
Dobrzy ludzie zachowują wdzięczną pamięć .. 
 

W marcu tego roku wdzięczna pamięć przypomina nam  o 35 rocznicy, 
która mija od I transportu charytatywnego ze Szwajcarii, a przeznaczo-
nego dla parafii Koty i Krupski Młyn.  
Pomoc nadeszła  w dzień św. Józefa, naszego Patrona. Widzimy w tym 
znak opieki św. Jozefa nad naszą Parafią. Znak szczególnie krzepiący 
na duchu w tamtym czasie (stan wojenny), w obliczu długich kolejek 
za podstawowymi artykułami, niepewności jutra i obawy o dalsze losy 
kościoła, którego budowę rozpoczął z nami, kilka miesięcy wcześniej 
(12.IX), Ks. Bp Jan Wieczorek. 
Od początku, w dzień św. Józefa, pamiętamy o naszych dobrodziejach 
i zbieramy w tym dniu ofiarę na dzieła Caritas. Uczymy się dobrem na 
dobro odpowiadać i dobro pomnażać. 
Jesienią bieżącego roku (27 IX) minie 30 lat od zakończenia budowy i 
konsekracji  naszego kościoła. Opatrzność sprawiła, że Ks. Bp Alfons 
Nossol poświęcił ten dom Boży w dzień św. Wincentego - Apostoła 
Dzieł Miłosierdzia. Zatem ta świątynia apeluje do nas od początku o 
chrześcijańskie miłosierdzie, o wrażliwość  na potrzeby naszych sióstr 
i braci - zarówno tu, w naszej rodzinie parafialnej - a także w rożnych 
miejscach i krajach, ilekroć Matka Kościół apeluje do naszych serc o 
pomoc dla potrzebujących. W tym roku otoczmy też modlitwą kleryka 
Tobiasza, który w maju przyjmie święcenia diakonatu. 
Odkąd ks. Szymon Zurek wyjechał z naszej Parafii do pracy misyjnej 
w dalekiej Boliwii, czujemy się jeszcze bardziej wezwani i przynagle-
ni, do wspierania tych, którzy w imieniu Chrystusa i Kościoła „idą na 
cały świat i nauczają wszystkie narody” - jak Pan Jezus polecił. 
A ponieważ znamy zasadę: wiara rośnie, gdy jest przekazywana,  wie-
rzymy, ze nasza modlitwa i ofiara, wspierająca dzieła misyjne i dzieła 
miłosierdzia, ożywi naszą wiarę i umocni życzliwość i braterstwo w 
naszych  rodzinach i w naszym środowisku. 
To ważne dla nas, ze Ks. Biskup  zanosi dziś do Boga nasze podzięko-
wanie, oraz że w tym uroczystym podziękowaniu uczestniczą młodzi - 
przyjmujący sakrament Bierzmowania. Niech Duch św., Którego da-
ry przyjmują, umacnia ich do mężnego wyznawania wiary i postępo-
wania według jej zasad. Niech prowadzi  do kontynuowania  i pomna-
żania dobra  wielu ofiarnych ludzi, za które Bogu z serca dziękujemy.  
     Ks. Stefan Jezusek 
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PARAFIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA W KRUPSKIM MŁYNIE 

12/2017 

 

 CZYTANIA NIEDZIELNE   
1/ Wj 17, 3-7; Woda wydobyta ze skały 
Ref : KIEDY BÓG MÓWI, NIE GARDŹ JEGO SŁOWEM 
2/ Rz 5, 1-2 i 5-8; Duch św. rozlewa w nas miłość Bożą 
3/ j 4, 5-42; Rozmowa z Samarytanką o wodzie żywej 

Prośmy o dary Ducha św. i opiekę św. Józefa  
dla bierzmowanych 



 
1/ Za + męża Władysława Pinkowskiego,  
++ rodziców Annę i Zygmunta Trzepizur,  
++ z rodzin Radoń, Trzepizur, o dar ż. w. 
2/ Za + Ewę Jarzębińską (1r. )  
     (- Róża św. Kamila) / 

 
17.00 

18.00 

Za ++ czcicieli św. Józefa i ++ dobrodziejów. 
Za + Hannę Nawrat (z domu Jaworowska) 
Do MBNP i św. Józefa, o zdrowie i błogosławieństwo  
z okazji 65 urodzin Janiny Szczerba (TD) 

 20.03.2017; św. Józefa (kol.– Caritas Parafii) 

MSZE ŚWIĘTE (19.03) 7.30, 9.00, 11.00; G. ZALE 15. 00.) 

