
PIERWSZY ŚWIATOWY DZIEŃ DZIADKÓW  
I OSÓB STARSZYCH 

Decyzja o ogłoszeniu Światowego Dnia Dziadków i Osób Star-

szych zapadła w czasie naznaczonym pandemią i cierpieniem najstarszych 

pokoleń na całym świecie w minionych miesiącach. Relacje o osobach 

starszych, umierających w samotności i bez możliwości pogrzebu, są głę-

boką raną dla całego Kościoła. Jest to jeden z krzyży dzisiejszych czasów, 

który słusznie przypomniał papież Franciszek w rozważaniach tegorocznej 

wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej: „Z karetki zeszli mężczyźni wygląda-

jący jak astronauci, okryci kombinezonami, rękawicami, maskami i przy-

łbicami, zabrali dziadka, który od kilku dni z trudem oddychał. Wtedy po 

raz ostatni widziałam dziadka, zmarł kilka dni później w szpitalu, przy-

puszczam, że również cierpiąc z powodu samotności. Nie mogłam być fi-

zycznie blisko niego, pożegnać się z nim i być dla niego pocieszeniem”. 

Niemożność bycia blisko cierpiących stoi w sprzeczności z chrze-

ścijańskim wezwaniem do okazywania współczucia. Światowy Dzień 

Dziadków i Osób Starszych ma być okazją do przypomnienia, że Kościół 

nigdy nie może być daleko od tych, którzy niosą krzyż. Hasło przewodnie, 

wybrane przez Ojca Świętego, „Jestem z tobą przez wszystkie dni”, bardzo 

jasno wyraża pragnienie każdej wspólnoty kościelnej – czy to w czasie 

pandemii, czy w lepszych czasach, które, miejmy nadzieję, wkrótce nadej-

dą – by być zawsze z osobami starszymi. 

Wszystkie osoby starsze, także te, które nie są babciami i dziadka-

mi - potrzebują środowiska rodzinnego, w którym mogą żyć, a także, że 

konieczne jest, aby rodziny uświadomiły sobie rolę, jaką odgrywają ich 

starsi członkowie. W zglobalizowanym świecie relacje między osobami 

starszymi a rodzinami nie są już tak oczywiste jak dawniej, lecz przeciw-

nie, są stale kwestionowane.  

Papież napisał w encyklice Fratelli Tutti: „Nie zdajemy sobie 

sprawy, że izolowanie osób starszych i pozostawianie ich pod opieką 

obcych, bez właściwego i bliskiego towarzyszenia rodziny, okalecza i 

zubaża samą rodzinę. Co więcej, doprowadza do pozbawienia ludzi 

młodych niezbędnego kontaktu z ich korzeniami i mądrością, której 

młodzież nie może osiągnąć o własnych siłach” (FT 19). Warto jeszcze 

raz przypomnieć te ważne słowa, Mogą nam pomóc w refleksji nad 

długiem, jaki rodziny - i duszpasterstwo rodzin - mają wobec pokole-

nia, które pod pewnymi względami popadło w zapomnienie. 

NIEDZIELA  16 ZWYKŁA. 
KRUPSKI MŁYN, 18 LIPCA 2021 

29/2021 

 CZYTANIA NIEDZIELNE   
 1/ Jr 23, 1-6; Bóg sam ustanowi pasterzy 
Ref : PAN MYM PASTERZEM, NIE BRAK MI NICZEGO 
2/  Ef 2, 13-18; Chrystus jednoczy ludzkość 
 3/  Mk 6, 30—34; Jezus dobry pasterz 

 



Do MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie 
i błog. Dla Piotra Gnielczyka z okazji 50 urodzin. (TD) 
ADORACJA NAJSW. SAKRAMENTU 
Do B Op. Za przyczyną Aniołów Stróżów, o błog. i zdrowie dla  
Antoniego Dyląg z okazji 1 r ur. oraz o bł. B dla całej rodziny. 

7.00 
 

7.00 
 
 

Za ++ Janinę i Bronisława Kret oraz za ++ z rodzin  
Tarczewskich i Budziałowskich, o dar życia w. 

