
     ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO (11.LUTY) 
 
Święto chrześcijańskie, obcho-
dzone 11 lutego, ustanowione 
przez papieża Jana Pawła II w 
dniu 13 maja 1992 roku – w 75 
rocznicę objawień fatimskich. 
Celem obchodów jest objęcie 
modlitwą wszystkich cierpią-
cych, zarówno duchowo, jak i 
fizycznie, i zwrócenie uwagi 
świata na ich potrzeby. Główne 
uroczystości kościelne mają 
miejsce w jednym z sanktuariów 
maryjnych na świecie. 11 lutego 
w 1984 roku papież napisał list 
apostolski „Salvifici Doloris” o 
chrześcijańskim sensie ludzkiego 
cierpienia, które jego zdaniem 
jest częścią tożsamości człowie-
ka, która wzywa go do tego, by 
przerósł samego siebie. Tym sa-
mym dojrzewa duchowo i odnaj-

duje zbawczy sens cierpienia, wyrażający się w dwóch imperatywach: 
„Czyń dobro cierpieniem” i „Czyń dobro cierpiącym”. Kościół zachęca 
tym samym do wolontariatu, który od setek lat pomaga chorym i po-
trzebującym na całym świecie – niezależnie od wyznania, poglądów 
politycznych i statusu społecznego. Centralne obchody w Polsce przy-
padły w roku 1994 – uroczystości odbywały się wówczas na Jasnej Gó-
rze w Częstochowie.  

Caritas  Diecezji Gliwickiej 

NIEDZIELA  V ZWYKŁA 
 KRUPSKI MŁYN, 9 LUTY  2020 

06/2020 

 CZYTANIA NIEDZIELNE   
 1/ Iż 58, 7-1-; Dziel swój chleb z głodnym .. 
Ref: WSCHODZI W CIEMNOSCIACH JAK SWIATŁO DLA PRAWYCH 
2/  1 Kor 2, 1-5;  znać tylko Chrystusa ukrzyżowanego 
3/  Mt 5, 13-16;  Wy jesteście solą ziemi .. Światłem swiata. 

 



 
1/ Za + męża Henryka Piechota, ++ rodziców Helenę i Pawła 
Ogrodnik, teściów, dziadków z 2 stron, o dar zycia w. 
2/ Za + Halinę Kwapień  (od sąsiadów) 

 
18.00 

11.00 
18.00 

Za + chrzestną Halinę Kwapień  
(90 dzień po sm.), ++ braci i siostrę. 

10.02.2020 ; św. Scholastyki 

9.02. MSZE ŚWIĘTE 7.30 I 10.30 

ZA CHORYCH NASZEJ PARAFII 
Za + siostrę Izabelę Kostecką,  
o dar życia w. (w roczn. urodzin) 

 11.02.2020; MB z Lourdes 

 
18.15 

15.02.2020 

Za Parafian 
Za + męża Antoniego Walaszczyka (w r. ur.)  
oraz  ++ z pokrewieństwa, o chwałę nieba. 

12.02.2020 

7.00 
18.00 

 
 

 
Za ++ rodziców Emilię i Jana Kaliciaków, 
 męża Wojciecha, o spokój duszy i dar zycia w. 

7.00 
 

17.00 
 

Za + matkę Rozalię, ojca Piotra, męża Emila, ++ Rozalię i Jana, sio-
strę Hildegardę, szw. Rudolfa,  pokr. Pryszcz, Strancich, Ziaja. 
MSZA SZKOLNA; Za + Antoniego Wanek (1 r.) 

 13.02.2020 

14.02.2020; św. Cyryla i Metodego 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

18.00 
 

Wtorek 

Poniedziałek 

Poza par:  
10.02;  
Do Miłos. B, za ++  rodzi-
ców Helenę i Wojciecha 
Pytka, męża Jana, syna 
Leszka Szwinge, br. Woj-
ciecha, bratową Marię, 
dziadków, babcie z 2 stron 
oraz ++ z rodzin Szwinge, 
Pytka, Mysiak, Grochala, o 
dar zycia w../ 
14. 02; Za + matkę (Z) 

7.30 
 
 

10.30 
 
/ 

15.15 

 ZW2. 16.02.2020;  

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

1. W poniedziałek—MB z Lourdes - Światowy Dzień Chorego.  
Zapraszamy chorych i seniorów. (11.00) Bliskich i sąsiadów prosimy 
o pomoc w dowiezieniu.  
Przed Mszą sw. - okazja do spowiedzi. Po Mszy św. można zmówić 
Msze św. 
2. Po Mszy szkolnej - przygotowanie do I Komunii. 
3. Przygotowanie do Bierzmowania : …….. 
4.  Bóg zapłać  za rozbiórkę stajenki , prace przy kościele  
           oraz ofiary. 
6. Gość Niedzielny:  
    Ewangelia cierpienia (3); Pius XII ocalił..(4); Msze gregoriańskie (25); 

Pieczęć z góry - droga na ołtarze (28); Posiedzę przy tobie - Jak towa-
rzyszyć choremu? (32); Uwolnić się od pornografii (35); Zaufanie do 
Kościoła (38); Rozmowa z kapelanem szpitali (VI);  Gdy tata rozmra-
żał ubranie—na Syberii (40); Tata na 100 procent (46); Krótka historia 
pieniądza (54); Wirus z Chin (58);  

  

Ks. prof. Antoni Tronina, CIERPIENIE NISZCZY, MIŁOŚC DŹWIGA. Nie-
dziela, 9.02; Medycyna niweluje dzisiaj w dużej mierze ból fizyczny. Ale cierpienie 
to przecież coś znacznie głębszego. Myślę, ze przyczyną cierpienia jest przede 
wszystkim poczucie osamotnienia. Stąd biorą się  próby odbierania sobie życia, 
spotykane dziś nawet u dzieci; 
Psychologowie alarmują: smartfon w rękach dziecka nie zastąpi kontaktu z rodzica-
mi. Zamkniecie się w wirtualnym swiecie  staje się tak wielkim cierpieniem, ze 
może doprowadzić do tragedii. 
Rozważanie o cierpieniu (ksiega Hioba) zwięźle wyraził poeta Paul Claudel; BÓG 
NIE PRZYSZEDŁ, ABY WYTŁUMACZYĆ CIERPIENIE; PRZYSZEDŁ ABY 

WYPEŁNIĆ JE SWOJĄ OBECNOŚCIĄ. 

Spotkania duszp.: 
Bierzmowańcy; poniedz. 
18.45 
Ministranci:  po Mszy szkol. 
Marianki—czwartek 16.10 


