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Przypowieść o robotnikach w winnicy 
 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza 
 

Jezus opowiedział swoim uczniom tę 
przypowieść: „Królestwo niebieskie 

podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć 
robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i 
posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, 

stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: »Idźcie i wy do mojej 
winnicy, a co będzie słuszne, dam wam«. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie 

około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około 
godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: »Czemu tu stoicie 

cały dzień bezczynnie?«. Odpowiedzieli mu: »Bo nas nikt nie najął«. Rzekł 
im: »Idźcie i wy do winnicy«. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel 
winnicy do swego rządcy: »Zwołaj robotników i wypłać im należność, 

począwszy od ostatnich aż do pierwszych«. Przyszli najęci około jedenastej 
godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej 

dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw 
gospodarzowi, mówiąc: »Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich 

z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty«. Na to odrzekł jednemu z 
nich: »Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze 
mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak 
tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem 

patrzysz, że ja jestem dobry«. Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi 
ostatnimi".         Mt 20,1–16a                         Oto słowo Pańskie. 

 

Tęsknota Boga za człowiekiem 
W nauczaniu Pana Jezusa królestwo niebieskie bardzo często będzie porównywane 
do kogoś, kto wyszedł, żeby szukać. Człowiek, który wyszedł szukać robotników do 
swojej winnicy, ojciec, który wyszedł, żeby spojrzeć/sprawdzić, czy jego syn nie 
wraca, pasterz, który zostawił stado, żeby znaleźć jedną zagubioną owcę. Bóg tak 
naprawdę podobny jest do kogoś, kto nieustannie, cierpliwie, wytrwale szuka 
człowieka, jesteśmy nieustannie poszukiwani, wypatrywani z utęsknieniem przez 
Boga, który nieustannie nas szuka. On nie stoi w miejscu, On jest pierwszym 
szukającym, a my mamy tylko dać się znaleźć. 

Dzień  Intencje Mszalne 24.09-01.10.2017 r. 

Niedziela  

24.09.2017 

7:30 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Justyny z ok. 96. ur. 

9:00 Za ++ Mateusz Stępień i Patryka Cichosza 
11:00 Za + o. Władysława Włodykę w 22. rocznicę śmierci 
18:00 Za ++Eugenię i Michała Hołyk 

Poniedziałek 

25.09.2017 

8:00 
1.Za +Danielę Gumińską – intencja od Klubu Seniora 
2.Za ++Rozalię, Ignacego i Stefana Drężek 

18:00 
 1.Za +Klarę Strugała 
 2.Za Parafian i Dobroczyńców kościoła i klasztoru 

Wtorek 

26.09.2017 

8:00 

1.Za +Ewelinę Stasiak 
2.Za ++ Małgorzatę i Adolfa oraz ++ z rodziny Postków i 
Skrzeszewskich 

18:00 

1.Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 
dla mieszkańców Pieszkowa i Lipówki 
2.Za +Teresę Sekular 

Środa  

27.09.2017 

8:00 Za + Anielę Szwarc w 15. rocznicę śmierci 

18:00 

1.Z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę 
Matki Bożej dla mieszkańców  Os. Kolorowego blok nr 9  
2.Za +Czesława Rakieja w 1. roczn. śm. i +Henryka Sadowskiego  

Czwartek 

28.09.2017 

8:00 
1.Za ++Stanisława, Adelę, Jana i Józefa Przerwa 
2.Za +Jerzego Czerniewskiego 

18:00 Za ++ z rodziny Kamińskich 

Piątek 

29.09.2017 

8:00 
1.Za +Michała Berent, jego ++rodziców i braci 
2.Za +Michała Tomasz – intencja od żony 

18:00 

1.Za +Michała Siry 
2. Za ++ Józefa, Romana i Eugeniusza 
3.Dziękczynna w intencji pielgrzymów do Matki Bożej 
Ostrobramskiej i ich rodzin 

Sobota 

30.09.2017 

8:00 

1.Za +Bronisławę w rocznicę śmierci oraz za ++ Jana, Andrzeja, 
Stanisława i Wiesławę 
2. Za ++ Klotyldę Baran oraz Tadeusza, Grzegorza i Stefana 

18:00 1.Za + Hieronima Bejtka 

Niedziela 

01.10.2017 

7:30 
Z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Katarzyny 
i Michała 

9:00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 
dla Róży św. Antoniego 

11:00 

W intencji  Reginy i Bogdana z okazji 50 rocz.  zawarcia Sakr. Małż. 
z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki 
Bożej dla nich i całej rodziny 

18:00 
1. Za + Danielę Gumińską (greg.) 
2. Za + Jana i jego ++ rodziców 



 

 

