
 MINĘŁO 65 LAT … REPRESJE WOBEC SIÓSTR ZAKONNYCH 

3 sierpnia 1954 r., we wczesnych godzinach rannych, milicja i UB wtargnęły 
do kilkudziesięciu domów zakonnych w południowo-zachodniej Polsce. Sio-
strom pozwolono zabrać tylko niezbędne rzeczy, następnie w pośpiechu za-
ładowano je do autobusów i wywieziono do obozów pracy w centralnej Pol-
sce. 
W ciągu kilku godzin wysiedlono około 1500 zakonnic i zlikwidowano ponad 
300 klasztorów w województwach na terenach ziem odzyskanych: opolskim, 
wrocławskim i stalinogrodzkim (katowickim). Represje objęły dziesięć zgro-
madzeń, m.in. siostry elżbietanki i siostry ze Zgromadzenia św. Jadwigi. 

Decyzję o przeprowadzeniu akcji, której nadano kryptonim X-2, podjął pre-
mier Józef Cyrankiewicz. Operację przeprowadzono pod pretekstem likwido-
wania rzekomych wpływów niemieckich w klasztorach. Brały w niej udział 
UB, milicja, rady narodowe i tzw. czynnik społeczny w postaci agentów bez-
pieki i partyjnych aktywistów. 

Obozy pracy miały charakter więzień, siostry mogły je opuszczać tylko po 
uzyskaniu specjalnego zezwolenia. Panowały w nich trudne warunki, nierzad-
ko brakowało elektryczności czy podstawowych urządzeń sanitarnych, zimą 
nie dostarczano opału. 

Siostry zmuszano do zadań, z którymi nie miały wcześniej do czynienia. W 
szwalniach i hafciarniach wykonywały prace, często na akord, na rzecz pań-
stwowej spółdzielni lub wojska. Jednocześnie cały czas pozostawały w kręgu 
zainteresowań bezpieki, która nakłaniała je do opuszczenia zgromadzeń za-
konnych i współpracy w roli informatorów. 

Po blisko dwóch latach, na fali odwilży 1956 r., siostry odzyskały wolność. 
Nie miały jednak do czego wracać - większość ze skonfiskowanych w 1954 r. 
obiektów, prócz klasztorów także szpitali i sierocińców, została zagrabiona 
przez władze komunistyczne. Ten stan rzeczy zmienił się częściowo dopiero 
po 1989 r. 

W 2002 r. Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach rozpoczął śledz-
two w sprawie operacji X-2, jednak zostało ono umorzone ze względu 
na śmierć sprawców i niewykrycie części winnych. 

NIEDZIELA  20 ZWYKŁA 
KRUPSKI MŁYN, 18.082019 

30/2019 

 CZYTANIA NIEDZIELNE   
1/ Jer 38, 4-6 i 8-10; Bóg czuwa nad Jeremiaszem 
Ref: PANIE, MÓJ BOŻE, POŚPIESZ MI Z POMOCĄ 
2/ Hbr 12, 1-4; Przykład Chrystusa. 
3/ Łk 12, 49-53; Wymagania służby Bożej. 

 



CHRZEST ŚW. 
1/ Do Miłos. B za + męża Tadeusza Ponitka (w r ur.), rodziców Mar-
tę i Jana Szwinge, siostrę Helenę , braci: Ryszarda, Jana, Roberta, Kry-
stiana, bratową Annę, Krystynę Szwinge, ++ z rodziny., o życie w. 
2/ Za + Franciszkę Słomską (30 dz.) 

 
18.00 

/ 

7.00 
, 
 

Za ++ rodziców Roberta i Agnieszkę Szwinge, Stanisława i Helenę 
Szwaracki, siostry Eleonorę i Gertrudę, br. Rudolfa, 3 szwagierki, 5 
szw., ++ z pokr. o radość nieba. 

