
Ks. prof. Hubert Dobiosch (Dobiosz)  
urodził się 14 czerwca 1933 r., w 
Górkach Śląskich, jako piąte 
dziecko Stefanii i Wilhelma. Miej-
scowość ta wówczas była częścią 
parafii Matki Boskiej Różańcowej 
w Nędzy (obecnie diec. gliwicka). 
Uczęszczał do szkoły podstawo-
wej (najpierw niemieckiej, po woj-
nie zaś polskiej) w Górkach, na 
kurs przygotowawczy do Liceum 
Pedagogicznego w Krowiarkach, 
do Gimnazjum im. Kasprowicza w 
Raciborzu a po podjęciu decyzji o 

zostaniu kapłanem w latach 1950-1956 skończył niższe i wyższe seminarium 
w Nysie i Opolu. Potem podjął studia na Papieskim Fakultecie Teologicznym 
we Wrocławiu a potem studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim. Zarówno pracę magisterską jak i rozprawę doktorską poświęcił Sa-
kramentowi Pokuty. W 1981 roku otworzył przewód habilitacyjny na Uniwer-
sytecie w Augsburgu. 
Na kapłana został wyświęcony 23 czerwca 1957 roku w katedrze opolskiej.  
Posługiwał m.in. jako wikariusz w parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach 
(1957-61), par. Dobrego Pasterza w Bytomiu-Karbiu (1961-66), krótko w par. 
św. Bartłomieja w Łanach, w parafii pw. NSPJ w Nieznaszynie i Przewozie 
(1966-1969) a później, do wyjazdu za granicę był proboszczem w par. pw. 
Ducha Św. w Ostrożnicy. 
Od roku 1977 był profesorem liturgiki w WSD w Nysie. W 1980 r. otrzymał 
nominację na dziekana honorowego, i na członka Diec. Komisji Liturgicznej. 
W 1981 r. wyjechał z Opolszczyzny , rozpoczął stałą pracę duszpasterską w 
diecezji Augsburg (Niemcy), zostając proboszczem par. św. Xystusa w We-
isingen i administratorem par. św. Marcina w Holzheim.  Od 1982 r. był też 
wykładowcą na Uniwersytecie w Augsburgu, rok później został asystentem 
na Uniwersytecie w Bambergu. W 1985 r. został naukowym doradcą w grupie 
roboczej "Parafia i liturgia". Od 1991 r. był profesorem teologii moralnej w 
Chur w Szwajcarii, potem proboszczem w Holzheim-Weisingen w Niem-
czech, a w 1994 roku prorektorem tej uczelni. 
25 czerwca  miał obchodzić jubileusz 60. lat kapłaństwa, Zmarł w Niemczech, 
gdzie przebywał na emeryturze. Jego pogrzeb odbędzie się w rodzinnej para-
fii Dobrego Pasterza w Górkach Śląskich.  w piątek 9 czerwca o godz. 11:00. 

NIEDZIELA  TRÓJCY ŚW. 
KRUPSKI MŁYN, 11 CZERWCA 2017 

PARAFIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA W KRUPSKIM MŁYNIE 

24/2017 

 

 CZYTANIA NIEDZIELNE   
1/ Wj 34, 4-9; Bóg objawia się Mojżeszowi 
Ref : CHWALEBNY JESTEŚ WIEKUISTY BOZE. 
2/ 2 Kor 13, 11-13; Pozdrowienie w imię Trójcy św. 
3/ J 3, 16-18; Bóg posłał swego Syna by zbawić świat. 



Slub rz: Michał Pigulla  - Katarzyna Jaworska  
 
Za + męża i ojca Ewalda Kurda, w rocznicę śmierci, o spokój duszy. 
PROCESJA 

18.00 

7.00 
18.00 

1/Za + męża Zygmunta Knopik, teściową Otylię, ojca Pawła, babcię 
Helenę, Elżbietę Damaszek, o dar zycia w. 
2/ Za + zonę Teresę Rabczyńską (3 r.), o życie w. 

 12.06.2017;  

MSZE ŚWIĘTE (11.06) 7.30, 10.30 , 15.15) 
SKARBONA—BOŻE CIAŁO 

Za Parafian 
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE; Do św. Józefa, naszego 
Patrona o szczęśliwą pracę, zdrowie, miłość i zgodę w rodzi-
nach dzieci i wnuków z pokr. Adamczyk, Kołcz, Kulik 

 13.06.2017;  

13.00 
 

18.15 

17.06.2017 

Za + synową Ewę (G) 
 
Za + ojca Kazimierza Mróz (12 r.), o dar życia wiecznego. 

 14.06.2017 
7.00 

 
18.00 

 1/ Za ++ rodziców chrzestnych: Renatę Orawietz i Rudolfa Majnert, 
++ z pokr. 
2/ Za córkę Justynę, synów Jakuba i Wojciecha, synowe Magdalenę i 
Klaudię, zięcia Wojciecha, wnuków Łukasza Milenę i Franciszka oraz 
o bł. i zdrowie w rodzinie Hajda.; PROCESJA 

7.00 
 

9.00 
 

Do Chrystusa Arcykapłana, o uświęcenie duchowieństwa,  
za powołanych i o nowe powołania. 
Za Parafian;  
PROCESJA DO 4 OŁTARZY 

 15.06.2017; Boże Ciało 

 16.06.2017 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

18.00 
/ 

Wtorek 

Poniedziałek Z Hajda do ks 
7.30 

 
 

10.30 
 
 

15.15 

Za wstaw. MB z podziękowaniem za odebrane laski, z 
prośba o dalszą opiekę, zdrowie i bł. B dla Ingi Piekacz 
oraz dla dzieci, wnuków i wnuczek z rodzinami. 
Do Miłosierdzia B za + syna Piotra Lewandowskiego (z 
okazji ur.), + syna Bogdana, o chwałę nieba. 
 
NABOZEŃSTWO, PROCESJA 

 XI ZW.; 18.06.2017 

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

1. We wtorek zapraszamy na nabożeństwo Fatimskie. 
2. Włączmy się w przygotowanie  i w przeżywanie Bożego Ciała.  
   Dzieci zapraszamy do sypania kwiatów.    Dzieci Komunijne i po 

rocznicy I Komunii - w strojach uroczystych.  
   Pamiętajmy o ozdobieniu trasy procesji i okien naszych mieszkań. 
    Weźmy udział ( z dziećmi) we Mszach św. i procesjach oktawy BC 
3. Msze św. można zamawiać w środę po Mszach (również - poza par.). 
   KANCELARIA:  po Mszach św.  
4. Bóg zapłać za pracę przy kościele ,  
5. Spowiedź w środę od 17.00 
6. Zap: Hubert Gładysz zam. Nozdrzec i Patrycja Walos zam. Kr. Mł. (2) 
7. Gość Niedzielny:  ( + śpiewnik na Boże Ciało) Nasz styl życia (3); Mi-

liony za deprawację (19); Zywy różaniec (24); sw. Józef– Patron XXI 
w. (26); LEDNICA (29); Niestety … katolik  (36); Nowi księża (II); W 
Berlinie krzyż kłuje.. (58) 

    Głos św. Franciszka 

 

Na  16 czerwca Biskup Gliwicki udziela dyspensy od postu  piątkowego. 

 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w 
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28,19)  

 Prawda o Trójcy Świętej jest wielką tajemnicą wiary. Tajemnicą, któ-
rej my ludzie nigdy do końca nie zdołamy zrozumieć ani wytłuma-
czyć.  
Wierzymy w tę prawdę i przyjmujemy ją ze względu na Chrystusa, 
który o Trójcy Świętej nas pouczył  


