
(dokończenie art. z Niedzieli z 11.01) 
Małżeństwo Bogiem silne 

Sakrament małżeństwa to nie jest tylko pozwolenie Kościoła na pożycie 
seksualne osób go zawierających. On daje parze małżeńskiej ogromne szanse 
i wyposaża ją w ogromny zasób łask: zjednoczenia duchowego, dziecięctwa 
Bożego, ubłogosławienia i przyjęcia potomstwa, związania małżonków z 
samym Bogiem. Dzięki Bożej łasce małżeństwo sakramentalne otrzymuje 
dodatkowe siły i moce. Parafrazując myśl kard. Stefana Wyszyńskiego: 
„Rodzina Bogiem silna", trzeba także powiedzieć: małżeństwo Bogiem silne. 
Zjednoczenie sakramentalne małżonków jest czymś pięknym, niezwykle 
ubogacającym mężczyznę i kobietę. Mą swoje cele oznaczone w idei 
małżeństwa zawartego w Kościele, a jednym z nich jest otwarcie się na dar 
życia i towarzyszące temu radość i pokój oraz poczucie szczęścia, a przede 
wszystkim wielka ufność w Bogu. 
Małżeństwo prowadzi do rodziny, ubogaca  się przez życie rodzinne, przez 
wzajemne wspieranie się. Z bólem przyjmujemy fakt, że młodzi nie 
zauważają, że pożycie bez sakramentu jest w jakimś sensie farsą, 
i naprawdę rzadko kiedy jest tak, żeby małżeństwa nie było można zawrzeć. 
Młodzi muszą mieć świadomość życia z Bogiem,  bo to jest lekarstwo na 
każde ludzkie niedomaganie. Dlatego trzeba pomagać im zrozumieć tę 
prawdę, jeśli to możliwe doradzić, zachęcić, by poszli do konfesjonału i 
uzyskali rozgrzeszenie. Trzeba również pytać rodziców młodych 
ludzi, czy upominali swoich synów i swoje córki, przypominali im, że obo
wiązuje prawo Dekalogu. 

Błogosławieni czystego serca 
Nie można zapomnieć, że oprócz VI przykazania Bożego jest też IX  „Nie 
pożądaj żony bliźniego swego". Szacunek dla każdego życia małżeńskiego 
jest obowiązujący w katolickim spojrzeniu na małżeństwo i rodzinę. Smutne, 
jeżeli małżonkowie się rozstają, każdy z nich zakłada drugi lub może kolejny 
związek, i przyzwyczaja się w ten sposób do życia bezbożnego. Bez Boga 
choćby najpiękniejsze życie młodych nie ma wielkiej przyszłości. 
Życzymy wszystkim, którzy podjęli grzeszne i ze wszech miar ryzykowne 
życie na wzór małżeńskiego, by zechcieli skorzystać z Jezusowej oferty, 
wyrażonej w słowach: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga 
oglądać będą" (Mt 5, 8). Czyste serce sięga aż Bożego Serca! Niech w naszej 
Ojczyźnie będzie jak najwięcej czystych serc i czystego życia. Wtedy będzie 
można ujrzeć w pełni oblicze miłującego Boga.  

NIEDZIELA  II ZWYKŁA 
KRUPSKI MŁYN, 18 STYCZNIA 2015 

PARAFIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA W KRUPSKIM MŁYNIE 

03/2015 

 CZYTANIA NIEDZIELNE   
 1/  Hiob 7, 1-4 i 6-7; Bojowaniem życie człowieka 
REF: PANIE, TY LECZYSZ ZŁAMANYCH NA DUCHU 
2/  1 Kor 9, 16-23; Wszystko czynie dla Ewangelii 
3/  Mk 1, 29-39;  

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan  
(18-25.01) 



 
Do MBNP z podziękowaniem za odebrane laski, z prośbą o zdrowie i 
opiekę B z okazji 60 urodzin Piotra Pilarskiego. (TD) 

 
18.00 

7.00 
 

18.00 
/ 

W pewnej int. (p) 
Za + syna Mieczysława Barys (2 r.) 

19.01.2015 

MSZE ŚWIĘTE : 18.01 O 7.30 I 10.30 ; KONCERT KOLĘD -  15.15 

Za ++ z III zakonu św. Franciszka. 
 
Za + Wiesława Górnicz (od sąsiadów z bloku) 

 20.01.2015;  

 
18.15 

24.01.2015 

O bł i zdrowie w rodzinach i za + syna Joachima, męża Jerzego, zięcia 
Jerzego, rodziców, dziadków, ++ z pokr. Hmielorz, Szwinge .. 

21.01.2015; św. Agnieszki 
7.00 

 
/ 
 

 
Za + męża Wiesława Górnicz ( 30 dz.) 

 
17.00 

/ 
 

 
Za Parafian 

 22.01.2015 

23.01.2015 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

7.00 
18.00 

 

Wtorek 

Poniedziałek 

15.00   SPOTKANIE  
z okazji Dni Babci i Dziadka  

  Jasełka (w wyk. Dzieci i młodzieży) 

7.30 
 
 

10.30 
 

15.15 

O jedność Chrześcijan. 
 
 
Za Parafian i o zgodę w rodzinach. 
 
NABOŻEŃSTWO 

 III ZW. 25.01.2015;  

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

2. Msze św. Można zamawiać we wtorek po Mszach. 
3. W środę i czwartek  (św. Agnieszki) modlimy się za babcie i dziadków. 
4. Okazja do spowiedzi: pół godziny przed Mszą św. 
5. Msza szkolna: czwartek 17.00 
     SPOTKANIE Z MISJONARKĄ S. LUCYNĄ  o 17.45. Zapraszamy! 
6. Bóg zapłać za troskę o kościół, za ofiary i ofiary kolędowe. 
7. Gość Niedzielny: / 5 zł/ (+ film) Pigułka podwójnego gwałtu (4); 
Górnicy, likwidacja kopalń (18); Jak ratować media publiczne? (22); Film 
o św. Teresie (24); Kościół na Filipinach (27); Nasz biskup w Boliwii (VI); 
Felieton Kucharczyka (39); Naprawianie wyborów (42); Śmierć w Paryżu 
(48);  Rodzina (74);  
Głos św. Franciszka 

  

1. KONCERT KOLĘD  W NIEDZIELĘ 18 STYCZNIA O 15.15 
Z A P R A S Z A M Y 

SPOTKANIA: Dzieci  do I Komunii w poniedziałek o godz. 16.15  
Marianki w czwartek o godz.16.00 
Młodzież w piątek o 19.00 
Ministranci i kandydaci na ministrantów sobotę o godz. 10.00 

Schola: Młodsza grupa 22.01. godz. 16.30; Starsza grupa 25.01.godz. 9.40 

POMOC PROTESTUJĄCYM GÓRNIKOM  
(patrz: INFORMACJA  w gablotce) 


