
  Czy Pan Bóg też jedzie 
na wakacje? Owszem, 
Pan Bóg jedzie na wa-
kacje, ale pod warun-
kiem że my Go ze sobą 
zabierzemy! 
  
Wcale nie zamykają kościołów 
  

Pakując wakacyjne plecaki czy torby podróżne, pamię-
tajmy, że chce z nami jechać też Bóg. Nie chce On, aby-
śmy zostawili Go na długie dwa miesiące samego. On 
chce być z nami i przeżywać wszystkie chwile naszych 
radości. No dobrze, ale co znaczy zabrać Go ze sobą 
na wakacje? To proste! Chodzi o to, abyśmy nie 
zapomnieli o Bogu, który jest naszym Ojcem, 
Przyjacielem, Przewodnikiem… Mamy pamiętać, 
że na czas wakacji wcale nie zamykają kościołów 
i tak jak zawsze, każdego dnia jest sprawowana 
Msza św. Również w wakacje należy pamiętać o 
spowiedzi, Pierwszym Piątku, chwili adoracji czy 
czytaniu Pisma Świętego. Zabrać ze sobą Boga na 
wakacje, to na pewno rozmawiać z Nim na modli-
twie każdego dnia; dziękować Mu za słońce, piękno 
krajobrazu, który odkrywamy; za dobroć ludzi, której 
doświadczamy; za wiele chwil radości, które nas spotka-
ją!  
Ks. Jan Twardowski w swoim wierszu pisał: "Czy 
możemy powiedzieć, że żyjemy dla Boga? Czy nie 
żyjemy dla siebie, dla swoich ambicji, dla pieniędzy, dla 
własnego szczęścia? Każdą chwilę dostajemy od Boga i 
każą chwilę oddajmy Jemu". Każda chwila wakacyjnej 
radości czy szczęścia może być ofiarowana Panu Bogu. 

NIEDZIELA  TRÓJCY ŚW. 
KRUPSKI MŁYN, 16 CZERWCA 2019 

24/2019 

 CZYTANIA NIEDZIELNE   
1/ Prz 8,22-31; Mądrość Boża 
Ref: JAK JEST PRZEDZIWNE IMIĘ TWOJE, PANIE 
2/ Rz 5, 1-5; Pokój z Bogiem przez Jezusa w Duchu św. 
3/ J 16,12-15; Duch św. nas poucza 

 



1/ Do MB Częstochowskiej i św. Józefa za + męża/ojca Zbigniewa 
(w 70 r ur.) o dar zycia w. oraz za ++ z  rodzin Rumińskich,   Siw-
czynskich i Pudełko.; 2/ Za Ks Prałata  Marka Rumińskiego (w 60 r 
ur. i 35 r święceń, o zdrowie i B błogosławieństwo w pracy kapłańskiej 
(TD);  PROCESJA 

18.00 
 

7.00 
18.00 

1/ w  int. Magdaleny Zuń z okazji 15 ur., o Boże  
błogosławieństwo i zdrowie oraz światło Ducha sw. 
2/ Z okazji 40 urodzin z podziękowaniem za łaski 
 i o dalsze błogosławieństwo dla Wioletty  Toczek 

17.06.2019; Św. Alberta Chmielowskiego 

MSZE ŚWIĘTE 16.06: 7.30 I 10.30;  

Za + Stefanię Wojtków (1 r.) 
1/Za + męża/ojca Ewalda Kurda  w r. śmierci o spokój duszy 
2/ ZA ABSOLWENTÓW 

 18.06.2019;  

18.15 
/ 

22.06.2019 

Z podziękowaniem za łaski otrzymane w r. szkolnym 2018/19 
1/ Do Miłosierdzia B w 15 r śmierci  
za + męża i ojca Szczepana Gruszka  
2/ O dar zycia w dla + męża Mieczysława Olejnik, ++ rodziców Bro-
nisławę, Pawła, brata Jana - Sarnickich, teściów Annę i Piotra Olejnik, 
+ Krzysztofa Gawron 

 19.06.2019;  

8.30 
18.00 

/ 

Za + zonę i matkę Elżbietę Gałuszka (7 r.), matkę Gertrudę, Reinhol-
da Gad, ++ z rodzin Gałuszka, Gad; PROCESJA  
POZA PAR: Do Op. B za wstaw. MBNP  z podziękowaniem za przeżyte 

70 lat Emilii z prośbą o zdrowie oraz bł i zdrowie dla dzieci i ich rodzin / 

7.00 
 

9.00 

Z  okazji 80 ur. z podziękowaniem za ł. 
 oraz o B Miłosierdzie i opiekę. [l] (TD) 
ZA PARAFIAN;  
PROCESJA z  Najśw. S. do 4 ołtarzy 

 20.06.2019; BOŻE CIAŁO 

21.06.2019; św. Alojzego  [dyspensa] 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

18.00 
/BC 

Wtorek 

Poniedziałek 

W  Boże Ciało w Ośrodku w 

Rusinowicach o 15.30 będzie  

koncert charytatywny w wy-

konaniu naszych solistów:  

M. Walos, J. Bronowickiej, 

M. Zuń, E. Brodziak.  

7.30 
 

10.30 
 
 

15.15 

12 ZW..; 23.06.2019; KOLEKTA - NA NASZ  KOŚCIÓŁ 

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

1. W niedzielę Trójcy św. kończy się czas spowiedzi wielkanocnej 
2. W czwartek - Boże Ciało. Msze sw. O 7.00 i 9.00 (z procesją) 
   Dzieci zapraszamy do sypania kwiatów.    Dzieci Komunijne - w 

strojach uroczystych. Zadbajmy o znaki wiary w oknach mieszkań.. 
3. Zakończ. Roku Szkolnego:  środa 8.30.  
    Msza za absolwentów: wtorek  18.oo 
4. Msze św. można zamawiać w poniedziałek i środę po Mszy. 
5. Bóg zapłać za pracę przy kościele , przygotowanie nabożeństw, ofiary  
6. Okazja do spowiedzi: Poniedziałek  od 16.30, środa od 17.00 
7. Gość N: Każde życie jest święte (4); Patotreści (9); Ciemna strona 
internetu (16); Trzeba z nimi być (18); Wola nieba - rozmowa z Mar-
kiem Citko (20); Wspólnota Bóg (25); Abp Hozor o Medjugorie (30); 
Problemy z dziećmi (34); Nowi kapłani (II); Kościół na Słowacji (54);  

Wakacje> s. 4 

Pragniemy serdecznie podziękować całej Służbie Liturgicznej Ołtarza: 

ministrantom, mariankom, scholii, młodzieży za całoroczną służbę w gru-

pach parafialnych, a waszym rodzicom za odpowiedzialną rodzicielską tro-

skę o waszą gorliwość. Życzymy również niech okres wakacyjny będzie 

czasem nie tylko odpoczynku, ale przede wszystkim czasem budowania re-

lacji międzyludzkich i jeszcze większego otwierania się na Pana Boga po-

przez zachwyt nad pięknem stworzenia.  

Informujemy Parafian, że Biskup Gliwicki  Jan Kopiec zamiano-
wał ks. Sebastiana Binkowskiego wikariuszem w parafii  
Wniebowzięcia MB w Gliwicach (od 1 IX 2019) 