19.07.2021 

MSZE ŚWIĘTE 18.07: 7.30 I 10.30; 16.00 

Za ++ rodziców Rozalię i Grzegorza, ich rodzeństwo, ++ teściów 
Józefę i Franciszka oraz ich rodzeństwo, męża Joachima, synową 
Ewę, + Krystynę i ++ z pokr. 

 20.07.2021; Bł. Czesława 

14.00 
 

16.00 
18.15 

24.07.2021; św. Kingi 

Za + matkę (babcię, teściową)   
Franciszkę Słomską,  
o szczęście wieczne 

 21.07.2021;   

18.00 
 
 

Za + męża  Benedykta Muszer 
 

 
7.00 

 
 

 
Za + ks. prob. Kazimierza Górala 

22.07.2021;  św. M. Magdaleny         

23.07.2021; św. Brygidy 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

18.00 
 

Wtorek 

Poniedziałek 

Ks. To-
 

Śp. Ks. prob. Kazimierz  
Góral zmarł nagle 11 lipca 
Przez ostatnie 15 lat pełnił 
funkcję proboszcza w Two-
rogu. Urodził się 16 stycznia 
1965 roku w Paczkowie. 
Święcenia kapłańskie z rąk 
biskupa Alfonsa Nossola 
przyjął 16 czerwca 1990 
roku. Po święceniach praco-
wał w parafii Wniebowzięcia 
NMP w Bytomiu, następnie 
od 1995 roku w parafii NMP 
Wspomożenia Wiernych w 
Sośnicy, potem w parafii 
Wniebowzięcia NMP w Za-
brzu-Biskupicach, a od 2001 
roku  w parafii Nawrócenia 
św. Pawła w Pyskowicach. 
Następnie 1 września 2006  
został proboszczem w Two-
rogu. W latach 2012-2019 
był wicedziekanem Dekana-
tu Toszek. Od 2007 roku był 
także diecezjalnym duszpa-
sterzem rolników. . 

7.30 
 
 

10.30 
 

15.15 
16.00 

 
 

 17 ZW. 25.07.2021; ŚWIATOWY DZIEŃ DZIADKÓW 

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

1. Zapraszamy na Msze św. w tygodniu 
2. Okazja do spowiedzi przed Mszami św. i w sobotę od 17.00 
3.  Zamawianie Mszy św: środa i czwartek  po Mszy. 
4. W przyszłą niedzielę o 16.00—Msza św. w int dziadków i seniorów.. 
 5. Bóg zapłać za pracę przy kościele ,  dzwonach kapliczce św. Józefa.. 

ofiary ,      sprzątanie .(24.07)-Prusa 1-7 
6. Gość niedzielny: Uleczyć z wrogości (14); Rasizm w praktyce (18); 

Misja zrodzona z wdzięczności (22); Pogadaj ze mną - oaza..(28); 
Pacjent Franciszek (30); Wspomnienie o śp. Ks. K. Góralu (II); 
Warsztaty z klasą (V); Małe kroki w wielkiej sprawie - w Lisowicach 
(VI); Wstań i przyjedź do Kokotka (VIII); Postęp w leczeniu (47); 
Igrzyska wyjątkowe (50); 100 lat Komunistycznej Partii Chin (54); 
Tajemnica nieśmiertelności (58); Przy tamie we Włocławku - opo-
wieść o ks. J Popiełuszce (68);  

 Dzień dziadków.. > s.4 

 Msze św. poza parafią:  
 1/ Za + Annalize  Zieliński, jej męża i ++ z rodziny / (od  przyjaciółek)  po 
20.07 
2/  Za + męża Bronisława, teściów Jana i Annę, ++ rodziców, szwagrów 
Henryka i Janusza,  bratową Marylis,  braci Klaudiusza,  Jerzego i Krystiana, 
, ciocię Urszulę, ++ z rodzin Paszko, Brol. /  
3/  Za + męża Adolfa Dippel:, teściów Paulinę i Gustawa Dippel, rodziców 
Emanuela i Agnieszkę Zientek, ++ siostry, braci, z 2 stron, + Małgorzatę So-
wa, ++ z rodziny Puchała./ 


