
Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, 
ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie 
znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? 
Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie 
zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy 
nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce 
może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? (Mt 6) 

 

VIII Niedziela Zwykła – 26 luty 2017- Nr 7 (557) 
1. W procesie budowania naszej wspólnoty z Panem Bogiem powinniśmy pamiętać, że 
każda niedziela jest dniem Pańskim. Właśnie niedziela jest dniem zgromadzenia 
liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy; jest 
podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego; jest głównym dniem celebrowania 
Eucharystii, ponieważ jest to dzień zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc żywy  
i świadomy udział we Mszy Świętej, wskazujemy na żywotność naszej wiary, umacniamy 
nasze powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie 
2. W poniedziałek i wtorek o godz. 16.30 okazja do miesięcznej spowiedzi dla dzieci  
i młodzieży 
3. W środę rozpoczyna się Wielki Post. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę 
pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był 
wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, 
powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. 
Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który 
oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, 
wyrzeczeń i modlitwy –  ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca 
na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W środę 
obowiązuje post (1 posiłek do syta, 2 lekkie) i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych 
4. Nauki przedślubne w naszej parafii odbędą się w soboty 4 i 18 marca  
w godzinach 14.00 – 16.30 w kościele parafialnym 
5. Parafia w Opolu – Malinie organizuje pielgrzymkę do Barcelony, Lourdes, Ars, 
Einsiedeln, Andechs, Altotting w dniach 14-21 maja br. Koszt 3100 zł. Szczegóły na 
ulotkach. Zapisy w kancelarii 
6. Kolekty: dziś na potrzeby Parafii, za tydzień na instytucje diecezjalne. Kolekta z ub. 
niedzieli (parafia) – 1515 zł, Opfergang - 1357 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary!  
7. Kamykowóz we wtorek i piątek: Kamień 8.30, Kamionek 8.35; Krapkowice 11.00, Gogolin 11.10 
8. Sprzątanie kościoła: Dyga, Matuszek, Gebauer, Niedworok (ul. Parkowa)	

W Gościu Niedzielnym: • Przed nami Wielki Post, czyli czas duchowej walki. Na czym ta walka 
polega? I czy w ogóle jest ona potrzebna? 
• kolejny przedwielkopostny temat: która pokusa z punktu widzenia diabła jest najważniejsza? 
• 30 lat temu zmarł ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu Światło-Życie. Historie dorosłych osób, 
których obecność w oazie miała wpływ na całe ich życie. 
 

Parafia św. Jacka, Pl. Myśliwca 30, 47-325 Kamień Śląski, tel. 77 467 11 07, 604 107 358; www.parafia.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 do 18. Spowiedź św. przed każdą Mszą świętą. Transmisja nabożeństw: www.msza.swjacek.eu 

	



VIII NIEDZIELA ZWYKŁA – ROZPOCZĘCIE ADORACJI PRZED WIELKIM POSTEM 26 II 
7.30 Msza św. za ++ syna Józefa, męża i ojca Alojzego Szczodrok, jego rodz., rodzeństwo, rodz. 

Karola i Paulinę Jonek, brata, siostry, szwagrów, z rodzin Jonek, Herman i Szczodrok;  
8.30 Adoracja mieszkańców Kamionka 

10.00 Msza św. za ++ męża i ojca Eryka Glück, z rodzin Glück i Grytz 
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 + Józefa Świentek w miesiąc po śmierci 
PONIEDZIAŁEK II dzień Adoracji 27 II 

7.00 Msza św. za ++ ojca Jacka Fesser w pierwszą rocznicę śmierci i matkę Monikę 
8.00 – adoracja  w języku niemieckim; 9.00 – ulice: Ligonia, Klasztorna i Polna;  
10.00 – ulice: św. Jacka, Krótka i Wapienna (we wtorek o 11.00); 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; 17.30 – Młodzież; 18.00 – zakończenie adoracji 
17.00 Kamionek: Msza św. za + Joachima Bartoszek od mieszkańców Placu Stawowego 

i ul. Ogrodowej i za zmarłych z tych ulic 
WTOREK III dzień Adoracji 28 II 

7.00 Msza św. do B. Op. i MB o nawrócenie ojca i brata 
Porządek Adoracji jak w poniedziałek 
18.00 Msza św. w intencji młodzieży naszej Parafii 
ŚRODA POPIELCOWA  1 III 

7.00 Msza św. za ++ żonę Dorotę Reinert, jej rodz. Martę i Karola Wicher, teściów Annę 
i Michała Reinert, z pokr. Reinert i Wicher 

17.00 Kamionek: Msza św. za + Joachima Bartoszek w miesiąc po śmierci 
18.00 Msza św. o ducha pokuty i nawrócenia dla wszystkich Parafian 
1 CZWARTEK  2 III 

7.00 Msza św. za ++ matkę Magdalenę Matuszek, ojca Teodora, rodz. Jadwigę  
i Alojzego Plachetka, braci Jacka, Huberta, bratową Marię, pokr. Matuszek, 
Gebauer i Mehlich 

1 PIĄTEK  3 III 
7.00 Msza św. w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 
8.30 Odwiedziny chorych 

18.00 Droga Krzyżowa z wypominkami 
18.45 Msza św. za ++ rodz. Konrada i Wiktorię, siostrę, Józefa i Zofię 
19.30 - 21.30 Wielkopostne Czuwanie dla Młodzieży w Kosorowicach 
1 SOBOTA Kazimierza 4 III 

7.00 Msza św. za ++ rodz. Helenę i Karola Sleziona, brata Jana, chrzestną Małgorzatę 
Skworc, jej męża, dziadków i rodzeństwo Sleziona 

16.00 Św. Barbara: Msza św. za + Gertrudę Gorzel w miesiąc po śmierci 
17.00 Kamionek: Msza św. za ++ rodz. Izydora i Marię Klose, męża Jana Witur, ciocie 

Marię i Elżbietę 
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 5 III 

7.30 Msza św. za + Józefa Dziendzielski z okazji urodzin 
10.00 Msza św. (za Parafian) 
15.00 Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym 
16.00 Msza św. za ++ rodz. Helenę i Jacka Reinert, dziadków i pokr. z obu stron 

 