 Zapraszamy do codziennego, wspólnego odmawiania modlitwy 

różańcowej - 17:30 
 
24.09.2017r(niedziela) - R. Św. Magdaleny 
25.09.2017r(powiedz.) - R. Św. Antoniego  
26.09.2017r(wtorek)  - R. Św. Agaty  
27.09.2017r(środa) R. Św. Cecylii  
28.09.(czwartek)- R MB Nieustającej Pomocy 
29.09. (piątek) –R. Św. Faustyny  
30.09. (sobota) - RMB Królowej Polski 
01.10.(niedziela)- RMB Niepokalane Poczęcia 

 
 

Zapowiedzi przedślubne: 

Białek Szymon zam. Gdańsk i Dutkiewicz Ewa zam. Gilginia 

 
 

XII Pielgrzymka 
rowerowa do grobu 

bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki· 

 
W dniach 13 i 14 

września br. odbyła 
się Pielgrzymka ku 
czci Męczenników 

Stanu Wojennego do 
grobu bł. ks. Jerzego 

Popiełuszki. 
Po Mszy św. spod 

pomnika Solidarności w Olsztynie wyruszyła czterdziestoosobowa grupa 
rowerzystów do Warszawy, a wśród nich delegacja POAK z Miłakowa, w 

składzie: Krystyna Szydłowska, Izabela Horyd, Paweł Łapa i Agnieszka Bułak 
oraz uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie: 

Bartosz Proszek, Oskar Kołakowski i Jakub Zabiełło-Kursa. 
To wyjątkowy rok, bo przypada w nim 70-ta rocznica urodzin bł. Ks. Jerzego. 

Podczas uroczystej Mszy św. licznie uczestniczyły delegacje „Solidarności”. Po 
Mszy św. uczestnicy pielgrzymki spotkali się na agapie w Domu Rekolekcyjnym 
„Amicus”, podczas której otrzymali pamiątkowe dyplomy. Był to również czas 
na rozmowę, wymianę upominków, okolicznościowe wystąpienia, pogłębienie 

wzajemnej życzliwości i rodzinnej atmosfery, z nadzieją na spotkanie w tym 
samym miejscu za rok.                                                 Relacja: Agnieszka Bułak 

 

Ogłoszenia na XXV Niedzielę zwykłą – 24.09.2017 r.  \ 

 

 Dziś po Mszy św. o godz. 11:00, której przewodniczyć będzie Ks. bp 
Julian Wojtkowski zapraszamy wszystkich mieszkańców Miłakowa i okolic na 
Sympozjum o życiu i działalności duszpasterskiej o. Władysława Włodyki.  

W przyszłym tygodniu będzie można obejrzeć w Miłakowskim Domu Kultury 
wystawę poświęconą o. Władysławowi Włodyce.  

 We wtorek po Mszy św. wieczornej Krąg Biblijny  

 W piątek spotkanie Młodzieży Franciszkańskiej  

 W piątek Szkolne Koło Caritas udaje się do Ornety, aby wziąć udział  
w II Pieszej pielgrzymce Szkolnych Kół Caritas do Krosna. Otoczmy ich naszą 
modlitwą. 

 W piątek o godz. 18:00 zostanie odprawiona Msza św.  
w intencji pielgrzymów do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, a po Mszy 
św. zapraszamy na spotkanie w sali parafialnej.  

 W przyszłą niedzielę 1 października kolekta przeznaczona jest na 
fundusz remontowy, a przed kościołem zbiórka do puszek na Caritas 
Archidiecezji Warmińskiej. 

Również w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11:00 rozpoczynamy  
katechezy parafialne: do obecności zobowiązani są rodzice dzieci przedszkolnych 

i SP klas 1-2 oraz rodzice i dzieci SP klas 3-6. 
 Zapraszamy w miesiącu październiku o godz.17:30 do wspólnego 
odmawiania Różańca świętego. Dla dzieci przygotowaliśmy układankę 
konkursową. 

 W zakrystii do nabycia są już Franciszkańskie Kalendarze Misyjne na 
2018 rok w cenie 5 zł. To okazja wsparcia naszych franciszkańskich Misji.  

 O. Arkadiusz Gwardian  klasztoru wraz z całą wspólnotą zakonną składa 
serdeczne podziękowania wszystkim wspólnotom, instytucjom oraz 
uczestnikom za współtworzenie I Franciszkańskiego Festynu Sportowego, który 
odbył się w ubiegłą niedzielę. Za wszelkie dobro i złożone ofiary składamy Bóg 
zapłać. 

 Dziękujemy parafianom z Polkajn i Klugajn za przygotowanie naszego 
kościoła do dzisiejszej liturgii niedzielnej. O przygotowanie kościoła 
parafialnego na następną niedzielę prosimy parafian z Mieczysław. 
  Dnia 29 września o godz. 17:00 w Miłakowskim Domu Kultury 
odbędzie się Ogólne Zebranie mieszkańców. Szczegóły w gablocie. 
 

Wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom i gościom życzymy na 

nowy tydzień siły  i  pokoju w sercu.                                           Franciszkanie  


