
Ośmielam się pisać do Was te słowa i usprawiedliwiam je poczuciem wagi 
tematu, świadom także odpowiedzialności, jaka ciąży na nas wszystkich, by nie 
zabrakło w naszych diecezjach «szafarzy Bożych tajemnic>>. Zwykło się 
nazywać seminarium Sercem diecezji, albowiem jest to jedno z najdelikatniej 
szych i najważniejszych zadań, od których zależy przyszłość naszych parafii. 
Zadanie to może w sposób bezpośredni powierzone jest nam - przełożonym 
seminaryjnym - ale współodpowiedzialni za sprawę budzenia i pielęgnowania 
powołań jesteśmy my wszyscy - Nowy Lud Boży, Kościół. Co prawda, każdy w 
innym stopniu i z innymi możliwościami ten trud podejmuje, ale powinno to być 
troską wszystkich, którzy odpowiedzialnie patrzą w przyszłość, szczególnie u 
progu tego nowego tysiąclecia. Odpowiedzialność całego Ludu Bożego za 
formację kapłańską przyszłych duszpasterzy przyjmuje, oprócz modlitwy i ofiary 
swego życia, również postać bardzo konkretnej troski o utrzymanie diecezjalnego 
seminarium. 
Nieżastąpioną podstawą naszej egzystencji w seminarium są comiesięczne 
składki księży z obydwu diecezji, tzw. serninaristicum oraz Wasze ofiary 
składane na tacę w pierwszą niedzielę każdego miesiąca. Jesteśmy Wam i 
waszym Duszpasterzom ogromnie wdzięczni za te ofiary, bo stanowią one 
podstawę dobrego funkcjonowania naszego seminarium. Wyrazem naszej 
wdzięczności za wszystkie otrzymywane dary jest m.in. celebrowana co niedzielę 
we wspólnocie seminaryjnej Msza św. w intencji wszystkich dobrodziejów. 
Niestety, mimo tej stałej pomocy z Waszej strony utrzymanie seminarium nie jest 
pozbawione problemów i trudności. Stąd też za radą Księży Biskupów obydwu 
diecezji są organizowane w ciągu roku akademickiego dodatkowe kolekty w 
dekanatach naszych diecezji. W tym miesiącu kolekta przypada na Wasz dekanat. 
Dlatego ośmielam się Was prosić bardzo gorąco o otwarte serce i pomoc w imię 
tej naszej współodpowiedzialności za powołania kapłańskie oraz troskę o to 
Serce diecezji, jakim jest seminarium. Równocześnie chciałbym z góry 
podziękować Waszym Duszpasterzom za zrozumienie, a Wam za każdy gest 
życzliwości w naszą stronę. 
Chciałbym również Wam życzyć - od wspólnoty seminaryjnej w Opolu - wielu 
Lask Bożych, pokoju serca i radości w życiu osobistym. A moją prośbę pragnę 
wesprzeć słowami św. Pawła Apostoła, jakie skierował kiedyś do wiernych w 
Koryncie: <<A podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w 
wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście obfitowali 
w łaskę wspierania ubogich. Nie mówię tego, aby wam wydawać rozkazy, lecz 
aby wskazując na gorliwość innych, wypróbować waszą miłość. Znacie przecież 
łasicę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się 
ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić>> (2 Kor 8, 7-9). Szczęść Boże! 
 
ks. dr Grzegorz Kadzioch  Rektor Seminarium 

NIEDZIELA  MIŁOSIERDZIA 
KRUPSKI MŁYN, 12 KWIETNIA 2015 

PARAFIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA W KRUPSKIM MŁYNIE 

15/2015 

 CZYTANIA NIEDZIELNE   
 1/ Dz 4, 32-35; Bądźmy jednego ducha. 
Ref :  DZIĘKUJCIE PANU, BO JEST MIŁOSIERNY 
2/  1 J 5, 1-6; Wiara naszą siłą 
 3/  J 20, 19-31; Błogosławieni, którzy uwierzyli. 

