
 informacje na temat wizyty Ojca Świętego Franciszka  
na Jasnej Górze w dniu 28 lipca 2016 r. 

2. Program uroczystości  
Po przybyciu na Jasną Górę Ojciec Święty Franciszek przejedzie po-

między sektorami na błoniach, a następnie uda się do sanktuarium. Po osobi-
stej modlitwie papieża przed obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej, o godz. 
10.30 rozpocznie się Msza św. na Szczycie Jasnogórskim, która stanowić bę-
dzie uwieńczenie narodowego dziękczynienia za chrzest Polski w 1050. rocz-
nicę. 

3. Względy bezpieczeństwa  
W uroczystościach zapowiedzieli swój udział nie tylko najwyżsi dostojnicy 

kościelni i państwowi, ale spodziewana jest półmilionowa rzesza wiernych. Stąd ro-
dzi się konieczność zastosowania wszystkich możliwych środków bezpieczeństwa. 
Dlatego w dniach poprzedzających i w samą uroczystość nastąpi zmiana ruchu koło-
wego w Częstochowie, z wyłączeniem niektórych ulic z tegoż ruchu. Natomiast teren 
Jasnej Góry łącznie z Błoniami Jasnogórskimi zostanie objęty strefą „O". Przy czym 
na teren sanktuarium będą mogli wejść tylko ci, którzy posiadają specjalną przepust-
kę Biura Ochrony Rządu. 

5. Udział wiernych świeckich  
Wierni świeccy, którzy wezmą udział w uroczystościach, gromadzą się w 

czterech sektorach na Błoniach Jasnogórskich, w parkach przy błoniach, w III. Alei 
NMP i na Placu Biegańskiego. Miejsca te będą nagłośnione i wyposażone w telebi-
my. Zasadniczo nie przewidujemy kart wejściowych do tych miejsc z wyjątkiem jed-
nego sektora na Błoniach Jasnogórskich. Przy czym należy pamiętać, że wszystkie 
cztery sektory znajdujące się na błoniach leżą w strefie „0". Wejście do tych sekto-
rów dokonywać się będzie przez bramkę bezpieczeństwa (od godz. 3.00 do godz. 
8.00 dnia 28 lipca br.). 

7. Dojazd na uroczystość  
Służby miejskie Częstochowy przewidują miejsca parkingowe dla 

autobusów w różnych miejscach Częstochowy czy też poza jej granicami. 
Należy się jednak liczyć z trudnościami z wjazdem do miasta i koniecznością 
przejścia ostatniego odcinka piechotą. Zachęcamy do rozważenia przybycia 
do Częstochowy pociągiem. Droga dojścia na uroczystości ze stacji Często-
chowa Osobowa czy tez Częstochowa Stradom jest stosunkowo łatwa i wy-
nosi około 2 km. 

NIEDZIELA  XI ZWYKŁA 
KRUPSKI MŁYN, 12  CZERWCA  2016 

PARAFIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA W KRUPSKIM MŁYNIE 

24/2016 

 CZYTANIA NIEDZIELNE   
1/ 2 Sam 12, 7-10; Dawid uznaje winę i otrzymuje przebaczenie 
Ref: DARUJ MI, PANIE, WINĘ MEGO GRZECHU 
2/ Ga 2, 16, 19-21; Mamy usprawiedliwienie przez wiarę  
 3/ Łk 7, 36-50; Odpuszczone są jej grzechy .. bo umiłowała .. 

 



 
1/ Za + męża i ojca Ewalda Kurda, o spokój duszy 
2/ Z okazji 50 r Chrztu, z podziękowaniem za dar zycia Bożego i o 
wytrwanie w Przymierzu Chrzcielnym (TD) 

 
18.00 

7.00 
18.00 

MSZE ŚWIĘTE 12.06: 7.30; Za + koleżankę Julię Sidorczuk(5 r.), ++ nauczycieli, 
współpracowników i uczniów, o dar zycia w. 
 10.30;  W int. Haliny Kwapień z okazji 90 urodzin, z podziękowaniem za łaski i o 
dalsza opiekę. (TD) ; 15.00 - Chrzest  

Za + siostrę i szwagra: Franciszkę i Jana Miśtów oraz ++ rodziców. 
Za ++ rodziców Julię i Jana Lubojański, Gertrudę i Pawła  
Prandzioch, o dar życia wiecznego. 

