
CO TO ZNACZY BYĆ ‘PRO LIFE’? 
 
Qznacza to tyle, co odpowiedź Mojżesza, powiedzenie „tak", 
wybór życia. „Życie" oznacza tu o wiele więcej niż 
biologiczne przeżycie. Oznacza wszystkie poziomy ludzkiego 
życia, od biologicznego przez psychologiczny, 
interpersonalny, aż po religijny, Zatem być pro life oznacza: 
1. Kochać swoje ciało i dbać o jego zdrowie, a także o 
zdrowie planety, która je żywi. 
2. Kochać całe bogactwo życia, jakie dzielimy z wyższymi 
zwierzętami i bawić się wspólnie (mowa o zwierzętach 
wyższych, bo przecież bawimy się z psem, a nie z 
dżdżownicą). 
3. Kochać i dbać o biologiczne życie ludzi, nie zabijać ich poprzez aborcję, eutanazję, 
doprowadzanie cło samobójstwa i rozpoczynanie wojen. 
4. Kochać i dbać o życie duchowe i psychikę innych ludzi, tak jak dbamy o własne, 
kochać innych tak jak samych siebie. 
5. Kochać prawo moralne, które mówi nam, jak to czynić. 
6. Poznawać i kochać przyrodę oraz naturę wszystkiego: mężczyzn, kobiet, zwierząt, 
Boga, a nawet naszej siostry śmierci; nie występować przeciw naturze, lecz 
uczestniczyć w niej. 
7. Kochać Źródło i Stwórcę wszelkiego życia, gdziekolwiek do was przychodzi: w 
przyrodzie, w sumieniu, w Biblii, we mszy świętej, w dzieciach. Wszędzie, nawet w 
śmierci. 
   (z książki P. Kreeft “ Zanim odejdę”. ) 

KOMUNIKAT  KSIĘDZA  BISKUPA JANA KOPCA 
Drodzy Diecezjanie!  

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie każdy podatnik ma możliwość przekazania 1% swojego podat-
ku - zamiast do budżetu państwa - na wybraną przez siebie organiza-
cję pożytku publicznego. Instytucją posiadającą status organizacji po-
żytku publicznego jest Caritas Diecezji Gliwickiej. Śpieszy ona z po-
mocą ludziom ubogim, chorym i potrzebującym poprzez struktury oraz 
placówki obejmujące całą diecezję. Prowadzi stacje opieki i gabinety 
rehabilitacyjne, ośrodki dla osób niepełnosprawnych, świetlice dla 
dzieci, młodzieży oraz osób w jesieni życia, kuchnie dla ubogich, dom 
pomocy społecznej. Caritas diecezjalna prowadzi również wypożyczal-
nie sprzętu rehabilitacyjnego. 

Drodzy Bracia i Siostry, zwracam się do Was z gorącą proś-
bą o przekazanie 1% należnego podatku na realizowane przez Caritas 
naszej diecezji dzieła miłosierdzia i pomocy wobec najuboższych.  

  + Jan Kopiec 

NIEDZIELA  3 ZWYKŁA 
KRUPSKI MŁYN, 25 STYCZNIA 2015 

PARAFIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA W KRUPSKIM MŁYNIE 

04/2015 

 CZYTANIA NIEDZIELNE   
 1/  Jon 3, 1-5 i 10; Nawrócenie mieszkańców Niniwy 
Ref  NAUCZ MNIE CHODZIC TWOIMI ŚCIEŻKAMI 
2/  J kor 7, 29-31; Przemija postać tego świata 
 3/  Mk 1, 14-20; Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię 

 

 



 
Za wstaw. MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i bł w rodzinie z okazji 
70 urodzin Marianny Kaliciak. (TD) 

7.00 
 

18.00 

7.00 
 
 

16.00 
/ 

W int. dziękczynno-błagalnej z okazji 40 r ślubu Ireny i Janusza (TD) 
Za + ojca Norberta Neumann o dar życia wiecznego. 

26.01.2015; św. Tymoteusza i Tytusa 

MSZE ŚWIĘTE 25.01 : 7.30 I 10.30 

Za ++ braci Rudolfa i Karola, rodziców Walerię i Pawła Majnert, sio-
stry Hildegardę i Helenę, szw. Ernesta, Mariana, Benedykta, , ++ Ma-
rię i Stefana Helias, Edytę Lipp, Pawła Ochman, o dar zycia w. 
SPOTKANIE APOSTOLATU MARYJNEGO 

 27.01.2015; Bł. Jerzego Matulewicza Bpa 

 
18.15 

31.01.2015; św. Jana Bosko 

 
 
Za + Izabelę Kostecką (30 dz.) 

28.01.2015; św. Tomasza z Akwinu 
 
 

18.00 
 

Za + Kazimierza Kida 
(od M i M Malich z Kęt) 
Do MB Częstochowskiej  
za + Marka Zielonkę (3 r.),  
++ z rodzin Kazienko, Zielonka 

 
17.00 

 
 

 
Za Parafian 

 29.01.2015 

30.01.2015 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

7.00 
18.00 

 

Wtorek 

Poniedziałek 

SPOTKANIA:  
SPOTKANIE Z KRZYŻEM  

ŚWIATOWYCH DNI  
MŁODZIEZY:   

wtorek 8.30 (szkoła) 
Dzieci - do I Komunii   

mają spowiedź  
w poniedziałek o godz. 16:15 
Młodzież III roku gimnazjum  
w czwartek po Mszy szkolnej. 
Marianki , w czwartek 15:45 

Schola—według planu 

7.30 
 
 
 

10.30 
 
 

15.15 

Za + męża Zygmunta, rodziców, teściów, córkę Natalię, 
zięcia Alfonsa, Br. Jerzego, Norberta, 5 szw., 3 szwagierki, 
++ z pokr. Dudek, Schleger, Kluba, Janocha, Miller, Swo-
boda, ++ kapłanów i dusze w cz. 
Za + męża i ojca Jana Pasieka (w r. śm.), rodz. Stanisławę i 
Antoniego Kilian, Łucję i Piotra Pasieka, br. Grzegorza, 
szw. Józefa. 
NABOŻEŃSTWO 

 4 ZW. 1.02.2015;  

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

1. Spotkanie Apostolatu Maryjnego: wtorek 16.00 
2. Msze św. Można zamawiać we wtorek po Mszy.  
3. W sobotę wspominamy sw. Jana bosko, wychowawcę Młodzieży. 
4. Okazja do spowiedzi: pół godziny przed Mszą św. 
5. W poniedziałek (2 luty) OFIAROWANIE PAŃSKIE (GROMNICE) 
6. Bóg zapłać za troskę o kościół, za ofiary   
7. Gość Niedzielny / 5 zł./: Europa  i nicość (7); Awaria w pigułce (18);  
Fiesta filipińskiego Kościoła (24); Nieznany Europejczyk -  kard. Komi-
nek (31); Rozmowa z s. Magdaleną dyrektorką Domu Samotnej Matki 
(36); Między szarijatem a „Charlie”(38); Krzyż i ikona Światowych Dni 
Młodzieży (IV); Dziennikarza wyprowadzić (48); O zasadach funkcjono-
wania muzułmanów w Europie (50); Człowiek z ducha (54); A gwizdać 
umiesz? - dzieła ks. Bosko (71) 

 2 luty - Objawienie Pańskie (gromnice) 

 
25 stycznia  r. 2000  
zmarł Bp Antoni Adamiuk.  
Bp Antoni poświecił krzyż  
na placu budowy kościoła 
 w Krupskim Młynie (12.10.1980)   
. 