 



Nauka przedchrzcielna 
1/ Za + męża Waldemara Piecuch (1 r.) 
2/ W int. syna Adama Laprus 

 
18.00 

7.00 
18.00 

Za + męża Franciszka Ledwoń, ++ z rodzin Biela, Ledwoń, Jaworski, 
Stawiarz o dar życia wiecznego. 
Do Op. B za wstaw. MB Częstochowskiej, z prośba o opiekę B  
i zdrowie w int. Łukasza Szybiaka w 18 r urodzin. 
Spotkanie z kandydatami i rodzicami kand. do Bierzmowania 

13.04.2015 

MSZE ŚWIĘTE 12.04: 7.30 I 10.30 

Za Parafian 
Za ++ ojców Józefa Stajniaka 
 i Antoniego Ługiewicza 

 14.04.2015;  

17.15 
18.15 

/ 

18.04.2015 

Za + ojca Reinholda Gad (w r. ur.), matkę Stefanię, teścia Władysła-
wa, dziadków z rodzin Gad, Murek, Mielczarek, Pigulla, Władysławę 
Lisiecki, Gertrudę Gad. 
Za ++: matkę Wandę, ojca Henryka, teściów Annę i Alberta, ciocię 
Cecylię, br. Herberta oraz wszystkich ++ krewnych z rodzin Hajda, 
Gretszel, o dar życia wiecznego. 

 15.04.2015    (o 19.00—spotkanie lektorów -  kand.) 
7.00 

 
 

18.00 

 
Za + matkę Stanisławę (5 r.),  
ojca Wincentego, br. Jana i  
Jerzego Gawron, o życie wieczne. 

17.00 
 
 

1/ Za ++ rodziców Janinę i Tadeusza, braci Wojciecha i Jana, męża 
Stanisława, ++ z rodzin Stolarski,  
Jabłoński, o dar życia wiecznego. 2/ Za 
+ Gertrudę Gad (od sąsiadów z bl. 6) 

 16.04.2015 

17.04.2015 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

7.00 
 

18.00 
/ 

Wtorek 

Poniedziałek 

SPOTKANIA:  
Kandydaci do Bierzmow.: 
I rok- poniedziałek 16:30 
II rok czw. po Mszy szk.  
III rok – w poniedz.18:30

(spotkanie z rodzicami)  
Zbiórka dla Ministrantów  

w sobotę o godz. 10:00 
Marianki - czw. 15:45 
Schola dla młodszych w 

czw. po Mszy szkolnej. 
Schola dla starszych w 

niedzielę o 9:30 
Młodzież w piątek o 

godz. 19:00 

11.05 - Bierzmowanie w 
Krupskim Młynie (18.00) 

7.30 
 
 

10.30 
15.00 
15.15 

Za + męża Ernesta, teściów Wiktorię i Emanuela John, ro-
dziców Łucję i Stanisława Skwara, ++ z rodzin John, Skwa-
ra Breilich. 
Za ++ rodziców Jana i Annę Marciniszyn, o życie wieczne 
CHRZEST ŚW. 
NABOZENSTWO 
 

 III WIELKANOCY. 19.04.2015;  

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

1. W poniedziałek na wieczorną Mszę zapraszamy kandydatów do 
Bierzmowania i ich rodziców. 

2. W czwartek - Msza szkolna.  
3.  Niedziela Pastoralna  - 19 KWIETNIA (Odwiedziny z Seminarium);               
4. 25.04 - Diecezjalna pielgrzymka do Trzebnicy (zapisy w zakr. - 35 zł) 
 5. Bóg zapłać za pracę przy kościele , ofiary  
6. Gość Niedzielny: Rzeź chrześcijan w Garissie (4); Święto na nasze cza-

sy (18); Ludobójstwo przed 100 laty (28); Żywy pomnik (34); Arcy-
biskup oskarżony za homilię (36); Duchowni skatalogowani (VIII);  
Bóg pro choice (39); Smoleńsk– Niedokończona żałoba (40);  NIK 
o wyborach (48); Polityczny wyrok (46). 

 19.04 kolekta na Seminarium 

12 września 2015r. o godzinie 10  
w gliwickiej katedrze Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bp. Jana Kopca  
dla małżonków obchodzących 50-lecie zawarcia sakramentu małżeństwa.  

ODEZWA DO WIERNYCH 
z okazji dekanalnej kolekty na rzecz W. Seminarium Duchownego w Opolu 

Drodzy Bracia i Siostry, 
pozdrawiam Was serdecznie od kleryków, przełożonych i profesorów Wyższego 
Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, gdzie do posługi 
kapłańskiej przygotowują się alumni z Diecezji Opolskiej i Gliwickiej. 
Chciałbym, za zgodą Księdza Proboszcza, zająć Wam chwilę czasu z naszą 
gorącą prośbą. Już od paru lat, co roku w naszych obydwu diecezjach, 
organizowana jest tzw. Niedziela Pastoralna, w czasie której spotykamy się z 
wiernymi naszych diecezji - tzn. my, przełożeni seminaryjni i profesorowie 
seminarium. Pragniemy się z Wami modlić, wygłosić Słowo Boże, a także -  
prosić Was o wsparcie finansowe dla naszego seminarium. (patrz s. 4) 


