
      Stając duchowo w Grocie Massabielskiej przed wizerunkiem Niepokala-
nej Dziewicy, w której Wszechmocny dokonał wielkich rzeczy dla odku-
pienia ludzkości, pragnę wyrazić moją bliskość względem was wszyst-
kich, bracia i siostry, którzy przeżywacie doświadczenie cierpienia 
oraz wobec waszych rodzin. Pragnę też wyrazić moje uznanie dla tych 
wszystkich, którzy w różnych funkcjach i we wszystkich placówkach 
służby zdrowia na całym świecie kompetentnie, odpowiedzialnie i z po-
święceniem działają, by wam ulżyć, uleczyć was i zapewnić wam co-
dzienne dobre samopoczucie. Chciałbym was wszystkich chorych, cier-
piących, lekarzy, pielęgniarki, członków rodzin, wolontariuszy zachęcić 
do kontemplowania w Maryi, Uzdrowieniu Chorych, tej, która zapewnia 
czułość Boga wobec każdego człowieka i wzór powierzenia się Jego wo-
li, a także do znajdowania zawsze w wierze karmiącej się Słowem Bo-
żym i sakramentami mocy, by miłować Boga i braci, również w doświad-
czeniu choroby... 
Maryjo, nasza Matko, 

która w Chrystusie przygarniasz  

każdego z nas jako dziecko, 

podtrzymuj ufne oczekiwanie  

naszych serc, spiesz nam z pomocą 

 w naszych chorobach i cierpieniach, 

Prowadź nas do Chrystusa,  

Twojego Syna a naszego Brata, 

i pomóż nam powierzyć się Ojcu,  

który dokonuje wielkich rzeczy. 

Zapewniam was wszystkich o mojej stałej pamięci w modlitwie i z serca 

udzielam wam Apostolskiego Błogosławieństwa. FRANCISZEK 
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PARAFIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA W KRUPSKIM MŁYNIE 

07/2017 

 CZYTANIA NIEDZIELNE   
1/ Syr 15, 15-20; Poznaj wolę Pana 
Ref: BŁOGOSŁAWIENI SZUKAJĄCY BOGA 
2/ 1 Kor 2, 6-10; Tajemnica Mądrości 
3/  Mt 5, 17-37; Jezus przyszedł wypełnić Prawo. 

 



 
Za ++ rodziców Waleskę i Ferdynanda  
Wandzik i ++ z rodzin Wandzik, Kapica. 

 
18.00 

 

 
18.00 

Za + matkę Rozalię, ojca Piotra, męża Emila, teściów Rozalię i Jana,  
siostrę Hildegardę, szw. Rudolfa, pokr. Pryszcz, Ziaja. 
Za ++ rodziców Emilię i Jana Kaliciaków, męża Wojciecha,  
o dar zycia w. 

13.02.2017 

MSZE ŚWIĘTE 12.02: 7.30 I 10.30 

 
1/ Za + Jana Piramowicza (1 r.) 
2/ Za +  Helenę Marciniszyn  
i ++ sąsiadów z bloku. (od sąsiadów) 

 14.02.2017; św. Cyryla i Metodego 

 
18.15 

18.02.2017 

Za + siostrę Ewę, ++ rodziców,  
pokr. Szwaracki, Szwinge. 
 
 

15.02.2017;  
7.00 

 
 

 
Za wstaw. Jana Pawła II z prośbą  
o zdrowie i bł. Boże  
z okazji 55 r ur. Jolanty Pietryga (TD);  

17.00 
 

M. szkolna; 1/ Za + matkę Elżbietę Brodziak, brata Rudolfa, 
 szwagierkę Hildegardę. 2/ Za + synową Anetę Szewczyk, męża 
Edwarda Szewczyka, rodziców, siostry, braci, siostrzeńców oraz do 
MBNP z okazji  75 urodzin Urszuli - o zdrowie i błogosławieństwo w 
rodzinie. (TD)/ 

16.02.2017,  

17.02.2017;  

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

7.00 
 

18.00 

Wtorek 

Poniedziałek 

SPOTKANIA  
Rodziców i młodzież III 
Gim. zapraszamy  

w poniedz. o godz. 19:00. 
Kandydatów na ministran-
tów -  w czwartek o 16:00 

Młodzież w piątek o godz. 
19:00 

Z odezwy Biskupa 
Gliwickiego: Drodzy 
Bracia i Siostry, zwra-
cam się do Was z gorą-
cą prośbą o przekaza-
nie 1% należnego po-
datku na realizowane 
przez Caritas naszej 
diecezji dzieła miłosier-
dzia i pomocy wobec 
najuboższych.  

7.30 
 

10.30 
 

15.15 
 

O dar życia wiecznego dla zmarłych z Klubu Seniora. 
 
Za + Bernarda Kapały (od sąsiadów z bl.8) 
 
Nabożeństwo 

 . 19.02.2017.;  

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

 1. We wtorek czcimy Apostołów Słowian 
2. W czwartek - Msza szkolna! 
3. Bóg zapłać za pracę przy kościele , ofiary  
4. Msze św można zamawiać w poniedziałek 
 5. Spowiedź dzieci kl. 3: sobota 16.30 
6. Gość Niedzielny:  
   Katastrofa rozwodowa (6); Krzywda alimen-

tacyjna (16); Religia własnego „Ja” (22); 
Siostra Łucja z Fatimy (26);  

 Towarzyszenie umierającym (32); Niedziela z odzysku (34); W imie-
niu Jezusa - kapelan szpitalny (38); Synod ( VI); Fałszywa informa-
cja (46); Szwedzka utopia (54); Swinie i ludzie (eksperymenty na-
ukowe) (58). 

 19 luty - kolekta na potrzeby naszego kościoła 

Z orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Chorego  
pod hasłem: «wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny» (Łk 1,49)”.  
..Ustanowiony przez św. Jana Pawła II w 1992 roku i obchodzony po 
raz pierwszy  w Lourdes 11 lutego 1993 roku, dzień ten jest okazją do 
zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację chorych, a ogólniej rzecz bio-
rąc cierpiących. Jednocześnie zachęca tych, którzy poświęcają się na 
ich rzecz, począwszy od ich rodzin, pracowników służby zdrowia i wo-
lontariuszy, do dziękowania za otrzymane od Pana powołanie towarzy-
szenia chorym braciom. > 4 

Nauki 
 przedślubne: 

Od 5 marca  
(1 niedziela Postu) 

w Toszku  
- godz. 16.00 