19.08.2019   

MSZE ŚWIĘTE 18.08: 7.30 I 10.30 

Za ++ rodziców Annę i Ryszarda Ziaja, + br. Alfonsa, ++ z pokr. 
Ziaja, Strancich, Pryszcz, Małek o  dar życia w. 

 20.08.2019; św. Bernarda  

16.00 
18.15 

24.08.2019; św. Bartłomieja Ap. 

Za +  Stefanię, jej męża i brata Karola , o dar życia w. 
W  int. Ks. Sebastiana z okazji urodzin. 

 21.08.2019; św. Piusa X  

7.00 
18.00 

 
 

 
Za + matkę Anielę Krawczuk (w r śm.,) ojca Józefa, rodziców Irenę i 
Antoniego Wnuk, brata Stefana,  Klarę i Adama Cesarz, ++ z pokr. 
Wnuk, Krawczuk, Kuś. 

7.00 
17.00 

 

Za + Melanię Rumińską i za ++ z rodziny o dar życia w. 
Za + męża Jerzego, syna Joachima, zięcia Jerzego, rodziców, teściów, 
5 braci, 2 siostry, 4 bratowe, 4 szw., dziadków z 2 stron, pokr. Goj, 
Sznura, Hmielorz, Szwinge, dusze w cz. 

22.08.2019, NMP Królowej 

23.08.2019  [ 18.45 - nauka przedchrzcielna] 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

7.00 
, 
 

Wtorek 

Poniedziałek 7.30 
 

10.30 
 
 
 
 

 
15.15 

 X ZW. 25.08.;  NIEDZIELA 

 1. Urodziny ks. Sebastiana - Msza sw. w środę o 18.00 
2.  Pożegnanie ks. Sebastiana - niedziela 25.08 o 10.30 
3. Bóg zapłać Grupie Misyjnej (bukieciki); sprzątającym kościół, pielę-

gnującym trawniki i kwiaty i składającym ofiary.. 
4. Zap: Radosław Sadowski zam. Krupski Mł. i Katarzyna Wylężek 

zam.  Krupski Mł. (2) 
    Patryk Gawlik z Świniowic i Anna Mika z Krupskiego Mł. (2) 
    Mateusz Strózik z Kr. M i Roksana Pasieh  zam. Wolbrom (2) 
5. GN; Chwała nieba (16); Porwał dla Mistrza ..—sw. Bernard (22); 

Nie  być bierni (20); Odszedł ksiądz i aktor (26); Wokół homilii abpa 
Jędraszewskiego (34); Strategia LGBT  (36); Pies na kościelnych ob-
razach (VIII); Alergia społeczna (39); Zakonnica wyróżniona przez  
D. Trumpa (52); Bądźcie bezpłodni (54); Sanktuarium MB Zarwa-
nickiej (68);  

OGŁOSZENIA:  

 POZA PARAFIĄ: 19.08; W r. ślubu małżonków Magdaleny i Pawła, Agaty i Toma-
sza, o opiekę B dla nich oraz zdrowie dla rodzin Kania, Dawydzik./  
20.08; Do MBNP z podziękowaniem za łaski, z prośbą o dalsza opiekę dla Danuty, 
syna Janusza, synowej Ireny, wnuków Tomasza,  Ewy, Wereny, prawnuczki Cartot-
ki,  + męża Jana, syna Leszka, rodziców Helenę i Wojciecha, brata Wojciecha, brato-
wą Marię, + sąsiadkę Stefanię Płaszewską , o życie w./  

SPOTKANIA: 1. Wtorek – spotkanie przy ognisku grupy niepełno-
sprawnych „otwarte drzwi” i Młodych Ratowników Zielonej Gminy o 
godz. 19:00; 2. Czwartek – spotkanie przy ognisku ministrantów, ma-
rianek, scholii i młodzieży. Zapraszamy na Mszę św. o 17:00 i spotka-
nie po Mszy św.  


