
XI Tydzień Wychowania 
„W blasku ojcostwa.” 

12-18.09.2021 
 

 „W dniu 8 grudnia 2020 roku papież Franciszek nieoczekiwanie 
ogłosił w całym Kościele Rok Świętego Józefa. Okazją do podjęcia ta-
kiej decyzji była 150. rocznica ustanowienia św. Józefa patronem Ko-
ścioła Powszechnego przez bł. Piusa IX. Ojciec Święty uznał, że św. 
Józef będzie skutecznym patronem na niespokojny czas pandemii. To 
bardzo dobry wybór, nie tylko ze względu na zaufanie, jakim tak wielu 
wierzących na całym świecie obdarza św. Józefa.  
 Papież Franciszek zwraca uwagę, że ojcostwo to coś o wiele wię-
cej niż fakt biologicznego pokrewieństwa z dzieckiem: „Nikt nie rodzi 
się ojcem, ale staje się ojcem. I nie staje się nim jedynie dlatego, że wy-
daje dziecko na świat, lecz ponieważ odpowiedzialnie podejmuje o nie 
troskę. Za każdym razem, gdy ktoś podejmuje odpowiedzialność za ży-
cie drugiego, w pewnym sensie sprawuje względem niego ojcostwo”. 
(Patris corde 7). Ujmując w ten sposób sens ojcostwa, możemy św. Jó-
zefa śmiało nazwać ojcem Jezusa.  
 Papież Franciszek zwraca uwagę, że „Józef jawi się jako mężczy-
zna okazujący szacunek, delikatny, który – choć nie ma wszystkich in-
formacji – opowiada się za reputacją, godnością i życiem Maryi” (Patris 
corde 4).  
 Kryterium autentyczności naszej miłości do bliźniego, któremu 
chcemy pomóc, jest troska o jego pełne dobro, w tym o dobre imię. To 
ona przechyliła szalę w sercu Józefa w dramatycznej rozterce pomiędzy 
skorzystaniem z przysługującej mu prawnej możliwości ukarania Maryi 
a pozwoleniem, by Maryja mogła odejść potajemnie. Cechy wychowaw-
cy budzące zaufanie u wychowanków to empatia, takt i dyskrecja. Św. 
Józef na kartach ewangelii milczy, nie wypowiada ani jednego słowa, a 
tak wiele możemy się od niego nauczyć  
 Spróbujmy w czasie tegorocznego Tygodnia Wychowania wraz ze 
św. Józefem odkryć na nowo tajemnicę ojcostwa.” 
 
Fragmenty konferencji: ks. Marek Studenski W blasku ojcostwa Konferencja dla duszpasterzy, 
rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców z okazji XI Tygodnia Wychowania  

24 NIEDZIELA  ZWYKŁA 
KRUPSKI MŁYN, 12 WRZEŚNIA 2021  

37/2021 

 CZYTANIA NIEDZIELNE   
Iz 50, 5-9a; Bóg wspiera swego sługę 
Ref:  W KRAINIE ŻYCIA BĘDĘ WIDZIAŁ BOGA 
Jk 2, 14-18; Wiara bez uczynków jest martwa 
Mk 8, 27-35; Zapowiedź męki Chrystusa 

Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego 12 września 2021 



 
 Za + córkę Małgorzatę Budzisz, męża Alojzego Włodarczyk, o dar 
życia wiecznego  
 

Chrzest święty  

 
18.00 

7.00 

+ Wierę Pietraczuk (1 rocznica) 
NABOŻ. FATIMSKIE;  Za wstaw. Niep. Serca Maryi o dar życia 
wiecznego dla + męża Henryka Opala, ++ rodziców Pelagię i Roberta 
Pilarski, ++ teściów Janinę i Andrzeja Opala i za chrzestną Salomeę  

13.09.2021; wsp. św. Jana Chryzostoma 

12 WRZEŚNIA: MSZE ŚWIĘTE ; 7.30; 10.30; 16:00 (Kol. St. Ap.) 

Za + żonę Elżbietę Gałuszka, ++ teściów Alojzego i Adelajdę Gad, 
matkę Gertrudę, babcię Klarę, dziadka Teodora, siostrę Małgorzatę, 
chrześnicę Danutę, 2 szwagierki, 5 szwagrów, 2 siostrzeńców, ks. Ru-
fina Grzesiek oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące 

14.09.2021; święto Podwyższenia Krzyża Świętego 

 
18.15 

 
 

Po mszy 

18.09.2021; święto św. Stanisława Kostki 

Spotkanie Apostolatu Maryjnego 
Do Miłosierdzia Bożego przez Serce Niepokalanej Maryi o radość ży-
cia wiecznego dla ++ apostołek Ireny Sier, Gerdy Pryszcz (od Apo-
stolatu Maryjnego)  

15.09.2021; wsp. NMP Bolesnej 

16.30 
18.00 

 

 
Za ++ rodziców Annę i Alberta, teściów Wandę i Henryka, br. Her-
berta oraz ++ dziadków i krewnych z rodzin Gretszel, Hajda.  

 
17.00 

Msza szkolna: O radość duszy i życie wiecznego dla + męża Czesła-
wa Freus, rodziców Jana i Helenę Kuśmierek, teściów Bolesława i Ka-
rolinę Freus, ++ z rodzin Freus, Kuśmierek, Szymański, Zimoch  

 16.09.2021; wsp. św. Korneliusza i Cypriana

17.09.2021 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

7.00 
18.00 

Wtorek 

Poniedziałek 
 

7.30 
 

10.30 
 

12.00 
 
 
 

15.15 

 
Za + Halinę Maciejską (2 rocznica +)     

a + Stanisława Budziałowskiego (od rodziny Łączków  z Jasła)  
 

Wprowadzenie ks. Leszka Skorupy na urząd Proboszcza  
1. Za Parafian  

2. O Boże błogosławieństwo w rodzinie Krus – za dzieci, wnuki i 
prawnuki 

 XXV ZW. 19.09.2021 

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

1. O godzinie 15:15 przywitanie pielgrzymów i nabożeństwo.  
2. W poniedziałek nabożeństwo fatimskie. 
3. We wtorek -  święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 
4. W środę o godzinie 16.30 spotkanie Apostolatu Maryjnego. 
5. W czwartek - Msza szkolna. 
6. W sobotę święto św. Stanisława Kostki. 
7. W niedzielę 19 września Msza św. o godzinie 12.00, podczas której 

zostanie na urząd wprowadzony nowy Proboszcz. Nie będzie Mszy 
świętej o godzinie 16.00. 

8. 19. 09. zbiórka (skarbona) na rzecz odbudowy szkoły w Lublińcu. 
9. Bóg zapłać za pracę przy kościele, złożone ofiary, sprzątanie ko-

ścioła. Za tydzień sprzątanie—Ziętek 16. 
10. Zapowiedzi: Monika Nowak—Krupski Młyn  i Maciej Przybyła—

Nakło Śląskie (2) 
11. Gość Niedzielny: Artykuły o nowych błogosławionych, wojna hy-

brydowa, Krzyż który mówi – opis krucyfiksów, które najbardziej 
przemawiają. Można zakupić także wydanie specjalne gościa poświęcone 

prymasowi Wyszyńskiemu i matce Czackiej. Koszt 10.zł. 
12. Spotkanie Dzieci Maryi czwartek 16.00, ministrantów czwartek po mszy 

świętej — zapraszamy nowe osoby. 
13. W sklepiku Caritas można zakupić znicze. 

 


