
 DO BORU 
 

Wzorem poprzednich lat, 27 lipca parafianie nie we wspomnienie świętej 
Anny tylko jej męża świętego Joachima, udali się do kapliczki za lasem, 
tak zwanej Bór. Tego dnia pogoda była bardzo dobra na wyjazd rowero-
wy, dopisali starsi i młodsi, chociaż zawsze zostaje jakieś niedosyt ponie-
waż mogło nas być więcej. Osoby mieszkające w pobliżu kapliczki i opie-
kująca się nim na co dzień przyznały, że z niecierpliwością czekały na 
przyjazd parafian z Krupskiego Młyna. Przybywając do kapliczki mogli-
śmy powspominać, pomodlić się, pośpiewać i spędzić radośnie czas w 
doborowym towarzystwie.  
 Miejmy nadzieję, że ten zwyczaj stanie się tradycją i przez wiele po-
koleń parafianie z Krupskiego Młyna będą wyjeżdżać do Boru, aby tam w 
kapliczce modlić się za wstawiennictwem świętej Anny. Bóg zapłać 
wszystkim za wspólne pielgrzymowanie. Do następnego roku. 

Zapowiedzi: Waszak Damian Zduńska Wola—Wojewódka Dominika Krupski Młyn 
 
Msze Święte poza parafią: 
-Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MBNP i św Józefa z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, zdrowie, z prośbą o dalsze błogosławieństwo w rodzinie P. 
- Za + męża Adolfa Dippel, teściów Paulinę i Gustawa Dippel, rodz Eamnuela i 
Agnieszkę Zientek, 6 braci, 3 bratowe, 4 szwagrów, + Małgorzatę Sowa, ++ rodz. 
Puchała. Prosząc o życie wieczne. 
- Za + matkę Annę Zielonka w rocz, śmierci, ojca Mariana i brata Jana o dar życia 
wiecznego. 
- Za zmarłego Mateusza Wojnickiego o dar życia wiecznego od L.N. XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 
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 CZYTANIA NIEDZIELNE   
1/  Mdr 18, 6-9; Izraelici oczekują wyzwolenia 

Ref: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana 
2/ Hbr 11, 1-2. 8-19; Wielkość wiary 
3/ Łk 12, 32-48; Gotowość na przyjście Pana 

 



Adoracja Najświętszego Sakramentu 
Do NSPJ za wstawiennictwem MB Leśniowskiej z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, zdrowie, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Bo-
że w intencji Anny Pyda z okazji 18 rocznicy urodzin 

7.00 

 
18.00 

Za + Marię Wala (1 rocznica +) 

8.08.2022; wsp. św. Dominika 

7 SIERPNIA: MSZE ŚWIĘTE ; 7.30; 10.30;  

 
Za + Julię Wiktorowicz (1 rocznica +) prosząc o dar nieba 

9.08.2022; święto św. Teresy Benedykty od Krzyża 

17.45 
18.15 

13.08.2022 

Za + matkę Zytę (ur.), koleżankę Adriannę, Augustyna, Jana, Agniesz-
kę, ++ z rodziny prosząc o dar nieba 

10.08.2022; święto św. Wawrzyńca 

 
18.00 

 

 
17.00 

Do NSPJ za wstawiennictwem MB Częstochowskiej i św. Józefa z po-
dziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo 
i zdrowie w intencji Teresy Rumińskiej z okazji 70 rocznicy urodzin, 
córki Justyny z okazji 45 rocznicy urodzin, syna Marka z okazji 37 
rocznicy urodzin oraz  o błogosławieństwo Boże w rodzinie (TD) 

 11.08.2022; wsp. św. Klary 

12.08.2022 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

 
7.00 

Wtorek 

Poniedziałek 

Za + Beatę Potempa  (3 rocznica +) 

7.30 
 
 

10.30 
 

15.15 
 

Za ++ rodziców Natalię i Jana Nocoń, brata Zenona, ++ z pokrewień-
stwa

14.08.2022; XX NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

1. Dzisiaj XIX niedziela zwykłą w ciągu roku. 
2 Od piątku do niedzieli (12-14 sierpnia) na Górze św. Anny - odpust Wniebowzię-

cia NMP—obchody kalwaryjsie. 
3. Od 18-20 sierpnia odbędzie się XXX. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. 
4. Kolekta za tydzień na potrzeby  parafii.  
5.  Podziękowanie za cichą i sumienną pracę wolontariusza na rzecz osób potrze-
bujących dla Krystyny Plaza i Romana Tabak uczestniczących w projekcie Caritas 
Diecezji i Jeronimo Martens Biedronka. 
6. W dniu 23 sierpnia odbędzie się ZEBRANIE WIEJSKIE W SOŁECTWIE 
KRUPSKI MŁYN  o GODZ.17.00  MIEJSCE ZEBRANIA: Świetlica Szkoły Pod-
stawowej w Krupskim Młynie (wejście do świetlicy 
 od ulicy Tarnogórskiej). Tematem—podział funduszu sołeckiego na 2023 rok. 
7. Ogłoszenie Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z Krupskiego Młyna. 
W dniach od 11 do 18 08. 2022 r kontynuujemy akcję „Posprzątaj naszą Małą Oj-
czyznę” w Sołectwie Krupski Młyn polegającą na zbiorowym sprzątaniu śmieci za-
legających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania 
w obrębie swojego zamieszkania budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych z 
sąsiadami lub przyjaciółmi. Celem naszej akcji jest uwrażliwienie i uświadomienie 
mieszkańcom, jak ważne jest wspólne dbanie o porządek 
oraz o środowisko. Zapraszamy wszystkie chętne osoby, którym czystość otoczenia 
Sołectwa Krupski Młyn nie jest obojętna. Szczegóły znajdują się na plakacie wywie-
szony na terenie Sołectwa. 
8. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom sołectwa Krupski Młyn oraz pracownikom 
Urzędu Gminy za ogromne zaangażowanie i wkład pracy włożony na terenie 
cmentarza.  

9. Bóg zapłać za pracę przy kościele, pielęgnowanie zieleni, złożone ofiary i sprzą-
tanie kościoła. Sprzątanie za tydzień: Ziętek 6, 7, 8. 

 Gość Niedzielny: O muzeum bł. ks Jerzego Popiełuszki, problem suszy w 
Polsce. 

Kancelaria środa, czwartek po Mszy świętej. 


