
Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla 
Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać 
wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, 
lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, 
tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. (1 Kor 10) 
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1. Chrystus, który oczyścił trędowatego i przywrócił mu nie tylko zdrowie, ale też 
godność dziecka Bożego, pragnie każdego z nas oczyszczać z trądu naszych grzechów. 
Trzeba tylko przyjść do Niego i o to poprosić. Dzisiaj, w Światowy Dzień Chorego, 
naszymi modlitwami otaczamy chorych i  cierpiących. Zachęcamy do korzystania z daru, 
jakim w Kościele jest sakrament namaszczenia chorych. Jest to sakrament 
uzdrawiający: umacnia w słabości, a w przypadku osób, które nie mogą już skorzystać 
z sakramentu pokuty, także gładzi grzechy, jeżeli chory miał w sercu pragnienie 
pojednania się z Panem Bogiem. Pamiętajmy, aby w przypadku ciężkiej choroby bliskiej 
osoby nie zwlekać z zatroszczeniem się o udzielenie jej tego sakramentu 
2. Dziś, jutro i we wtorek znajdźmy czas na adorację Najświętszego Sakramentu, by 
dobrze rozpocząć czas pokuty i nawrócenia, przemyśleć swoje życie i podjąć dobre 
postanowienia 
3. W środę przypada Popielec i rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Przypominamy, 
że wszystkich katolików od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych we wszystkie piątki roku (z wyjątkiem uroczystości liturgicznych) 
oraz w Popielec. Ponadto katolicy pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia 
zobowiązani są do postu ograniczającego się do jednego posiłku do syta i dwóch lekkich 
w ciągu dnia w Popielec i w Wielki Piątek. Post jest wyrazem zjednoczenia z cierpiącym 
Zbawicielem oraz środkiem do wewnętrznego oczyszczenia 
4. Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli przy rozebraniu stajenki, 
Paniom, które przygotowały wczoraj poczęstunek dla chorych i starszych w salce oraz 
Strażakom i Kamykom, którzy porządkują zieleń wokół kościoła i montują oświetlenie na 
stacjach drogi krzyżowej 
5. Nauki przedślubne w naszym kościele odbędą się w soboty 17 lutego i 10 marca 
w godz. 14.00 – 16.30. Nauki są bezpłatne, nie trzeba się zapisywać 
6. W ub. tygodniu pożegnaliśmy: † śp. Konrada Przemus, lat 74 z Kamionka oraz † śp. 
Jana Strzałek, lat 60, z ul. św. Jacka. Wieczny odpoczynek... 
7. Kolekty: dziś na ogrzewanie kościoła i plebani, za tydzień na potrzeby Parafii. 
Kolekta z ub. niedzieli (diecezja) - 1370 zł, Opfergang – 1272 zł. Bóg zapłać! 
8. Sprzątanie kościoła: Herman, Pietruszka, Hajduk, Jarzębowski (ul. św. Jacka)  

Plan adoracji w poniedziałek i wtorek (12-13 luty 2018): 
8.00 – adoracja  w języku niemieckim; 9.00 – ulice: Ligonia, Klasztorna i Polna;  
10.00 – ulice: św. Jacka, Krótka i Wapienna; 11.00 – ulice: św. Czesława i 1 Maja;  
12.00 – ulice: św. Bronisławy, Parkowa, Gogolińska i Plac Myśliwca;  
13.00 – Kamionek: ul. Szkolna i Polna; 14.00 – Kamionek: pozostałe ulice;  
15.00 – ulice: Powstańców, Mickiewicza i Leśna; 16.00 – Dzieci;  
16.30 – Adoracja w ciszy; 17.15 – Młodzież; 18.00 – zakończenie adoracji 

	



VI NIEDZIELA ZWYKŁA – ADORACJA PRZED WIELKIM POSTEM 11 II 
7.30 Msza św. za † Elżbietę Pasoń w kolejną rocznicę śmierci 

 8.30 Adoracja mieszkańców Kamionka 
10.00 Msza św. do B. Op. (...) w intencji Jana i Urszuli Szwugier, syna, córek, zięcia i wnuka 

11.00 Adoracja w języku niemieckim; 12.00 Adoracja Róż Różańcowych;  
13.00 Adoracja mężczyzn i młodzieńców; 14.00 Adoracja kobiet i panien;  
15.00 Adoracja dzieci i młodzieży gimnazjalnej, zakończenie adoracji 

16.00 Msza św. (za Parafian) 
PONIEDZIAŁEK  12 II 

7.00 Msza św. (za Parafian) 
10.00 Św. Barbara: Msza św. dla chorych z Sakramentem Namaszczenia 
17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Jacka i Emilię Gabor, męża Reinholda 

Skowronek, syna Ryszarda, synową Kornelię, siostrę Marię, jej męża Herberta, 
brata Huberta Gabor, jego żonę Annę, wsz. z pokr. 

WTOREK  13 II 
7.00 Msza św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej i o nawrócenie grzeszników 

ŚRODA POPIELCOWA  14 II 
7.00 Msza św. za †† Alfreda Swoboda, jego rodz., teściów i dziadków, siostrę  

i szwagrów, wnuka Adama i dusze w cz. c.  
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; Księży i Siostry, którzy u nas pracowali 

18.00 Msza św. (za Parafian) 
CZWARTEK  15 II 

7.00 Msza św. za †† ojca Józefa Woźnica, ciocię Martę Fesser, kuzynów Eugeniusza, 
Alfreda, dziadków; z rodzin Woźnica, Pluta, Kowalczyk i Szwugier 

PIĄTEK  16 II 
7.00 Msza św. za †† rodz. Gertrudę i Alojzego Rygol, siostrę Agnes, jej męża Georga, 

braci Alojza, Georga, Wilhelma, szwagierkę i szwagrów, rodz. Gertrudę i Józefa 
Lenort, braci Pawła i Zygmunta, wnuka Petera 

18.00 Droga Krzyżowa z wypominkami 
19.30 - 21.30 Czuwanie dla Młodzieży w Kosorowicach 

SOBOTA    17 II 
7.00 Msza św. za †† Marię Reinert w 1 r. śmierci i syna Waldemara 

16.00 Św. Barbara: Msza św.  
17.00 Kamionek: Msza św. za †† rodz. Alfreda i Elżbietę Fesser, rodz. Franciszka  

i Elżbietę Gonsior, brata Henryka i dusze w cz. c. 
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 18 II 

7.30 Msza św. do B. Op. (...) w intencji Marii i Juliana Dziubek z okazji kolejnej r. ślubu 
10.00 Msza św. za † Elżbietę Labisz w 1 rocznicę śmierci 
15.00 Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym 
16.00 Msza św. za †† ojca Albina Surgiał, jego dwie żony, z rodzin Wachtarczyk  

i Wierbilis 
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