
 Podziękowanie biskupa gliwickiego za włączenie się diecezji w organizację 
Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Umiłowani Siostry i Bracia  

Niezwykła radość, towarzysząca dopiero co zakończonym Światowym 
Dniom Młodzieży, nadal trwa w nas. Wdzięczni jesteśmy Opatrzności 
Bożej, że na szlakach wydarzeń znalazła się nasza Ojczyzna 
z Krakowem na czele, a także wszystkie polskie diecezje. Także nasza 
Diecezja Gliwicka włączyła się w to budujące dzieło, które już stało się 
ważnym ogniwem budowania Królestwa Bożego w naszych sercach 
i w całym Kościele Chrystusowym. Wszyscy doświadczyliśmy umiejęt-
nej współpracy różnorodnych gremiów, by stworzyć jak najbardziej 
sprzyjające warunki dla przeżycia tego podniosłego czasu. 

W tej postawie trwając pragnę jak najserdeczniej ogarnąć Was, Siostry 
i Bracia, by tą drogą podziękować za włączenie się w wysiłek Kościoła naszej 
diecezji, by przez okazaną otwartość serc, przygotowaną i udzielona gościnę 

w parafiach i rodzinach, nade wszystko zaś przez dzielenie się swoimi do-
świadczeniami wiary i pokazanymi wartościami życia – okazać prawdziwą 

wspólnotę serc z naszymi gośćmi z zagranicy, a także naszymi uczestnikami 
z diecezji. Świadomość, że w ramach etapu diecezjalnego, poprzedzającego 

wydarzenia w Krakowie, w 63 parafiach niemal 2200 osób znalazło możli-
wość zatrzymania się i przeżycia radości tych dni, skłania do postawy szcze-

rego wyrażenia Wam wszystkim, z Duszpasterzami na czele, uznania 
i podziękowania. Dziękuję za wzmocnienie duchowe naszych rodzin 

i wspólnot parafialnych, a przez to za cały dar, udzielony młodemu pokoleniu 
z całego świata. Moją wdzięczność kieruję do Centrum Diecezjalnego ŚDM, 

do wszystkich osób zaangażowanych w obsługę różnorodnych zadań, 
a zwłaszcza do rzeszy wolontariuszy, bez których nie byłoby tyle wspania-

łych owoców. 

Ciesząc się wynikami całego wydarzenia zachęcam teraz do pielęgnowania 
tego, co tegoroczne ŚDM Kraków 2016 umocniły w nas. Z nowym entuzja-
zmem idźmy odważnie do świata z przesłaniem o bliskości Jezusa zawsze 

Miłosiernego w otwierającą się przed nami przyszłość. Niech nam wszystkim 
towarzyszy Boże błogosławieństwo. 

Gliwice, 3 sierpnia 2016 r. 

+ Jan Kopiec Biskup Gliwicki 

NIEDZIELA  19 ZWYKŁA 
KRUPSKI MŁYN, 7 SIERPNIA 2016 

PARAFIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA W KRUPSKIM MŁYNIE 

32/2016 

 CZYTANIA NIEDZIELNE   
1/ Mdr 18, 6-9; Izraelici oczekują wyzwolenia. 
Ref: SZCZĘŚLIWY NARÓD WYBRANY PRZEZ PANA 
2/ Hebr 11, 1-2 i 8-12; wielkość wiary. 
3/ Łk 12, 32-48; gotowość na przyjście Pana 

Jezus wzywa nas dzisiaj do czujności, do przebudzenia się z duchowego snu, 
który uniemożliwia nam dostrzeżenie Jego przyjścia. Nagrodą za taką czuj-
ność jest uczestnictwo w uczcie, na której On sam będzie nam usługiwał. 
 
Łatwo popaść w duchowy marazm, kiedy zalewa nas szara codzienność. Na-
sze ideały i postanowienia pierzchają gdzieś, a my sami stajemy się duchowo 
ospali. Nic przecież się nie wydarzy, biblijne zapowiedzi wskazują na daleką 
przyszłość, która nie ma nic wspólnego z codziennością. Tak przynajmniej 
myślimy. Każdy z nas wielokrotnie musi mierzyć się z taką duchową ospało-
ścią. 
Pan Jezus zachęca nas dzisiaj do czujności i gotowości. .Wzywa do tego, aby-
śmy wypatrywali Jego przyjścia tak, jak Izraelici w Egipcie, którzy w pas-
chalną noc wyzwolenia spożywać mieli baranka gotowi do drogi i z przepasa-
nymi biodrami (por. Wj12,11). My też mamy przepasać nasze biodra i być 
gotowi na owo zbawcze przyjście Pana". Choć często wydaje się nam, że On 
się opóźnia, to On jest u naszych drzwi. On mówi: Oto stoję u drzwi i koła-
czę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim 
wieczerzał, a on ze Mną" (Ap 3,20). 
Ten, kto kocha, oczekuje powrotu ukochanego Miłość wymaga jednak pokar-
mu, aby mogła się nim umacniać. Jeśli go zabraknie, to miłość będzie stop-
niowo wygasać, aż do całkowitego wypalenia. Dlatego Jezus zaprasza nas do 
ciągłego wypatrywania Go i rozświetlania naszych ciemności światłem Jego 
nauki. On jest wierny swemu słowu, możemy być więc pewni, że przyjdzie. 
Oby zastał nas wtedy czuwających. o. Daniel  



