
 Światowe Dni Młodzieży odbędą się  
w Polsce od 20 do 31 lipca 2016 r.  

W naszej diecezji (również w naszej parafii)  
będziemy gościć młodzież od 20-25.07.2016 r. 

Światowe Dni Młodzieży to wydarzenie religijne, które nie-
przerwanie trwa od 1986 roku. To wyjątkowe spotkanie Mło-

dzieży z Papieżem, który w tym czasie jest tylko dla nich. To także okazja do 
tego, aby – w bardzo różnorodnym gronie – poczuć jedność wiary, siłę modli-
twy, radość i dumę z przynależności do Chrystusa. Uczestnicy ŚDM stają się 
pielgrzymami, świadkami wiary, niosącymi Dobrą Nowinę na wszystkich 
kontynentach.  
Jednakże z każdym kolejnym Światowym Dniem Młodzieży zaczęto dostrze-
gać, że kraje goszczące chciały podzielić się nie tylko swoją religijnością, ale 
również kulturą i tradycją; jednocześnie Młodzi chcieli lepiej poznać kraj, do 
którego jadą. Z tego pragnienia narodziły się Dni w Diecezjach, czyli czas 
bezpośrednio poprzedzający spotkanie z Papieżem podczas ŚDM. 

Decyzją Ojca św. Franciszka, kolejne Światowe Dni Młodzieży prze-
żywać będziemy w Krakowie w tym roku. Jednak wcześniej chcemy zaprosić 
Młodych z całego świata do naszej parafii. Chcemy dać im okazję do tego, by 
poznali nasze zwyczaje, odwiedzili najważniejsze miejsca, kojarzące się z 
naszym regionem, by zasmakowali naszej, tradycyjnej kuchni i poznali naszą 
gościnność.  To zaproszenie daje okazję do wymiany doświadczeń, do łama-
nia stereotypów, do spotkania z osobą, która – choć mieszka gdzieś w świecie 
i porozumiewa się innym językiem – okazuje się być kimś niezwykle bliskim.  
Zakwaterowanie 

Gospodarzem może być każda rodzina, która zechce przyjąć i ma ku 
temu warunki. Mamy już odpowiednią ilość chętnych rodzin, ale można poin-
formować duszpasterzy i dopisać się do listy. Nie jest konieczne, aby wszy-
scy domownicy w tym czasie byli na urlopie. Dla Gości należy przygotować 
osobny pokój do spania wraz z możliwością rozpakowania bagażu oraz do-
stęp do węzła sanitarnego. Każdy przywozi ze sobą śpiwór i karimatę, jednak 
dużą radość sprawi im widok przygotowanego i zasłanego miejsca do spania. 
Goście są otwarci na każdą propozycję począwszy od materacy dmuchanych 
przez łóżkowe, ułożonych na podłodze, łóżka polowe aż po standardowe łóż-
ka. Zazwyczaj łazienka dzielona jest razem z Gospodarzami, dlatego osobne 
pomieszczenie do spania daje komfort obu stronom. Przyjęło się, że Gospo-
darze przyjmują pod swój dach przynajmniej dwie osoby. Goście czują się 
wtedy swobodniej, szczególnie jeżeli są kłopoty językowe. Mogą wtedy spę-
dzić czas także we własnym gronie.    (cz. II za tydzień) 

NIEDZIELA  V ZWYKŁA 
KRUPSKI MŁYN, 7 LUTY 2016 

PARAFIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA W KRUPSKIM MŁYNIE 

06/2016 

 CZYTANIA NIEDZIELNE   
1/ Iż 6, 1-8; Chwała Boga 
Ref: WOBEC ANIOŁOW PSALM ZAŚPIEWAM PANU 
2/ 1Kor 15, 1-11; Chrystus objawia chwałę i dobroć Boga 
3/ Piotr posłuszny Chrystusowi 

 

 

Przyjdź na adorację — 7 i 8 II 



Za + męża (ojca) Antoniego Walaszczyka (8o r ur.), ++ z rodziny Wa-
laszczyk, Pischka, Osadnik, o dar życia wiecznego. 