1/ Za + Karola Maciejskiego, o dar życia w. (od rodziny Opatowicz)/ 
2/ Za ++ rodziców Reginę i Eugeniusza Mazur, brata Marcina, o ż.w 

 21.03.2017;  

/ 
18.15 

25.03.2017; Zwiastowanie Pańskie 

Za ++ z zalecek/wypominek 
 
Do Miłos. B za + syna Piotra Lewandowskiego (10 r.), + syna Bogda-
na, ++ rodz. Martę i Jana Szwinge, 4 brata, siostrę Helenę, 4 szw., te-
ściów Helenę i Jana Lewandowskich, pokr z 2 stron,  chwałę nieba. 

 22.03.2017 
7.00 

 
18.00 

 
DROGA KRZYŻOWA  
1/ Za + męża, rodziców, teściów,  
++ z rodzin Blicharski, Erlekampf 
2/ Za + Halinę Łuczak i ++ z pokr., o dar życia w. 
Po Mszy: Kwadrans Caritas. 

/ 
17.00 

 
 

 
Za + męża Szczepana Pilc, ++ rodziców  
Stanisławę i Szczepana Pilc,  
Elżbietę i Jana Kaliciak. 

 23.03.2017;  

 24.03.2017 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

7.00 
16.00 
18.00 

Wtorek 

Poniedziałek 

SPOTKANIA; Dzieci 
- do I komunii św. -  
poniedz. po Mszy o 
16:00 (informacje) 

Kandydaci na mini-
strantów - w czwar-
tek po Mszy św. 
szkolnej. 

Młodzież w piątek o 
godz. 19:00 

 
  
 
 
SKARBONKA 

Twój                     
dar 
pomoże 

7.30 
 
 
 

10.30 
 
 
 

15.00 

W int. Michała Szreniawa z okazji 18 r urodzin, o Bożą Mą-
drość w wyborze drogi życiowej i rozeznanie powołania, o 
opiekę Bożą w dorosłym życiu i światło Boże do dawania 
dobrego przykładu. 
Z okazji chrztu Julii, o opiekę B i błogosławieństwo dla ro-
dziny Sikora; CHRZEST 
Błogo. rocznych dzieci: Maciej Ciepłuch, Jan Piecyk 
Gorzkie żale i kaz. pasyjne (kolekta—kwiaty do B. Grobu)
GORZKIE ŻALE (14.45 - Ch.) 

 4 W. POSTU; 26.03.2017   (CZAS LETNI!) 

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

1. 20 III - liturgiczna uroczystość św. Józefa (kolekta na Caritas) 
2. W sobotę - Zwiastowanie Pańskie  - wspominamy 25 r ustanowienia 

Diecezji Gliwickiej. 
3. Msze św. można zamawiać w środę po Mszach. 
   KANCELARIA:  po Mszach św.  
4. Bóg zapłać za pracę przy kościele , sprzątanie obejścia koscielnego 
5. Gość Niedzielny:  
    Fatima:Rosja się nawróci (18); BROŃ NORMALNEJ RODZINY 

(22)[podpis!!]; Dzieci ewangelizują (38); Misja za miedzą (28);  Biskup 
Kopiec o synodzie (II); Z domu mody do klasztoru (VII);  Awans 
ujemny (39); Rodzinom w Aleppo (51); U wielodzietnych (54); Syria: 
słuchajmy Kościoła (56);  

    Głos św. Franciszka 

19 III—kolekta dla Ośrodka w Rusinowicach. 

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  
pomoc misjom - Kościołowi w Potrzebie. 

 Zbiórkę przeprowadza firma: Greek Office Ecologic 
Zbiórka w Krupskim Młynie (parking k. kościoła), 23.03, godzina 13.30  

Msza św. w XXV rocznicę powstania Diecezji Gliwickiej oraz z 
okazji rozpoczęcia I Synodu Diecezji Gliwickiej - katedra w Gliwi-
cach, sobota 25.03.2017 godzina 10.30. 