Do MBNP za + męża Edwarda Szewczyka (w r śmierci), 
 rodziców Martę i Jana Szwinge, siostrę Helenę, braci  
Krystiana, Roberta, Ryszarda, 4 szw., 3 siostrzeńców,  
Bratową  Annę, dusze w cz.; NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 

18.00 

7.00 
 
 

18.00 

Za + męża Waldemara Piecuch (w r ur.) + matkę Teresę Urbańczyk, 
teściów Agnieszkę i Józefa, szwagra Jerzego. 

8.08.2016; sw. Dominika   

MSZE ŚWIĘTE 7.08: 7.30 I 10.30 

Za + męża Henryka Meinhardt (5 r.), rodziców, rodzeństwo, 
 ++ z rodzin Meinhardt, Poloczek, Kocot, Pilarski, Piecuch, Dyla. 
 
W int. Małżonków Zofii i Stanisława Zająców, z podziękowaniem za 
laski i o dalsze błogosławieństwo z okazji 50 r ślubu (TD) 

 9.08.2016; św. Edyty Stein 

18.15 
13.08.2016 

 
Za ++ teściów Marię i Ernesta, rodziców Marię i Pawła, 
 męża Ewalda, pokr. z 2 stron 

 10.08.2016; św. Wawrzyńca 
 

18.00 

Za ++ rodziców Zofię i Wincentego Plata, brata Stanisława Plata,  
siostrzeńca Adama Jóźwę. 

17.00 Za + żonę Ewę Banaszczyk, ojca Józefa, teściów Helenę i Romualda 
oraz ++ z rodzin Banaszczyk, Wolski, o dar życia wiecznego 
 

 11.08.2016, św. Klary 

12.08.2016 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

18.00 

Wtorek 

Poniedziałek 7.30 
 

10.30 
 
 
 

11.30 

Za wstaw. Św. Jana Pawła II z prośbą o zdrowie i bł Boże 
w rodzinie Nowak 
Do Ducha św za wstaw. MB , z podziękowaniem za ode-
brane łaski, z prośbą o dalszą opiekę , zdrowie i błogosł. B  
dla rodziny z okazji 25 r ślubu  Urszuli i Krzysztofa Walos.  
(TD) 
Chrzest  (Nieszpory wypadną) 

 XX ZW. 14.08.2016.;  

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

 1. W sobotę o 19.15 - Nabożeństwo Fatimskie 
2. W niedzielę Nieszpory wypadną. (Zapraszamy na N. Fatimskie 

(sobota 19.15) 
3. Bóg zapłać za pracę przy kościele , ofiary  
4. Msze św można zamawiać w poniedziałek i wtorek po Mszy. 
 5. Spowiedź -  przed Mszami św. 
 6. Gość Niedzielny: Pola miłosierdzia (16); 
     Spotkanie z Polską (28); Przerwany monopol w kulturze (44); Francja - 

Ks zamordowany podczas Mszy (50); Relacja z inwazji na Kraków 
(24) 

  

Wydawnictwo św. Krzyża wydało książkę pt.: Przynaglony, o biskupie  Jó-
zefie Natanie, budowniczym szpitala dla nerwowo chorych w Branicach  

18 sierpnia wyrusza Gliwicka Pielgrzymka na Jasną Górę. 

 MODLITWA: Boże, Ty w Swojej dobroci, miłości i mądrości obdarzyłeś 
biskupa Józefa Marcina Nathana obfitością Swoich darów i pozwoliłeś po-
mnażać je w służbie Bogu i ludziom, zwłaszcza chorym.  
 Panie, Ty sprawiłeś, że przez jego całkowite oddanie się Tobie wielu 
cierpiących braci i sióstr zrozumiało Twój zamysł, wytrwało w trudnej godzi-
nie krzyża i czuło się zjednoczonymi z Chrystusem cierpiącym za zbawienie 
świata.  
 Prosimy Cię gorąco, aby przykład biskupa Nathana pobudzał nasz 
umysł, wolę i serce do rozumienia i rozwijania wszystkiego, czym nas obda-
rzasz dla Twojej chwały, pożytku bliźnich i naszego szczęścia. Który żyjesz i 
królujesz na wieki wieków. Amen 