17.00 
 

 
18.00 

Za ++ kapłanów 
ADORACJA NS 
Do B. Oblicza za wstaw. MB za + Katarzynę Pilarską, o dar życia w. 

8.02.2016 

MSZE ŚWIĘTE 7.02: 7.30 I 10.30 

 
Za + męża Jana Stolarskiego (21 r.), ++ rodziców, teściów, ++ z ro-
dziny Stolarskich, Skalińskich, Sier, o dar zycia wiecznego. 

 9.02.2016 

18.15 
13.02.2016 

Do Miłos. B za ++ dziadków i babcie z rodziny  
Boreckich (60 i 80 r śm.) oraz za ++ kapłanów. 
ZA PARAFIAN O DUCHA POKUTY i TRZEŹWOŚCI 
Do MB Częstochowskiej w int. Marianny Krawczyk z okazji 65 ur., o 
łaskę zdrowia, opiekę M Bożej i błog. Boże w rodzinie. 

 Popielec; 10.02.2016;  
7.00 

 
16.00 
18.00 

DROGA KRZYŻOWA 
1/Za + matkę Rozalię, ojca Piotra, 
męża Emila, siostrę Hildegardę, teściów Rozalię i Jana, szw. 
Rudolfa, ++ z rodzin Pryszcz, Strancich, Ziaja. 
2/Za ++ z zalecek/wypominek 

10.00 
17.00 

 
 

W int. Chorych 
Za + córkę Izabelę Kostecką  
( z ok.. ur.), o dar życia w. 

 11.02.2016; MB z Lourdes (dzień Chorego) 

 12.02.2016 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

7.00 
/ 

18.00 

Wtorek 

Poniedziałek 

(zalecki/wypominki 
 składamy  

przed ołtarzem 

18.30 -  I spowiedź dzieci komunijnych 

7.30 
 

10.30 
 
 

15.15 

 W int. Stefana Hajdy w  65 r urodzin, z podziękowaniem 
za łaski i o dalsze błogosławieństwo (TD) 
Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo w 80 r urodzin Barbary Mołdawa. (TD) 
Po Komunii: Wspólna modlitwa dziękczynna 
GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM 

 I W. POSTU.; 14.02.2016 

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

1.  W niedzielę i poniedziałek zapraszamy na adorację 
       Najsw. Sakramentu (plan) ; 
 2. Okazja do spowiedzi w poniedziałek od 16.00 
3. W Środę Popielcową zaczynamy okres Wielkiego Postu. 
     Msze św. i posypanie popiołem o 7, 16 i 18.00.  
      W tym dniu obowiązuje post ścisły. 
4. Pomóżmy chorym domownikom i sąsiadom - Msza sw. Czwartek 10.00 
5. Droga Krzyżowa w piątek - 17.00. Gorzkie ZALE - niedziela 15.15 
6. Bóg zapłać za pomoc w pracach przy kościele, rozbiórce stajenki.. 
7. GN; Ratuj duszę (3); W obronie rodziny (12); Poradnik dla grzesznika 

(18n); Poczytaj mi tato (24); Anioł w Fatimie (26); Cystersi (29); 
Szkodliwe tabletki hormonalne (40);  

 10.02 - skarbona - pomoc misjom w Togo 

 

Przykazanie kościelne zobo-
wiązuje do powstrzymania się 

 od udziału w zabawach w 
okresie Wielkiego Postu. 

Plan Adoracji w poniedziałek: 
8.30 - Ziętek 
9.30 - seniorzy,  
10.30 - Apostolstwo M. 
11.30 - III Zakon 
12.30 -  Żywy Różaniec 
13.30– Adoracja wynagradzająca - 
       za grzechy pijaństwa i niezgody 
14.30 -  Krupski Młyn 
15.30— szkoła Podst. 
16.00 -  Gimnazjum 
16.30 -  kobiety 
17.00 - mężczyźni 
17.30 - młodzież, maturzyści 

Msze św. można zamawiać w  
poniedziałek i środę po Mszach. 

SPOTKANIA: W czwartek o 15:45 
Marianki z gimnazjum  

   W czwartek po Mszy szkolnej  mini-
stranci i kandydaci 


