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wznosić naszą pracą i modlitwą ŚWIĄTYNIĘ—miejsce pokoju i pojednania.
Przyszedł czas poświęcenia Bogu wzniesionego dzieła. W
przeddzień święta MB Różańcowej, a zarazem dnia adoracji
Najśw. Sakramentu w naszej parafii (6.10.1986) ks. Bp Gerard Kusz odprawił I Mszę św. i poświęcił kaplicę.

Konsekracji kościoła i dzwonu „Piotr i Paweł” dokonał
bp A. Nossol w dniu 27 września 1987 r. Ta data też niesie
przesłanie dla naszej Parafii. W tym dniu Kościół wspomina
św. Wincentego a Paulo - apostoła dzieł miłosierdzia i opiekuna powołanych do kapłaństwa. To dwa ważne zadania, do
których wszyscy parafianie powinni wnosić swój wkład.
Dobrego Boga prośmy, byśmy mogli gromadzić się w pokoju w
Jego Domu i doznawać Jego dobroci i miłosierdzia.
Prośmy o wieczną radość w Domu Ojca w Niebie dla wszystkich zmarłych Parafian i dobrodziejów.
Prośmy o żywą wiarę i łaskę gorliwości oraz wytrwania w podążaniu za Chrystusem, który jest w Kościele i prowadzi nas
do Nieba.
Prośmy, by Dobry Pasterz wspierał duszpasterzy i wzbudzał
pośród nas nowe powołania do świętego posługiwania siostrom
i braciom w Kościele.

TE DEUM LAUDAMUS - za dar parafii i za dar świątyni.
I daj, Panie, gorliwość w budowaniu
żywej świątyni, którą my jesteśmy.
Krupski Młyn, 13.06.2020 r.

Proboszcz parafii św. Józefa
w Krupskim Młynie
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List proboszcza
do Parafian
40 LAT BUDOWANIA
WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ
W KRUPSKIM MŁYNIE

Stary kościół
W Krupskim Młynie

Podczas 40 lat wędrówki
do Ziemi Obiecanej Bóg pouczał i napominał Izraelitów
przez Mojżesza. Okazywał też swoją potęgę i pomoc przez
znaki i cuda.
Przyjrzyjmy się okolicznościom (znakom), które towarzyszyły naszej rodzinie parafialnej, gdy rozpoczynała samodzielną drogę budowania żywego Kościoła.
W 1979 r, w czasie pielgrzymki na Górę św. Anny, na obchody Podwyższenia Krzyża św., prosiliśmy o możliwość
budowania kościoła i stałego zamieszkania księdza w Krupskim Młynie.
Już wiosną 1980 r (rok jubileuszu 500- lecia sanktuarium
na Górze św. Anny) ta prośba zaczęła się spełniać (pierwsza
wiadomość przyszła w dzień św. Józefa 19 marca).
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Ks. Biskup A. Nossol podpisuje dokument erygowania parafii 13 czerwca. Wtedy przypadało w tym dniu święto Najśw.
Serca Pana Jezusa i Dzień Fatimski. To już wskazanie duchowego programu - mamy w Drodze do Nieba obietnice
Pana Jezusa dla czcicieli Jego Najśw. Serca. Trzymajmy się
ich. Są tak ważne dla nas i dla naszych rodzin. A Matka Boża Fatimska wzywa przez dzieci do modlitwy o nawrócenie,
o pokój i do pokuty. W minionym tygodniu odkryłem powiązanie tej daty z św. Józefem. Otóż 13 czerwca 1669 zostało erygowane pierwsze na Śląsku bractwo św. Józefa ((u
cystersów w Krzeszowie).
Ks. Biskup nadał moc dekretowi erygującemu Parafię z
dniem św. Apostołów Piotra i Pawła, nie tylko dla podkreślenia wagi duchowej łączności z dziedzictwem macierzystej Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Kotach. To zarazem przypomnienie, że Pan Jezus buduje swój Kościół na
wierze i świadectwie apostołów i zapewnia, ze bramy piekła
nie przemogą Kościoła .
W dzień św. Anny (26.07) Ks. Biskup zamianował pierwszego proboszcza. Niech się co chce ze mną dzieje, w Tobie
święta Anno mam nadzieję. Potrzebujemy nadziei, umocnienia ducha. Ale św. Anna to matka i pierwsza nauczycielka
Najsw. Maryi. Jest nam dana jako wzór troski o dobre wychowanie, o wskazywanie dróg Bożych młodemu pokoleniu.

12 października 1980 r. , gdy w Kraju ludzie podnosili głowy w solidarnościowym zrywie, my po tygodniu Misji, procesyjnie przenieśliśmy krzyż. Poświęcił go Biskup Antoni
Adamiuk, (wraz z placem budowy) i wezwał nas do wierności krzyżowi i ewangelii. Zastanowiła mnie ta data, gdyż
powtórzyła się w następnym roku - 12 października 1981r.
Ks. Biskup Jan Wieczorek rozpoczął wykopy pod funda-
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menty kościoła. Najpierw ustaliłem, że 12.10.1891 r. urodziła się we Wrocławiu Edyta Stein - św. Teresa Benedykta od Krzyża, związana rodzinnymi korzeniami z naszą ziemią: Lublińcem, Wielowsią, Gliwicami. Bp Jan Wieczorek
zwrócił mi uwagę, że w dniu urodzin Edyty przypadało żydowskie święto Jom Kipur - Dzień Pojednania. Czyż to nie
znak - wzniesieniem krzyża rozpoczynamy budowę świątyni
- miejsca pojednania z Bogiem i bliźnimi. Edyta Stein to
święta na nasze czasy. Przeszła drogę od ateizmu do zakonnych ślubów i męczeństwa w Oświęcimiu. To ona, uznawana
za jeden z najtęższych umysłów XX wieku, zaświadcza: kto
poszukuje prawdy, poszukuje Boga. Szukajmy zawsze światła prawdy i pamiętajmy, że grzech zaciemnia umysły i serca.
Latem 1981 r., 26 sierpnia (dzień MB Częstochowskiej)
nastąpił akt przekazania parafii terenu pod budowę. Matka
Boża pomogła. Dbajmy o miejsce powierzone nam za Jej
przyczyną. Dobrze, że przed obrazem Jasnogórskim modlimy się w kaplicy, a z figury Fatimskiej Matka Boża patrzy
na nas, gdy przechodzimy obok kościoła.
19 marca 1982 r. (czas stanu wojennego), w dzień św. Józefa, otrzymaliśmy wyraźny znak Jego opieki - transport z
pomocą charytatywną ze Szwajcarii.
Trzeba dziękować Bogu, że w stanie wojennym, w miejscowości, gdzie produkuje się materiały wybuchowe, mogliśmy

