
Św. Krzysztof                       
jest znany głównie z legend, 
choć badania historyczne do-
wodzą, że pochodził z Azji 
Mniejszej i poniósł męczeń-
ską śmierć za panowania Tra-
jana Decjusza, ok. 250 roku. 

Według  podań ludowych był 
olbrzymem, miał  niezwykłą 
siłę, dzięki której przenosił 
pielgrzymów przez rzekę. Na 
popularnych wizerunkach 
przedstawiany jest z Dzie-

ciątkiem Jezus na barkach. Wedle legend Święty zapadł się w 
dno rzeki pod ciężarem Dziecka. Wtedy ono rzekło: Dźwigasz 
cały świat, gdyż ja jestem ten, któremu służysz pomagając in-
nym. Krzysztof stał się patronem mostów, miast położonych 
nad rzekami, przewoźników, flisaków, biegaczy i żeglarzy, po-
dróżników i pielgrzymów, obecnie patronuje kierowcom. Mia-
stem, które posiada historyczny herb przedstawiający św. 
Krzysztofa jest Wilno. Święty widnieje również w herbach pol-
skich miast i gmin, m.in. w herbie gminy Chełmiec. 

  

PAPIESKIE INTENCJE MODLITWY - SIERPIEŃ 
Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują i żyją z mo-
rza, za marynarzy, rybaków oraz ich  rodziny. 

NIEDZIELA  18 ZWYKŁA 
 KRUPSKI MŁYN, 2 SIERPNIA 2020 

31/2020 

 CZYTANIA NIEDZIELNE   
 1/ Iż 55, 1-3; Pokarm dla biednych 
Ref : OTWIERASZ RĘKE, KARMISZ NAS DO SYTA. 
2/ Rz 8, 35-39; Nic nie odłączy nas od miłości Boga 
3/ Mt 14, 13-21; Cudowne rozmnożenie chleba. 

                               Kaplica Prorcjunkula w Asyżu 



 
Za + Beatę Potempa (1 r.) 
 

 
17.30 
18.00 

 
18.00 

Za + Wiktora Pytel (30 dz.) 
Do Miłos. B za wstaw. MB z podziękowaniem za łaski, zdrowie i B 
opiekę w int. Urszuli z okazji 80 ur., z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie 
i bł. B w rodzinie Piechota, Kowalski (TD) 

3.08.2020 / 

2.08. MSZE ŚWIĘTE 7.30 I 10.30 

 
O B błogosławieństwo dla Franciszka Szewczyk w 75 r urodzin,  
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie dla całej 
 rodziny (TD) 
 

 4.08.2020; św. Jana Marii Vianneya 

/B 
18.15 

8.08.2020; św. Dominika 

 
Za + męża i ojca Antoniego Walaszczyka (w r. ślubu)  
oraz ++ z pokrewieństwa, o dar życia wiecznego. 

5.08.2020 

 
18.00 

 
 

 
Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 
ZA CZCICIELI SERCA PANA JEZUSA 

 
18.00 

 
 

 
Za + matkę Annę, ojca Józefa, teściową   
Rozalię  i jej męża Michała Rybki, o dar ż.w. 

 6.08.2020; Przemienienie Pańskie 

7.08.2020 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

7.00 
18.00 

 

Wtorek 

Poniedziałek 

Odwiedziny  
chorych: czwartek  
i piątek od  9.00—
indyw. zgłoszenia ! 

7.30 
 
 

10.30 
 
 

15.15 

 ZW2. 9.08.2020;  

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

1.  2.08 lub w następną niedzielę można zyskać odpust Porcjunkuli. 
2.  Spowiedź przed I piątkiem - środa i czwartek od 17.00 
3.  W czwartek przypada święto Przemienienia Pańskiego. 
4.  BÓG ZAPŁAĆ  za  udział w pielgrzymce do kapliczki św. Anny, za 

prace przy organizacji oraz ofiary. Dziękujemy GOKSiRowi za 
przygotowanie ogniska i atrakcji po pielgrzymce. 

5. Zapow: Paweł Trzaska z Katowic i Małgorzata Mróz z Kr. M (1) 
6. Gość Niedzielny: W GÓRĘ PATRZ - GOTYCKIE KATEDRY 

(16), Siła naszej pamięci - sierpniowe rocznice (22), Parafia w XXI wieku 
- nowa watykańska instrukcja (24), Miedzy ołtarzem a sądem - czy istnieje 
rozwód kościelny? (26), Anielski skarbiec - klasztor w Kętach (29), Znak, 
że jesteśmy potrzebne - zakonnice pomagają potrzebującym (32), Ogniwa 
pokoleń - uroczystości na Górze Świętej Anny (I), Ile zostało ze ślubów 
przodków? - historia tarnogórskiej pielgrzymki do Piekar (IV), Antek w 
podróży po kościołach - film o drewnianych kościołach powiatu gliwickie-
go (VII), Alkoholiczka przy nadziei - alkohol w ciąży (42), Dalej kłócę się 
z Bogiem - sportowiec o zaufaniu do Boga (48), Pani na jeziorach - Sank-
tuarium MB Studzieniczańskiej (70). 

  

Msze sw. poza parafią: 1/ Za wstaw. MB Częstochowskiej o B bł. dla wnu-
ków Aleksandra i Maksymiliana w dniu 1 Komunii oraz o opiekę B.  w ro-
dzinie John. [1.08]/ 
2/ Do Serca PJ i MB NP. w int. Krystyny Przegroda z  za przeżyte 90 , z 
prośbą o dalszą opiekę, zgodę , radość, zdrowie i miłość w rodzinie Prze-
groda /  
3/ Do Serca PJ i MB z okazji 85 ur. Za + mamę Zytę Stępień, + Augustyna 
Stępień,  Jana Przegroda, ++ z rodzin Przegroda, Stępień, o łaskę Nieba/ 
4/ [8.08] Do Op. B za wstaw.  Św. Anny z podziękowaniem za łaski, z proś-
ba o dalszą opiekę i zdrowie dla córki i jej rodziny [A P] . /  


