
Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, 
wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który 
nie włożył w nią trudu. To także jest marność i wielkie zło. Cóż 
bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha 
swego, którą mozoli się pod słońcem? (Koh 2) 
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1. Rozpoczęliśmy miesiąc abstynencji. Jako uczniowie Chrystusa podejmujemy to 
wyzwanie nie tylko jako ofiarę czy trud osobistego doskonalenia, ale także jako wyraz 
troski o rodziny i młode pokolenia. Głęboko wierzymy, że nasze wyrzeczenie połączone 
z darem modlitwy przyczyni się do kształtowania trzeźwego społeczeństwa i będzie 
wsparciem dla upokarzanych przez problem alkoholowy 
2. Dziś po Mszach św. poświęcimy pojazdy mechaniczne. Przed kościołem i przy 
poświęcanych pojazdach zbierać będziemy ofiary na działalność misyjną ks. Roberta 
Dury, misjonarza z Togo. Dziękujemy mu za przybycie i wygłoszone Słowo Boże 
3. W sobotę gruntowne sprzątanie kościoła przed odpustem. Zapraszamy 
przynajmniej jedną osobę z każdego domu z ulic: Ogrodowa, Kopernika, Zakrzowska  
i Plac Stawowy w Kamionku. Pozostali chętni niech pomogą w uprzątnięciu obejścia 
kościoła i plebanii. O godz. 9.00 niech przyjdą mężczyźni, o 10.00 kobiety! 
4. W przyszły poniedziałek o godz. 8.30 spod kościoła św. Jacka w Opolu rozpoczyna 
się 43. Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Zapraszamy do pielgrzymowania 
w dwójce niebieskiej (dekanat strzelecki). W pierwszym dniu pielgrzymka przybywa  do 
nas na nocleg. Otwórzmy nasze domy i serca 
5. W sobotę 17 sierpnia o godz. 11.00 odbędzie się II Bieg św. Jacka na dystansie 
5,5 km. Chętnych do biegania parafian prosimy o zapisanie się na stronie 
www.zmierzymyczas.pl i wniesienie opłaty 30 zł na leczenie chorego Szymona. Miejsca 
powoli się kończą. Z racji biegu Msza dla chorych będzie o godz. 8.00. Podobnie jak 
przed rokiem prosimy o dostosowanie się do wymogów wynikających z konieczności 
zabezpieczenia trasy w godzinach od 10.00 do 13.00. Prosimy o nie wyjeżdżanie na 
drogę oraz nie parkowanie pojazdów na ulicach: Powstańców, św. Czesława, 1-go Maja 
6. Rada Sołecka i Sołtys wsi Kamień Śląski, zwracają się z prośbą o włączenie się  
w przygotowania do dożynek gminnych, które odbędą się 8 września w Kamieniu 
Śląskim. Prosimy o przygotowanie dekoracji oraz scenek wzdłuż trasy korowodu 
dożynkowego (ulica Mickiewicza, Plac Myśliwca, Parkowa) oraz ulic św. Jacka  
i Gogolińskiej. Mieszkańców pozostałych ulic prosimy o przygotowanie wozów do 
korowodu oraz pomoc w innych pracach 
7. Kancelaria parafialna w piątek po południu będzie nieczynna 
8. W dniach 27 – 29 sierpnia będziemy zbierać elektrośmieci 
9. Zapowiedź przedślubna (II): Paweł Salamon z Kamienia Śląskiego i Anna Charczuk  
z Buska Zdroju 
10. Kolekty: dziś i za tydzień na potrzeby parafii. Kolekta z ub. niedzieli - 1707 zł, 
Opfergang – 1477 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
11. Sprzątanie kościoła: Niedziela, Cichoń, Morawiec, Hermann (ul. św. Czesława) 
 

  



XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – POŚWIĘCENIE POJAZDÓW 4 VIII 
7.30 Msza św. za † męża i ojca Jerzego Gorzel w kolejną rocznicę śmierci 

10.00 Msza św. za †† Krystynę Gruszkiewicz, męża Andrzeja i syna Czesława 
15.00 Nieszpory niedzielne 
16.00 Msza św. za †† męża i ojca Rajmunda Hajduk, teścia Jana, rodz. Małgorzatę i Gotharda 

Buhl, braci Georga i Bernarda, szwagra Jana i wsz. z tych rodzin 
PONIEDZIAŁEK  5 VIII 

7.00 Msza św. † Marię Dziubek z okazji urodzin – od męża i Sióstr Służebniczek z 
Królewskiej Nowej Wsi 

19.00 Kamionek: Msza św. za †† dziadków Katarzynę i Piotra Mańczyk, rodz. 
Agnieszkę i Konrada Pietruszka, brata Romana, dziadków Adelę i Jacka 
Pietruszka, z pokr. Pietruszka i Mańczyk 

WTOREK Przemienienie Pańskie 6 VIII 
7.00 Msza św. do B. Op. (…) dla rodzin Jemmi i Martina Grabelus, Wery i Patryka 

Grabellus, Christine i Tima Kötter oraz Johannesa Grabelus 
ŚRODA   7 VIII 

7.00 Msza św. w jęz. niem.:  do B. Op. i naszych św. Patronów o powrót do zdrowia 
dla Sylwii Thöring i za † Brigitte Grabelus 

10.00 Pogrzeb † śp. Jarosława Rygol, lat 42 
CZWARTEK Dominika 8 VIII 

7.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji córki Anny z okazji urodzin 
PIĄTEK Teresy Benedykty od Krzyża 9 VIII 

7.00 Msza św. za †† siostrę Martę i ojca Aleksandra w dniu ich śmierci i wsz. z rodzin 
SOBOTA Wawrzyńca 10 VIII 

7.00 Msza św. za †† męża i ojca Jana Kuboń, jego rodz. Teodora i Paulinę, rodz. 
Klarę i Józefa Swoboda, ich rodz., brata Alfreda, siostrę Marię, 2 szwagrów 
Jerzego i Richarda i z pokr. 

13.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Eryki Szwugier z okazji 80 urodzin i dzieci  
z rodzinami oraz za † męża Bernarda 

14.00 Chrzest: Celestyna Broj 
15.00 Msza św. ślubna: Lucjan Zapała i Kayna Laya-On 
16.00 Św. Barbara: Msza św.  
17.00 Kamionek: Msza św. za †† męża i ojca Romana Pola, jego rodz. Marię  

i Antoniego, rodz. Dorotę i Maksymiliana Woźnica, z pokr. Pola, Woźnica  
i Grobosz 

18.00 Sanktuarium: Nieszpory i Msza św. 
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 11 VIII 

7.30 Msza św. za †† rodz. Monikę i Jacka Fesser, Marię i Huberta Lysek, dziadków 
Marię i Franciszka Fesser, Martę i Jana Blaut i dusze w cz. c. 

9.00 Msza św. (za Parafian) 
11.00 Sanktuarium: Msza św. pontyfikalna 
15.00 Sanktuarium: Nabożeństwo 
16.00 Msza św. za † męża i ojca Bernarda Mertas w 2 r. śm. 

 
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 
 


