
 JAN KOPIEC 
BISKUP GLIWICKI                  Gliwice, dnia 16 czerwca  2016  
     
 Biskup Józef Marcin Nathan należy do tych Pasterzy Kościoła, którzy 
formowali sumienia i chrześcijańskie zaangażowanie wielu pokoleń. Posługi-
wał na swej rodzinnej ziemi, promieniejącej i na dzisiejszą Diecezję Gliwic-
ką, a powołując do życia zasl:użone Miasteczko Miłosierdzi w Branicach, 
stworzył dzieło pełne oddania Człowiekowi. Dziękując za ustawiczne na-
tchnienia, płynące z tego miejsca, pragniemy prosić Opatrzność Bożą o pom-
nażanie tego dobra, co wspierać może skutecznie dążenie do otwarcia na 
szczeblu diecezjalnym Jego procesu beatyfikacyjnego. Niech tym zamysłom 
towarzyszy nasza pokorna modlitwa.        
 Biskup gliwicki 

 SDM: Papież mówił o trzech rzeczach, które bardzo mnie dotyczą i z którymi 
staram się walczyć. : niska samoocena, paraliżujący wstyd, szemrzący tłum. 
  
1) Niska samoocena  Z tym walczę, odkąd pamiętam. Chociaż nie. Naj-
pierw z tym nie walczyłam. Po prostu to zawsze było i tyle. Może nawet chwi-
lami było mi z tym wygodnie. Jednak pewnego dnia powiedziałam "stop" i 
podjęłam walkę. Pomimo to ten temat co jakiś czas wraca do mnie jak bume-
rang. Dlatego słowa Franciszka są dla mnie tak ważne. Cieszę się, że papież 
dostrzega takie problemy młodych ludzi. Papież mówi: "Jesteś ważny! Ale nie 
dlatego, bo masz supertelefon, superciuchy, dobrą pracę czy cokolwiek inne-
go, lecz ze względu na to, kim jesteś". Bóg nam zawsze kibicuje i jest obok 
nas, Jego miłość względem nas jest ogromna.  2) Paraliżujący wstyd  We 
mnie ten paraliżujący strach bardzo często wygrywa. Jest parę takich rzeczy, 
których nie zrobiłam, bo się po prostu bałam. Bałam się zaryzykować, . Nie 
czułam się na tyle silna. Jak mówi papież, kluczem do pokonania tego jest 
totalne zaufanie Jezusowi. I od niedawna właśnie tak próbuję żyć.  3) Szem-
rzący tłum  Krótko mówiąc: bałam się gadania ludzi. To mnie parali-
żowało. Ostatnio jednak to pragnienie było we mnie coraz silniejsze i 
zrozumiałam, że nie mogę dalej uciekać od tego tylko dlatego, że się 
boję oceny innych ludzi. Przecież to głupie! Franciszek wywołał u 
mnie chęć działania bez przejmowania się tym, jak to przyjmą inni 
ludzie.  

NIEDZIELA  20 ZWYKŁA 
KRUPSKI MŁYN, 14 SIERPNIA 2016 

PARAFIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA W KRUPSKIM MŁYNIE 

33/2016 

 CZYTANIA NIEDZIELNE   
1/ Jer 38, 4-6 i 8-10; Bóg czuwa nad Jeremiaszem 
Ref: PANIE, MÓJ BOŻE, POŚPIESZ MI Z POMOCĄ 
2/ Hbr 12, 1-4; Przykład Chrystusa. 
3/ Łk 12, 49-53; Wymagania służby Bożej. 

 



Za + Barbarę Ziaja (1 r.) 

7.00 
18.00 

 
18.00 

Za ++ rodziców Natalię i Jana Nocoń, brata Zenona. 
Za + żonę Renatę (9 r.) 
NABOŻENSTWO 

15.08.2016  WNIEBOWZIĘCIE NMP 

MSZE ŚWIĘTE 14.08: 7.30 I 10.30; CHRZ. 

 
Za + matkę Annę Zielonka (3 r.), ojca Mariana, 
 brata Jana, o dar ż. w. 

 16.08.2016 

18.15 
20.08.2016  św. Bernarda 

Do Miłosierdzia B za + męża Jana i syna  
Leszka Szwinge, o życie wieczne (z okazji ur.) 

 17.08.2016; św. Jacka 
7.00 

 
 

Za + Jana Korzeniowskiego (od sąsiadów z bl.7) 
Za wstaw. MB Częstochowskiej i sw. Józefa, z podziękowaniem za ła-
ski, z prośba o dalsza opiekę i zdrowie dla córki Tatiany Ptak z okazji 
40 ur. oraz dla sióstr bliźniaczych Adriany Chremety i Mardany Bar-
dzińskiej z ok. 60 ur. - o błog. Boze w rodzinach.  (TD) 

17.00 
 

Za + Elżbietę Damaszek (6 r), + siostrę Otylię,  
++ z pokrewieństwa z 2 stron. 
 

 18.08.2016,  

19.08.2016 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

7.30 
10.30 
15.15 

Wtorek 

Poniedziałek 

Grupa Misyjna przygotuje dla nas 
kwiaty i zioła do poświęcenia. 
(ofiary  - na Misje) 

7.30 
 

10.30 
 
 

15.15 
 

Za + Jana Korzeniowskiego, o dar życia wiecznego. 
 
1/W int. Ks. Sebastiana Binkowskiego, z okazji urodzin. 
2/Do Anioła Stróża za roczne dziecko: Hannę Arendarską, 
z okazji urodzin. 
NABOŻEŃSTWO.  (Chrzest) 

 X ZW. 21.08.;  

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

 1. W niedzielę (14.08) nieszpory wypadną. 
2. W poniedziałek - Wniebowzięcie NMP - Msze sw. jak w niedzielę. 
3. Bóg zapłać za pracę przy kościele , ofiary  
4. Msze św. można zamawiać we wtorek  i środę po Mszy. 
 5. Zapowiedzi: Wojciech Kotas z Piekar Sl.  i Ilona Piekacz z Ziętka (1) 
6. Gość Niedzielny:  
Nowy nuncjusz (4); Powalczmy o wolną niedzielę (6),  Niezwykła droga 

(16); Odszedł kard. Macharski (22); Aktorka została zakonnicą (28); 
Został uzdrowiony (32); Odkrywanie Maksymiliana Kolbe (34); Pu-
kanie do drzwi (IV); Matka śląskiej ziemi (VII); Zamordowany ka-
płan (48); Car i sułtan (52); Społeczeństwo i Kościół na Kubie (60)  

  

Poza parafią: 16.08; Za ++ rodziców Józefa, Agnieszkę i Elżbietę Ziaja, 4 
siostry, 2 braci, 4 szw., + Huberta Szeliga, + Eugeniusza Slęczka, pokr. Ziaja, 
Szeliga, Ślęczka 
17.08; Za + matkę Renatę, rodziców Rutę i Michała, ++ z rodzin Gałuszka, 
Orawietz, o dar życia wiecznego./  

Piesza Gliwicka Pielgrzymka na J. Górę - 18-20.08.2016. 


