
 Nasz sklepik „Caritas” oferuje: 
 
- Różańce 
- Różańce samochodowe i plakietki Św. Krzysztofa 
- Książeczki małe o Patronach ( różne imiona) 
- Pismo Święte-różne wyd. 
- Dzienniczki Św. Faustyny-różne formaty 
- Obrazki święte w ramkach np. JPII, Anioł Stróż, Jezus Miłosierny 
- Obrazki półokrągłe na drewnie „Jezu ufam Tobie” – różne formaty 
- Modlitewniki: Fatimskie, Zwycięzca śmierci 
- Droga do Nieba - normalne, duży druk, ślubne 
- Okładki na książeczki Droga do Nieba 
- Futerały na różańce-plastikowe, skórkowe 
- Modlitewniki (różne) 
- Małe książeczki dla dzieci np. Mszalik, naklejki 
- Małe książeczki okolicznościowe, nowenny, książeczki z tajemnicami różań-
cowymi 
- Krzyże drewniane  
- Kalendarze 
- Emblematy na Boże Ciało 
- Koperty białe 
- Książki różne np. Żywoty Świętych, Książka o Patronach, o misjach prowa-
dzonych przez ośrodek oblatów Niniwa, o śp. Proboszczu z Kokotka ”Reagan 
z Kokotka”, Kaplicy Bożego Grobu w Potępie, poezja Pana Stefana Kudełki, 
inne. 
- Znicze i wkłady w różnych rozmiarach 
- Świece I Komunijne, świeczki małe, okapniki i lampioniki ochronne 
- Kasety i Płytki z historią okolicy 
- Katechizm Kościoła Katolickiego – różne formaty 
- KARTY OKOLICZNOŚCIOWE: ślubne, zaproszenia na ślub, rocznice ślubu, 
Chrzest, I Komunia, Bierzmowanie, Sakrament Kapłaństwa, pamiątki prymicji, 
wyrazy współczucia, podziękowania, urodziny             ( w tym 18-te), imieni-
ny, gratulacje z okazji narodzin dziecka, dla Matki, dla Babci, ogólne - bez 
zaznaczonej okazji, Gratulacje, karty po niemiecku, karty ze Świętymi 
 
Ponadto sklepik oferuje możliwość zakupu różnych towarów za symboliczną 
opłatą np. wartościowe książki czy karty po przecenie.  
 
Zapraszamy przed i po Mszach w soboty i niedziele oraz dni świąteczne. 

NIEDZIELA  17 ZWYKŁA 
KRUPSKI MŁYN, 24  LIPCA 2016 

PARAFIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA W KRUPSKIM MŁYNIE 

30/2016 

 CZYTANIA NIEDZIELNE   
1/ Rdz 18, 20-32; Abraham wstawia się za Sodomą 
Ref.: PAN MNIE WYSŁUCHAŁ, KIEDY GO WZYWAŁEM 
2/ Kol 2, 12-14; Chrzest daje udział w Chrystusie 
3/ Łk 11, 1-3; Chrystus uczy modlitwy 

 
 

Padre nuestro, que estás 
en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la 
tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de 
cada día; 

perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros 

perdonamos  
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la 

tentación, 
y líbranos del mal.  

Amen 
 

Ojcze nasz,  
któryś jest w niebie: 
święć się imię Twoje, 

przyjdź Królestwo Twoje,  
bądź wola Twoja jako w 

niebie,  
tak i na ziemi.  

Chleba naszego powsze-
dniego  

daj nam dzisiaj.  
I odpuść nam nasze winy,  

jako i my odpuszczamy na-
szym winowajcom.  

I nie wódź nas na pokusze-
nie,  

ale nas zbaw ode złego. 
 

Amen. 



Za ++ rodziców Marię i Wiktora Biela,  
o dar życia wiecznego. 

7.00 

18.00 
/ 

Za + Czesława Słowika (od bl. 6) 
25.07.2016  ; św. Jakuba Ap. 

MSZE ŚWIĘTE 24.07: 7.30 I 10.30—BP. STANISŁAW  DOWLASZEWICZ 
NABOŻEŃSTWO Z UDZIAŁEM GOŚCI Z BOLIWII -  19.00 

Do B Op za wstaw. św. Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski, 
z prośbą o zdrowie, opiekę i bł. B dla rodzin z Zielonej Kolonii. 

 26.07.2016; św. Anny 

18.15 
30.07.2016 

Za Parafian 
 27.07.2016;  

7.00 
/ 

 

W 20 r  Maryjnego nawiedzenia naszej Parafii (w kopi Jasnogórskiego 
obrazu) z podziękowaniem B Op za doznane łaski, z prośbą o dalszą 
opiekę dla kapłanów i parafian (od jasnogórskich pielgrzymów) 

17.00 
/ 

Za + matkę Zuzannę Gniwek  
(30 dz.) 
 

 28.07.2016,  

29.07.2016; św. Marty 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

7.00 

Wtorek 

Poniedziałek 

Poza Parafią:  
27.07- Za żyjących i ++ z róży św. 
Anny /  
28.07- Za żyjących i ++ z róży św. 
Weroniki /  
29.07;  Do Op. B z podziękowa-
niem za zdrowie i opiekę B, z proś-
bą o dalsza opiekę i błogosławień-
stwo w rodzinach Jaworski, Led-
woń./  
30.07; Za + ciocię Apolonię, ++ z 
rodziny Pawełoszek, o dar życia 
wiecznego. 

NASI GOŚCIE Z BOLIWII 
- UDAJĄ SIĘ  DO KRAKOWA  

- NA SPOTKANIE Z OJCEM ŚW.  

7.30 
 

10.30 
 
 
 

15.15 

Za ++ rodziców Jadwigę i Hermana Kciuk,  
brata Jana, siostrę Kornelę, o dar życia w. 
O Boże bł zdrowie i opiekę dla ks. prob. i wikarego, sąsia-
dów, znajomych z podziękowaniem za wszelkie dobro do-
znane w latach zamieszkiwania w Krupskim Młynie  
(od małżonków Krystyny i Bogusława Kardacz) 
NABOŻENSTWO 

 XVIII ZW. 31.07.;  

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

 1. ŚWIATOWE DNI MŁODZIEZY W KRAKOWIE: 26-31.07.2016 
2. We wtorek zapraszamy na rowerową pielgrzymkę do kapliczki św. 

Anny w Borze. Wyjazd o 9.00. 
3. Bóg zapłać Parafianom za  serdeczne  przyjęcie Gości z Boliwii. 

Wszystkim osobom, rodzinom i instytucjom dziękujemy za wszelką po-
moc .  

4. Msze św można zamawiać w poniedziałek i wtorek po Mszy. 
 5. Kancelaria - w tygodniu po Mszy św. 
 6. Gość Niedzielny: Papież w Polsce (4 i 16); Zmarł watykanski”Minister 

zdrowia” (6); Jakie jest znaczenie SDM? (21); Straszenie obawą (39);  
Dzisiejsza młodzież (40); Nicejski przełom (56); Sanktuarium Miło-
sierdzia B (70);  

  

 PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY (sierpień) 
 ogólna: Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między 
narodami i przyczyniał się do sprawy pokoju na świecie. 
 ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią, 

dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego. 

DYSPENSA. W związku odbywającymi się Światowymi Dniami Mło-
dzieży biskup gliwicki Jan Kopiec udzielił wiernym diecezji gliwickiej 
oraz przebywającym na jej terenie, dyspensy od wstrzemięźliwości od 
spożywania pokarmów mięsnych, w piątek 22 lipca, jak i 29 lipca 

Oferta sklepiku Caritas > s. 4 


