
Zacheusz stanął i rzekł do Pana: "Panie, oto połowę mego majątku 
daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam 
poczwórnie". Na to Jezus rzekł do niego: "Dziś zbawienie stało się 
udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn 
Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło". (Łk 19) 
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1. Spotkanie Chrystusa z Zacheuszem przypomina nam, że nie wystarczy tylko odwrócić 
się od zła, ale trzeba całym sercem zaangażować się w czynienie dobra. Niech to 
niedzielne przesłanie przyświeca nam na drogach nowego tygodnia 
2. Trwa tydzień naszej modlitewnej pamięci o wiernych zmarłych. Przypominamy  
o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego za zmarłych, za pobożne nawiedzenie 
cmentarza i modlitwę za zmarłych do 8 listopada włącznie, przy spełnieniu zwyczajnych 
warunków odpustu 
3. Kartki na wypominki za zmarłych wyłożone są przy gazetkach 
4. We wtorek nie będzie Różańca za zmarłych. Po południu kancelaria będzie nieczynna 
5. W niedzielę z inicjatywy Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie będziemy 
obchodzić 11. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem: 
«Sudan Południowy. Przemilczane cierpienie». Wyrazem materialnego wsparcia 
chrześcijan w Sudanie będzie zbiórka do puszek przed kościołami 
6. W przyszły poniedziałek Pochód św. Marcina. Rozpoczęcie o godz. 17.00  
w kościele, zakończenie w sali DFK 
7. Rada Rodziców, Oddział Przedszkolny oraz PSP w Kamieniu Śląskim serdecznie 
zapraszają 23 listopada wszystkich chętnych na zabawę ANDRZEJKOWĄ. Szczegóły 
na plakacie 
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu zaprasza na Zabawę Sylwestrową. Koszt 
110 zł od pary. Zapisy u p. J. Sleziona, p. Z. Kawa i p. B. Matuszek 
9. Za tydzień nasi parafianie wyruszają do Ziemi Świętej, nawiedzą także Dom Pokoju 
w Betlejem. Warto więc wesprzeć nasz patronat nad tym sierocińcem składając ofiarę 
do puszki z napisem Karolina wystawianej w niedziele na ołtarzu maryjnym  
10. Kolekty: dziś na wymianę oświetlenia w kościele (żarówki i reflektory), za tydzień 
na ogrzewanie kościoła. Przed kościołem za tydzień zbiórka na Pomoc Kościołowi  
w Potrzebie (Dzień Jedności z Kościołem Prześladowanym). Kolekta z ub. niedzieli 
(misje) – 2347 zł; Opfergang – 3479 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
11. Sprzątanie kościoła: Dyga, Gebauer, Niedworok, Kowalczyk (ul. Parkowa  
i Gogolińska) 
 

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 

 
W „Gościu Niedzielnym” 44/2019 (6 zł): - o świętych – nie tylko tych, którzy są już w niebie. 
Także o tym, jak zostać świętym już tu, na ziemi,  
- o świętych z misją specjalną, czyli po co nam święci patroni,  
- o cmentarzach, które wzbudzają… zachwyt 
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7.30 Msza św. za †† rodz. Zofię i Józefa Buk, ich rodz. i rodzeństwo, męża Jerzego Gorzel, jego rodz., braci, siostrę, jej 

męża, bratowe, szwagra, wszystkich z rodzin Buk, Szczeponek, Gorzel i Nawrat, Ks. Hermana Piechotę i d. w cz. c. 
10.00 Msza św. do B. Op. (...) w intencji Stefana Zmuda z okazji 60 urodzin, żony, synów i synowej 
15.00 Różaniec za zmarłych (z wypominkami) 
16.00 Msza św. za †† rodz. Jana i Marię Woźnica, brata Joachima, teściów Marię i Rajmunda Sowa, dziadków z obu stron 

i z pokr. 
PONIEDZIAŁEK Karola Boromeusza 4 XI 

7.00 Msza św. za †† kolegów: Bernarda Benka, Joachima Gebauera, Konrada Reinerta, Alojzego 
Rygola, Gintra Pordzika, Jacka Matuszczyka i Johannesa Rygola 

17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Elżbietę i Alojzego Przemus, siostrę Łucję, teściów Barbarę  
i Hieronima Hudala, szwagrów i szwagierki, brata Konrada, bratową Teresę 

18.00 Różaniec za zmarłych (z wypominkami) 
WTOREK  5 XI 

7.00 Msza św. za †† rodz. Elżbietę i Ryszarda Lysek, Elżbietę, Jana i Rudolfa Gebauer, Różę i Huberta 
Gorzel, z pokr. i dusze w cz. c. 

ŚRODA   6 XI 
7.00 Msza św. w jęz. niem.:  za † Paula Koziolek w dniu urodzin 

18.00 Różaniec za zmarłych (z wypominkami) 
1 CZWARTEK   7 XI 

7.00 Msza św. za do B. Op. (…) w intencji Marka z okazji urodzin 
16.30 Zbiórka kandydatów i ministrantów młodszych 
17.30 Msza św. szkolna: za †† rodz. Gertrudę i Józefa Sleziona, szwagierkę Łucja Sleziona, bratanków 

Norberta i Bernarda, z pokr. Sleziona - Kowalczyk 
18.00 Różaniec za zmarłych (z wypominkami) 

PIĄTEK  8 XI 
7.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Helmuta Kurek z okazji 75 urodzin, żony i synów z rodzinami 
8.30 Odwiedziny chorych 

18.00 Różaniec za zmarłych (z wypominkami) 
SOBOTA Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 9 XI 

7.00 Msza św. za †† rodz. Cypriana i Łucję Woźnica, siostry Renatę i Erykę, mężów i ich rodz., Elfrydę 
Klimek, Petra Spalek i dusze op.; Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP 

8.00 Spotkanie wszystkich Marianek 
12.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Elżbiety Simon z okazji 60 urodzin, męża i całej rodziny 
13.00 Kamionek: Msza św. do B. Op. (…) w intencji Elżbiety Fister z okazji 70 urodzin i całej rodziny 
16.00 Św. Barbara:  Msza św. za zmarłych zalecanych 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† męża i ojca Ditharda Szice, jego rodz., rodz. Franciszkę i Jacka 

Matuszek, siostrę Martę, braci Huberta i Józefa, bratową Annę, Albinę Hajduk, Antoniego Grandek 
i dusze w cz. c. 
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7.30 Msza św. do B. Op. (…) w pewnej intencji z okazji Srebrnego Jubileuszu 

10.00 Msza św. za †† męża i ojca Franciszka Matuszek, z pokr. i dusze w cz. c. 
15.00 Różaniec za zmarłych (z wypominkami) 
16.00 Msza św. za †† męża i ojca Gerarda, jego rodz. Annę i Antoniego, brata Alfreda, bratanka Jerzego, 

jego żonę Elżbietę, rodz. Paulinę i Alfonsa, bratankę Teresę, dziadków z obu stron i z pokr. 


