
 Podczas spotkania opłatkowego z Polakami, 20 grudnia 
1997 roku, ówczesny papież, a dziś święty Jan Paweł 
II powiedział: 
Siła państwa i jego rozwój zależą w dużej mierze od 
mądrej i sprawnej pracy samorządów, tak aby dla 
wszystkich w domu ojczystym starczyło chleba i żeby 
nikt nie czuł się zapomniany. 

Z nauczanie Jana Pawła II nt. samorządu 
Pojęcie samorządu nierozerwalnie łączy się z wywodzącą się z nauki 
społecznej Kościoła zasadą pomocniczości. Mówi ona, iż państwo powin-
no robić tylko to, co jest dla państwa niezbędne, a resztę trzeba przeka-
zać jak najdalej w dół. Regulacja prawna powinna zapewniać obywatelom 
maksymalną swobodę. Państwo ma spełniać zadania o charakterze po-
mocniczym. Im niższy szczebel, tym lepiej. Zasadniczą intencją przyświe-
cającą budowaniu państwa demokratycznego i obywatelskiego jest prze-
konanie, że mieszkańcy sami powinni się rządzić na różnych poziomach 
sprawowania władzy publicznej (z jednej strony w układzie terytorialnym – 
w gminie, powiecie, sołectwie itp., z drugiej – w strukturach tworzonych ze 
względu na konieczność wyartykułowania wspólnych potrzeb, interesów, 
zainteresowań: związkach, stowarzyszeniach fundacjach, komitetach itp.), 
natomiast państwo bierze na siebie to, czego na pewno żadna struktura 
obywatelska wykonać już nie potrafi i nie może. 
Według zasady pomocniczości wszelka władza (w tym administracyjna) 
nie powinna przeszkadzać w indywidualnej i lokalnej aktywności publicz-
nej; jest misją administracji do pobudzania, podtrzymywania i uzupełnia-
nia wysiłków tych podmiotów, które nie są samowystarczalne. 

Poszanowanie zasady subsydiarności zakłada, że człowiek zawsze 
stoi przed społecznością, a społeczność stoi przed państwem. Ina-
czej mówiąc: państwo musi być dla obywatela, a nie obywatel dla 
państwa. Zadaniem państwa jest także pomoc i ochrona rodzinyjako 
najmniejszej, a równocześnie najważniejszej komórki społecznej...  

Drugą zasadą niezbędną dla funkcjonowania samorządu terytorial-
nego jest zasada samodzielności, a w ramach tej zasady niezależ-
ność od administracji rządowej. Administracja centralna sprawuje 
jedynie nadzór nad działalnością samorządu.. Szerokie zaangażowa-
nie obywateli w życie społeczne jest możliwe tylko wtedy, jeśli za-
chowana jest zasada swobody zakładania stowarzyszeń...  

NIEDZIELA  IX ZWYKŁA 
KRUPSKI MŁYN, 29  MAJA  2016 

PARAFIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA W KRUPSKIM MŁYNIE 

22/2016 

 CZYTANIA NIEDZIELNE   
1/ 1 Krl 8, 41-43; Modlitwa Salomona za cudzoziemców 
Ref:; CAŁEMU SWIATU GŁOSCIE EWANGELIĘ 
2/ Ga 1, 1-2 i 6-10; Niezmienność Ewangelii 
Łk 7, 1-10; uzdrowienie sługi setnika 

 

  SETNIK PROSI O UZDROWIENIE SŁUGI 



NABOŻENSTWO MARYJNE 
Slub rz: Grzegorz Uchański - Weronika Nowak 
Za ++ Sabinę, Juliana, Alojzego,  Jana, Rozalię Mołdawia,  
Katarzynę i Franciszka Kaliciak, ++ z rodziny o dar zycia w. 

