
 "Konsekracja, czyli uroczyste poświęcenie kościoła i ołtarza,  
zalicza się do najważniejszych aktów liturgicznych. Miejsce bowiem, gdzie 
gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać Słowa Bożego, zanosić 
modlitwy błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować sakramenty 
i gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament Eucharystii, jest szczególnym 
obrazem Kościoła, Świątyni Boga, zbudowanej z żywych kamieni" (Rytuał). 
Konsekracja jest to Boża pieczęć, która potwierdza na zawsze wobec wszyst-
kich, że jest to miejsce, które Pan Bóg szczególnie wybrał jako miejsce spo-
tkania, przebaczenia, jako miejsce, w którym niebo spotyka się z ziemią. Ten 
akt potwierdza również godność człowieka, który wyszedł od Boga, jest Jego 
odblaskiem przez wolność, możliwość wyboru i zdolność do miłości.  
W obrzędzie konsekracji występuje wiele symboli o głębokim znaczeniu. Na 
początku Biskup Konsekrator święci wodę, ściany kościoła, ołtarz i wiernych. 
W tym akcie nawiązuje się do chrztu, który czyni z nas świątynię Ducha 
Świętego. Po Liturgii Słowa następuje namaszczenie olejem ołtarza i ścian 
kościoła. Olej święci się w Wielki Czwartek w katedrze, matce wszystkich 
kościołów. Namaszczenie nawiązuje do tradycji Starego Testamentu, namasz-
czania proroków i królów. Wydarzenie to wiązało się z godnością osoby na-
maszczonej i określało jej powołanie oraz zadanie do spełnienia. Sam Pan 
Jezus został namaszczony (Mesjasz), aby odkupić ludzkość.  
Ołtarz namaszcza się, aby służył do sprawowania Najświętszej Ofiary. Na-
maszcza się ściany kościoła, bo ma być tylko Bogu oddany i Jemu służyć 
jako Jego dom. Podczas widzialnego namaszczenia olejem dokonuje się na-
maszczenie niewidzialne Duchem Świętym. Po namaszczeniu ołtarza i ścian 
kościoła następuje ich okadzenie, okadza się również wiernych. Czynności te 
symbolizują, że odtąd modlitwa, jak woń kadzidła, wznosi się do Boga. Świą-
tynia ma być wypełniona modlitwą ludzi, którzy tu przychodzą. Następuje 
teraz uroczyste oświetlenie ołtarza i kościoła (miejsca namaszczenia ścian) 
oraz zapalenie wszystkich innych świec. Płonąca świeca oznacza Jezusa 
Chrystusa - Światłość świata.  
(Ks. Janusz Sawicki , Niedziela 50/2002) 

NIEDZIELA  25  ZWYKŁA 
KRUPSKI MŁYN, 18 WRZESNIA 2016 

PARAFIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA W KRUPSKIM MŁYNIE 

38/2016 

 CZYTANIA NIEDZIELNE   
 1/ Am 8, 4-7; Bóg ukarze gnębicieli ubogich 
Ref:  PANA POCHWALCIE, ON DZWIGA BIEDNEGO 
2/ 1 Tym 2, 1-8; Wspólne błagania za wszystkich ludzi 
3/ Łk 16, 1-13; Przypowieść o nieuczciwym rządcy 

 



Za + misjonarza ks. Piotra Warzechy (w 30 dz.) 
 Za + męża Romana Sadowskiego, rodziców, teściów, 5 szw., 2 szwa-
gierki, 2 siostry, pokr. Sadowski, Serwuszok. 
Po mszy św.: Wspomnienie o + ks. Piotrze W. - Misjonarzu  

7.00 
18.00 

18.00 

Za + Małgorzatę Sikora (od Żywego Różańca) 
Za ++ teściów Pawła i Helenę Styrc, rodziców Marię i Józefa Badura, 
dziadków, krewnych z rodzin Styrc, Badura, Kasprzyk, o dar zycia w. 

19.09.2016   

MSZE ŚWIĘTE 18.09: 7.30 I 10.30; /SKARB.: OFIAROM TRZESIENIA ZIEMI - / 

Za + matkę Gertrudę Potempa, (1 r.), ojca Antoniego, ++ z rodziny 
Potempa, Działko, ++ z rodziny Szymańskich 
 
Poza par.: W int. Ireny i jej rodziny./ 

 20.09.2016 

8.00 
18.15 

/ 

24.09.2016 

Za + Zygmunta Knopik (od sąsiadów z bl.10) 
Poza par: Za ++ rodziców Adelajdę i Alojzego Gad, Wiktorię i Fran-
ciszka Dudek, 2 siostry, 2 braci, bratowe, 4 siostrzeńców, Gertrudę 
Kufmann, ++ z rodzin Dudek, Gad. 

 21.09.2016;  
18.00 

 
 

Za + Adama Włuka (30 dz.)/ 
1/ Do MB Jasnogórskiej za uczestników dzieła Duchowej Adopcji, 
aby wytrwali w świadczeniu miłosierdzia. (od jasnog. pielgrzymów) 
2/ Do MB Częstochowskiej z podzięk. za odebrane łaski, z prośbą o 
dalszą opiekę i zdrowie w rodzinach: Powałowski, Zuń 
18.45—ZEBRANIE CARITAS PARAFII 

17.00 
 

 Za + córkę Izabelę Kostecką 
 (o dar zycia w.) 
 

 22.09.2016,  

23.09.2016 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

7.00 
18.00 

b/  

Wtorek 

Poniedziałek 

NAUKA  
PRZEDCHRZCIELNA -  

Sobota 17.00 

7.30 
10.30 

 
 
 

15.00 
15.15 

Za + Rutę Gałuszka (od sąsiadów) 
1/ZA PARAFIAN, BUDOWNICZYCH  
I DOBRODZIEJÓW KOŚCIOŁA 
2/ Za + męża Wojciecha Kozłowskiego  
(1 r.) i ++ rodziców. 
Chrzest 
Nabożeństwo dziękczynne 

 X ZW. 25.09.; ROCZNICA (29) KONSEKR. K-ŁA 

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

 1. W sobotę - Msza św. Za zmarłego misjonarza.. (8.00) 
2. W sobotę - pielgrzymka Morawian do MB w Rudach (11.00) 
3. Bóg zapłać za pracę przy kościele , pielęgnację zieleni /paraf., strażacy/

ofiary , udział w obchodach na G. św. Anny (ponad 100 parafian)  
4. Msze św można zamawiać w poniedziałek po rannej Mszy. 
 5. Gość Niedzielny: Silna pokusa (3); Pro life w Czechach (20); Ludzka 

strona papiestwa ( 22); Zycie po trzęsieniu (56); Świeckie Instytuty 
Zycia Konsekrowanego (26); Wiara i „tęcza” (74). 

 25.09 - kolekta na potrzeby naszego kościoła 

 

Dnia 6 października 
przypada 30 rocznica 

poświęcenia 
 kaplicy naszego  

kościoła - poświęcił  
Biskup Gerard Kusz. 

Jubileusz Apostolatu Maryjnego w parafii sw. Mikołaja w Lublińcu: 24.09.2016 
Rozpoczęcie o 10.00 

Spotkanie dzieci -do I komunii św. w poniedziałek o 16:15 
Spotkanie młodzieży III roku - do Bierzmowania w powiedz. 18.30. 
Spotkanie Marianek w czwartek o 15:45 
Spotkanie ministrantów w czwartek po Mszy św. szkolnej 


