KOMU KRZYŻE PRZESZKADZAJĄ?
..Były czasy okupacji niemieckiej, a potem sowieckiej, kiedy
krzyżowi odmówiono prawa do miejsca w naszej Ojczyźnie,
zdjęto go ze ścian szkół, szpitali, zakładów pracy i instytucji publicznych. Usuwano go i niszczono przy drogach i z miejsc różnych wydarzeń dziejowych. Wielką rehabilitacją tego bolesnego
obalenia krzyża było wzniesienie krzyża Chrystusowego na Placu
Zwycięstwa w Warszawie 2 czerwca 1979 r., kiedy święty Jan
Paweł II stanął jako papież pośrodku Miasta Nieujarzmionego
pod olbrzymim Krzyżem, wzniesionym na polecenie władz państwowych rękami Polaków na tym miejscu, gdzie kiedyś odbywały się rewie wojsk zaborczych. Pod Krzyżem, jak na Kalwarii, był
obraz Matki Chrystusowej, Pani Jasnogórskiej, a u stóp Krzyża
stanął św. Jan Paweł II, Papież-Polak, wołający: „Nie można nas,
Polaków, zrozumieć bez Chrystusa!".
Potem, w odpowiedzi na apel Episkopatu , w grudniu 1979 r.,
nasz naród konsekwentnie starał się wprowadzać krzyż na swoje
miejsce i bronić go. Broniły go dzieci, młodzież i dorośli. Nie
zważano na szykany i prześladowania ze strony władz. Krzyże
powróciły także do sal szpitalnych, szkół i miejsc pracy. Stawiano je przy drogach, na górach i wzniesieniach, zwłaszcza dla upamiętnienia Jubileuszu 2000-1ecia Chrześcijaństwa. Każdy z nich
ma swoją historię i intencję. Jedne upamiętniają różne wydarzenia dziejowe, inne zostały wzniesione na pamiątkę pobytu w danym miejscu jakiejś wybitnej osobistości, a jeszcze inne w miejscu katastrofy, gdzie zginęli ludzie, aby upraszać przechodniów
o modlitwę za nich.
W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, trzeba nam sobie
uświadomić prawdę, że Krzyż Chrystusowy jest znakiem naszego
przyznania się do Chrystusa i znakiem nadziei naszego zbawienia. „Krzyż jest ceną prawdziwej miłości. Panie daj nam siłę, do
przyjęcia i niesienia naszego krzyża” (papież Franciszek) ..
[ z rozważania na święto Podwyższenia Krzyża św.]
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NIEDZIELA 24 ZWYKŁA
KRUPSKI MŁYN, 13 WRZEŚNIA 2020

CZYTANIA NIEDZIELNE
1/ Syr 27.30—28.07 ; Pamiętaj o przykazaniach
Ref: PAN JEST ŁASKAWY, PEŁEN MIŁOSIERDZIA
2/ Rz 14, 7-9; Nikt z nas nie żyje dla siebie.
3/ Mt 18, 21-35; Ile razy mam przebaczyć?

13.09. MSZE ŚWIĘTE 7.30 I 10.30 //

NIEDZIELA

Poniedziałek 14.09.2020 ; PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚW.
7.00 Za + żonę Elżbietę Gałuszka, teściów Alojzego i Adelajdę Gad, mat-

18.00

kę Gertrudę, babcie Klarę, dziadka Teodora, s. Małgorzatę, 2 szwagierki, 5 szw., 2 siostrzeńców, chrześnicę Danutę, ks Rufina Grzesiek,
pokr., dusze w cz.
Za + Stanisława Zająca (od Karoliny i Artura z rodz.)/

Wtorek
15.09.2020; NMP Bolesnej
18.00 1/Do Op. B z okazji 30 r ślubu, z podziękowaniem za łaski i zdrowie oraz o dalsza opiekę dla całej rodziny (TD)
2/ Za + Bartłomieja Piwowarczyk (10 r śm.), o dar życia w.

16.09.2020; św. Korneliusza i Cypriana
Środa
7.00 Za + Henryka Mańczyk (od sąsiadów z bl.6)
18.00

Za + męża Wojciecha Kozłowskiego (5 r.), ++ rodziców Emilię i Jana
Kaliciaków.

Czwartek
7.00
17.00

W dniu 18 ur Sandry Wojtunik, o zdrowie w rodzinie, dary Ducha sw.
i mądre życiowe wybory oraz opiekę Maryi Niep. na każdy dzień zycia.
Za ++ teściów Pawła i Helenę Styrc, rodziców Marie i Józefa Badura,
dziadków, pokr. Styrc, Badura, Kasprzyk

Piątek
18.00

17.09.2020

18.09.2020; św. Stanisława Kostki

SPOTKANIA
1/ Za + Halinę Maciejską (1 r.)
DUSZP.: Dzieci
2/ Za + Mariannę Paszko (30 dz.)
Po Mszy: Zebranie rodziców dzieci kl3 - i Maryi - czwartek
16.10, Ministranzgłoszenie na przygotow. do I Kom.

ci - po Mszy szkol

19.09.2020
Sobota
14.30 Do MB i św. Józefa, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o
18.15

dalsze błog i zdrowie dla Gerarda Bartoszek z okazji 80 ur. (TD)
Do św. Rodziny, z okazji ur., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o błog. B w rodzinach Gruszka, Romańczuk, Bodnar.

25 ZW. 20.09.2020;

7.30
10.30

15.15

OGŁOSZENIA:
1. W niedzielę 13.09—kolekta na Stolicę Ap. ; O 15.15 - Powitanie
Pielgrzymów; O 15.30 - NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
2. Od 13.09 - TYDZIEŃ MODLITW O DOBRE WYCHOWANIE
3. W Poniedziałek - święto Podwyższenia Krzyża św.; wtorek - MB
Bolesnej. W piątek - św. Stanisława Kostki, Patrona Młodzieży.
4. W przyszłą niedzielę - DOŻYNKI. Podziękowanie za chleb i plony.
Zachęcamy w tym roku, by przynieść do poświecenia koszyczki
z owocami/warzywami. Po pośw. zabierzemy je do domu.
5. Bóg zapłać za troskę o kościół i ofiary.
6. Kancelaria: wtorek po Mszy św.
7. Gość Niedzielny:
W kościołach bezpiecznie, ale..(4); Sztuka przebaczania (15); Odpuść,
człowieku (17); Kim jest Hildegarda z Bingen (22); Katolik wobec
LBGT+ (26); Dom rekolekcyjny w Piekarach Sl.( 30); Wspomnienie o
śp. Kard. Jaworskim (32); Wojownicy kulturowi (38); Dom księży
emerytów w Tarnowskich Górach (VI); Państwo dzieciom (39); Rymem dzieci nauczymy - cykl edukacyjny (40); Polacy na Białorusi (44);
Banicja abpa Kondrusiewicza (46); Francja - nocna zmiana (48); Facebook ma władzę (60);
Bartnik w sutannie (68).

ZEBRANIE WIEJSKIE W SOŁECTWIE Krupski Młyn odbędzie
się 17.09 o godz. 17.00 w świetlicy Szkoły Podst. (wejście od Tarnogórskiej). Przedmiotem zebrania - ustalenie zadań w ramach funduszu
sołeckiego na r 2021.