17.30 
 

7.00 
/ 
 

18.00 

1/ Za + Gerarda Kleiberta (od bl. 7) 
2/ Za + męża Władysława Podpora  
(10 r.), o dar ż.w. PROCESJA 

30.05.2016   

MSZE ŚWIĘTE 29.05: 7.30 I 10.30 ( 15.00—CHRZEST) 

Za + syna Joachima Hmielorz (w dniu ur.), męża Jerzego, zięcia Je-
rzego, ++ rodziców z 2 stron, ++ z rodzin Hmielorz, Szwinge, Sznu-
ra, Goj, dusze w cz. 
Za + matkę Elżbietę Gałuszka, ciocię Urszulę Kluba, wujka Reinhol-
da Gad, chrzestnego Reinharda Kluba.  PROCESJA 

 31.05.2016; Nawiedzenie NMP 

7.30 
13.00 
18.15 

4.06.2016; Niepokalanego Serca NMP 

Za ++ rodziców Alojzego i Adelajdę Gad, Tomasza i Gertrudę Barto-
szek, br. Reinholda, bratowe Stefanię i Gertrudę, siostry Elżbietę i Ur-
szulę, szw. Piotra, siostrę, 2 braci, 2 bratowe,  siostrzeńca Horsta, bra-
tanicę Elżbietę, ++ z rodzin Gad, Bartoszek, o dar życia w. 
 
Za dzieci naszej Parafii. PROCESJA 

 1.06.2016; św. Justyna 
7.00 

 
 
 
 

18.00 

Nabożeństwo, litania do Serca P. Jezusa. 
1/ Za czcicieli Serca Pana Jezusa 
2/ Za + męża, rodziców, teściów, brata, bratową,  
szwagra, szwagierki, zięcia Zygfryda, o radość wieczną. 

17.00 1/ Do Chrystusa Króla o uświęcenie duchowieństwa 
 i o powołania kapł., zakonne i misyjne 
2/ Za + koleżankę Ewę Matuszek, kolegów: Jana Sudę,  
Krzysztofa Szoliba, Adama Wilk, o dar życia w. PROCESJA 

 2.06.2016,  

 3.06.2016; Najśw. Serca Pana Jezusa 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

18.00 

Wtorek 

Poniedziałek 7.30 
 

10.30 
 
 

15.15 

Za + Dawida Bryś, ++ z rodzin Bryś, Galus, o dar ż. w. 
 
Za + Augustyna Juros (20 r.), ++ z rodzin Juros, Gregarek, 
Szymocha, Pyda. 
 
NABOŻEŃSTWO 

 X ZW. 5.06.;  

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

 1. Zapraszamy na Msze św i procesje oktawy Bożego Ciała. 
2. W czwartek - zakończenie oktawy B Ciała (z procesją) 
   Dzieci zapraszamy do sypania kwiatów.  
    Dzieci Komunijne - w strojach uroczystych. 
3. SPOWIEDŹ: CZWARTEK I PIĄTEK OD 16.00 
4. Msze św można zamawiać w poniedziałek i środę po Mszy. 
 5. Bóg zapłać za pracę przy kościele , przygotowanie nabożeństw, ofiary  
6. Gość Niedzielny: Święto Bożego Ciała (18); Prymas. Dlaczego błogo-

sławiony? (26); Wychowała 68 dzieci (32); „Szczęść Boże”(IV) 

 5.vI- SKARBONA NA KOŚCIÓŁ OPATRZNOSCI  

Z okazji 25 lecia Gminy Krupski Młyn 
Pragniemy dzisiaj złożyć nasze dziękczynienie Bogu, a 
jednocześnie podziękować wszystkim ludziom zaanga-
żowanym w rozwój lokalnej wspólnoty poprzez pracę 
w samorządzie. Dziękujemy za codzienny trud, za 
przyjęcie odpowiedzialności, za poświęcenie dla dobra 
nas wszystkich. Niech dobry Bóg prowadzi Was dalej 
na odpowiedzialnych ścieżkach pracy samorządowej. 
(dalej na s.4) 

Dzisiaj (tj. w niedzielę) o godz. 15:00 w Kielczy odbędzie się koncert uwielbie-
nia zespołu Gaudium. Osoby chętne na wyjazd rowerami zapraszamy na godz. 
14:15 na plac kościelny. 
W poniedziałek o godz. 18:30 spotkanie dla kandydatek na marianki. Zbiórka 
dla marianek w czwartek o godz. 15:45 
Zbiórka ministrantów i kandydatów w czwartek po Mszy szk. 

Odwiedziny chorych:  
Sobota od 9.00 


