorowa w intencjach żyjących (Młodzieży) 
ŚRODA  Stanisława Kostki 18 IX 

7.00 Msza św. w jęz. niem.: (za Parafian) 
17.00 Kamionek: Msza św. za † Martę Pigłowską od mieszkańców ulic Kopernika, 

Ogrodowej i Zakrzowskiej i za zmarłych z tych ulic 
CZWARTEK   19 IX 

7.00 Msza św. za †† rodz. Agnieszkę i Pawła Szczodrok, Klarę i Jana Buk, ich rodz.  
i rodzeństwo, siostrę Adelę i dusze w cz. c. 

16.00 Zbiórka wszystkich Ministrantów 
17.00 Msza św. szkolna: za † Jana Jafernik 
17.45 Spotkanie formacyjne szóstej klasy 

PIĄTEK Andrzeja Kim Teagon i Tow. 20 IX 
7.00 Msza św. za †† męża Franciszka Kałuża, jego rodz., szwagierkę Elżbietę, matkę 

Łucję Skrobocz i dusze w cz. c. 
19.30 Dekanalne Czuwanie dla Młodzieży w Malni 

SOBOTA Mateusza ap. 21 IX 
7.00 Msza św. za † żonę i matkę Marię Grobosz w kolejną r. śmierci 

12.30 Chrzest: Dobrochna Anna Świerczak 
13.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Srebrnych Jubilatów Kornelii i Andrzeja 

Matuszek, synów i całej rodziny 
16.00 Św. Barbara: Msza św.  
17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Jana i Bronisławę Skóra, brata Ryszarda, 

teściów; Karola Witek, rodz. Manfreda i Krystynę Pyka, Hildegardę i Józefa 
Kowalskich, Rutę Hermasz, Teresę i Konrada Przemus, Hildegardę Skóra; Księży 
i Siostry, którzy u nas pracowali 

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 22 IX 
7.30 Msza św. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże i zdrowie 

w rodzinie Czech 
10.00 Msza św. (za Parafian) 
15.00 Nieszpory niedzielne 
16.00 Msza św. za † Matkę w kol. r. śm. 
 

 