 14.06.2016; Bł. Michała Kozala 

/ 
18.15 

18.06.2016 

 
Za + męża Adolfa Dippel, teściów Paulinę i Gustawa Dippel, rodzi-
ców Emanuela i Agnieszkę Zientek, 6 braci, 3 bratowe, 4 szw., Małgo-
rzatę Sowa, Rozalię Foks, ++ z rodziny Puchała o dar zycia w. 

 15.06.2016; bł. Jolanty 
 

18.00 

 
Do Miłos. B za + syna Piotra (50 r. ur) i + syna  
Bogdana Lewandowskich, o chwałę nieba.  

 
17.00 

 
Za ++ chrzestnych Renatę i Rudolfa,  
++ z rodzin Nocoń, Orawiec 

 16.06.2016,  

17.06.2016; św. Alberta Chmielowskiego 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

Wtorek 

 
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 
Za + Czesława Słowik (od bl. 6) 

13.06.2016; św. Antoniego z Padwy   
 

18.00 

Poniedziałek 

Slub rz; Paweł Turyła - Angelina Jędrzejewska 
Za ++ rodziców i teściów Jana i Helenę Szafran, br.  Karola Matuszek, dziadków, pokr. Szafran, 
Matuszek 

13.00 
18.15 

11.06.2016; św. Barnaby Sobota 

7.30 
 
 
 

10.30 
 

15.15 

Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze w 
int. rodziny: Zuniów, Powałowskich, Solów, Żywickich i 
Jopow oraz o światło Ducha św i opiekę Aniołów Stróżów 
dla wnuków: Mateusza, Katarzyny, Piotra i Magdaleny. 
1/ Do Miłos. B za + męża i ojca Szczepana Gruszkę (12 r.) 
i ++ z rodziny; 2/W int. Róży Święconek w 80 r. ur. (TD) 
NABOŻEŃSTWO (z udziałem dzieci Komunijnych..) 

 XII ZW. 19.06.;  

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

 1. Zapraszamy na nabożeństwo Fatimskie w poniedziałek o 18.00 
2. W piątek wspominamy sw. Adama Chmielowskiego, patrona dzieł 

miłosierdzia. 
 3. Bóg zapłać za pracę przy kościele ,  ofiary  
4. Msze św można zamawiać w piątek i sobotę po Mszy. 
 5. Zap.: Bartłomiej Kwit z Wierzbia i Katarzyna Wąsat z Kr. Młyna (1) 
 6. Gość Niedzielny: Film o miłosierdziu (4); Wielkość sakramentu pokuty 

(14); SDM w Krakowie (18); Relacja z Lednicy (26); Małżeństwo w 
ogniu (32); System nerwowy mediów (36); Biznes i duch (66) 

 19.06 - kolekta na potrzeby naszej parafii 

Pielgrzymka Rodzin (Rudy 18 VI) program: 
10.00 powitanie;10.15 modlitwa; 
11.00 Msza Święta pod przewodnictwem 
Księdza Biskupa; 
12.30 przerwa na posiłek; 
13.30 wykład pt. „Małżeństwo i rodzina 
Quatrochi” - ks. Dariusz Pietraś 
/ czas dla dzieci; 
15.00 nieszpory Maryjne. 

W sobotę (18 VI) - diecezjalna pielgrzymka rodzin do Rud. Msza św. O 11.00 

W piątek 10 VI Grupa Krupa rozpoczęła kolejną zagraniczną pielgrzymkę 
rowerową: MISJA SOPOĆKO. Módlmy się za uczestników. 


