
Modlitwa dusz-
pasterzy oraz pa-
rafian z Kotów i 

Krupskiego  
Młyna  

u stóp św. Anny 
10.09.2021 

 
Bóg zapłać 

wszystkim za 
wierność trady-
cji, pielgrzymo-
wanie oraz mo-
dlitwę w intencji 

naszej parafii. 
 

Jak to ktoś po-
wiedział nie ma 

jak u babci! 
 

Czy to wspólnie, czy rodzinnie lub osobiście, dbaj-
my o to, by znaleźć w naszym życiu taką chwilę 

kiedy możemy pojechać w święte miejsce, znaleźć 
chwilę na modlitwę i naszej codzienności głębokie 

zastanowienie. 
Niech młode pokolenie wie, że nie tylko za nowo-
ściami ważne jest podążanie, lecz są takie miejsca 
i chwile, gdzie nieraz trzeba od nowa przemyśleć 

swoje życie. 

25 NIEDZIELA ZWYKŁA 
KRUPSKI MŁYN, 19 WRZEŚNIA 2021 

38/2021 

 CZYTANIA NIEDZIELNE   
Mądr 2, 12 i 17-20; Zasadzka na sprawiedliwego 
Ref: PAN PODTRZYMUJE CAŁE  MOJE  ŻYCIE 
Jk 3,16—4,3; Pochwała mądrości 
Mk 9,30-37; Potrzeba uniżenia 

21 września święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty 

Mateusz Ewangelista (wcześniej Mateusz Lewi), według Nowego Testamen-

tu był celnikiem z Kafarnaum, a później apostołem Jezusa Chrystusa. Autor 

pierwszej Ewangelii. Patron  księgowych, pracowników kantorów, celników, 

urzędników podatkowych i straży granicznej.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Testament
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Testament
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kafarnaum
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aposto%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelia_Mateusza


 
 Za + męża Wojciecha Kozłowskiego, rodziców, dziadków Jana i 
Emilię Kaliciaków prosząc o życie wieczne 

 
7.00 

 
18.00 

 
Za ++ teściów Helenę i Pawła Styrc, rodziców Marię i Józefa Badura, 
dziadków z 2 stron, ++ z pokrewieństwa Styrc, Badura, Kasprzyk  

20.09.2021 

19 WRZEŚNIA: MSZE ŚWIĘTE ; 7.30; 10.30; 12.00 

 
Za + Artura Szendzielorz (od sąsiadów z bl. 7)  

21.09.2021; święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty 

 
18.15 

25.09.2021 

 
Za + Herberta Nowak (od szwagierki Ireny)  

22.09.2021 

 
7.00 

 

 
17.00 

 
Msza szkolna: Za + Julię Wiktorowicz (od Stanisławy i Bogdana Dy-
la) 

 23.09.2021; wsp. św. Pio z Pietrelciny

24.09.2021 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

 
18.00 

Wtorek 

Poniedziałek 

 
Za + Władysława Bakaja (od siostry Anieli z rodziną) 

7.30 

 
10.30 

 
 

 
 

15.15 
 
 
 

Za budowniczych i dobrodziejów kościoła; dla żywych o 
potrzebne łaski, a dla zmarłych o życie wieczne.  
 

1. Do Bożej Opatrzności za wstaw. MB i św. Józefa, z podziękowaniem 
za laski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 
Teresy i Antoniego Meinhardt z okazji 50 r. ślubu oraz o zdrowie i 
opiekę Bożą dla dzieci i wnuków (TD) 

1/ Za + Władysława Bakaj (Od rodziny Bakaj z woj. Podkarpackiego)  

2/ Za + Julię Wiktorowicz (Od Alicji i Krzysztofa Ożóg)  

3/ Za + Irenę Sier (od Barbary i Andrzeja Kozioł)  

 XXVI ZW. 26.09.2021 

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

 
1. Zbiórka do skarbony na rzecz odbudowy szkoły w Lublińcu 
2. W czwartek - Msza szkolna. 
3. W sobotę 7.30 pielgrzymka rowerzystów do sanktuarium MB Pokornej 

w Rudach. Jest możliwy wyjazd z grupą rowerową „Grupa Krupa”, 
szczegóły na stronie internetowej parafii. 

4. W naszym sklepie Caritas można nabyć znicze. 
5. Za tydzień 34 rocznica konsekracji naszej świątyni tzw. kiermasz 
6. Bóg zapłać za pracę przy kościele, pielęgnowanie zieleni, złożone ofiary 

i sprzątanie kościoła. Sprzątanie za tydzień: Ziętek 17 
 Gość Niedzielny: o aktualnych także dziś objawieniach z La Salette, 

mocne świadectwo więzionego przez  kard. Van Thuana, jak wygląda 
praca ratownika medycznego. 

 

 

Spotkania grup: 
Marianki- czwartek o 16:00 
Ministranci- czwartek po Mszy św. szkolnej 
Schola- niedziela 9.30 
 


