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Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Kopernika 3, 14-310 

Miłakowo  

Odwiedź naszą stronę internetową www.milakowo.parafia.info.pl 
Kancelaria parafialna czynna w środę 15.00-16.00 i w sobotę 10:00- 
11:00  

V  Niedziela Wielkiego Postu   13.03.2016r. 

Od tej chwili już nie grzesz 

Słowa Ewangelii według św. Jana 

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale  o brzasku zjawił się znów w świątyni. 
Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni 

w Piśmie  i faryzeusze przyprowadzili do Niego 
kobietę, którą dopiero co pochwycono na 

cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli 
do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co 

pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz 
nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?» 

Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, 
schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, 
podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy 

rzuci w nią kamieniem».  I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to 
usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do 
ostatnich.  Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, 
podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» 
A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. 

Idź i odtąd już nie grzesz».     J 8, 1-11   Oto słowo Pańskie 
 

Zapisani 

Zwykło się uważać, że Jezus pisał grzechy oskarżycieli. A może zajął się 

pisaniem, aby nie patrzeć w oczy owej kobiety i nie powiększać jej wstydu lub 

nie chciał patrzeć na faryzeuszy? Jest jeszcze jedno wyjaśnienie, nawiązujące do 

proroctwa Jeremiasza: Wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni. Ci, 

którzy oddalają się od Ciebie, będą zapisani na ziemi, bo opuścili źródło żywej 

wody, Pana  

(Jr 17, 13).  Jezus pokazuje faryzeuszom, jak bardzo oddalili się od Boga,  który 

jest źródłem żywej wody, a skupili się na literze Prawa. Kto nie wierzy w Niego, 

ten wysycha. Natomiast u tego, kto przyjdzie do Jezusa z wiarą i szczerą 

skruchą, to choćby przez swoje grzechy był wyschniętą pustynią, popłyną w nim 

strumienie wody żywej. 

 

Chryste, dziękuję Ci, że Ty nie nikogo potępiasz, lecz skruszonemu odpuszczasz 

grzechy z taką łatwością, jak wiatr zdmuchuje litery na piasku. Przebacz mi, że 

jeszcze nie umiem wybaczać. 

 

http://www.milakowo.parafia.info.pl/


Z ogłoszeń duszpasterskich na niedzielę 13.03.2016 r.  

 
Dzisiaj, 13-go dnia miesiąca zapraszamy na Adorację Najświętszego 

Sakramentu od godz. 20:00 do 21:00 zakończoną błogosławieństwem 
indywidualnym  i Apelem Jasnogórskim. 
 W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Niedzielę Palmową. Na 
każdej Mszy św. poświęcenie palm. Przed wejściem do kościoła będzie 
możliwość nabycia palm wykonanych przez naszą młodzież franciszkańską 
oraz ozdób wielkanocnych przygotowanych przez Szkolne Koła Caritas. 
Zebrane ofiary zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu naszej 
młodzieży na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa. 
 W czasie Wielkiego Postu w każdy piątek są odprawiane Drogi 
Krzyżowe: rano o godz. 7:30 i po południu o godz. 16:15. W niedziele 
Wielkiego Postu odprawiane są Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 
16:15. Po Gorzkich Żalach wieczorna Msza św. bez kazania. Na te 
nabożeństwa zapraszamy wszystkich, którzy chcą godnie przeżyć okres 
Wielkiego Postu. 
 Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać do skarbony przy 
ołtarzu św. Franciszka. 
 Rekolekcje szkolne odbędą się w dniach od 14 do 16 marca. Bardzo 
prosimy rodziców, aby zadbali o dobre przeżycie tego błogosławionego 
czasu.  
 

Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 11:00. 
 

            W  przyszłą niedzielę, tj. 20 marca po Mszy św. o godz. 11.00 
zapraszamy na kolejną katechezę parafialną. Do obecności na tej 
katechezie zobowiązani są rodzice dzieci  pierwszych i drugich klas szkoły 
podstawowej oraz rodzice i młodzież klas pierwszych i drugich gimnazjum 
- w ramach trzyletniego programu przygotowawczego do przyjęcia 
sakramentów Eucharystii i Bierzmowania.  

10 marca 2016 odbył się finał Archidiecezjalnego Konkursu 
Wiedzy Biblijnej im. Kard. Augusta Hlonda dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. W sposób szczególny gratulujemy Patrycji 
Liczmańskiej uczennicy kl. II c gimnazjum, która zdobyła w tym konkursie I 
Miejsce. Dziękujemy także Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej za 
organizację tego przedsięwzięcia. 

 
  Dziękujemy  parafianom z ul. Kaszubskiej i Kilińskiego za 
przygotowanie kościoła do liturgii niedzielnej. O przygotowanie kościoła na 
następną niedzielę  prosimy parafian z ul. Kołłątaja. 
  
 W ostatnim czasie odeszli do Pana: śp. Stanisław Karczewski oraz              
śp. Grzegorz Baran, którego pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o godz. 
11:00 

  
 Wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom  i gościom życzymy 
wielu  łask  Bożych na cały tydzień.                                   OO. Franciszkanie                                                                   



Modlitwa Żywego Różańca – codziennie o 16:30 
 
13.03.2016r(niedziela)-7:00 R. Św. Faustyny Kowalskiej 
                                              8:30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
                                            11:30 R. MB Królowej Polski 
                                            15:45 - RMB Niepokalane 
Poczęcie 
14.03.2016r(poniedziałek) – R. Św. Anny 
15.03.2016r(wtorek)-R. MB Nieustającej Pomocy 
16.03.2016r(środa)-R. Św. Elżbiety 
17.03.2016r(czwartek)- R. Św. Magdaleny 
18.03.2015r(piątek)– R. Św. Antoniego -15:45 
19.03.2016r(sobota) – R. Św. Agaty 
20.03.2016r(niedziela)-R. Św. Cecylii -15:45 

 
 
PRODESSE AUSO – „TEMU KTO ODAWAŻYŁ SIĘ DOBRZE CZYNIĆ”  

to wyro z nienie, w tym roku, zostanie przyznane przez Arcybiskupa 
Wojciecha Ziembę osobom, kto re uz yczały swoich domo w do prowadzenia 
katechezy w latach, kiedy to została ona wyrzucona ze szko ł.  

W naszej parafii byli to: 
1. Państwo Jan i Barbara Meller - katecheza w  St. Bolitach 
2. Pan Wilhelm Januszkiewicz -katecheza w Warkałkach 
3. Państwo Marian i Marianna Miazga – katecheza w Ząbrowcu 
4. Państwo Olga i Teodor Janiak – katecheza w Raciszewie 
5. Pani Jadwiga Winiarz – katecheza w Bieniaszach 
6. Państwo Maria i Roman Filipowicz – katecheza w Polkajnach 
7. Państwo Zofia i Edward Wojciul – katecheza w Warkałkach 

Jez eli ktos  zna osoby, kto re jeszcze warto wspomniec  - bardzo prosimy o 
kontakt 
 

 

Kącik: MOGĘ – CHCĘ POMÓC 
To miejsce w naszym biuletynie będzie przeznaczone na 

ogłoszenia bezinteresownej pomocy rzeczowej. 
Oferty moz na zgłaszac  na kartkach do o. Leona (imię i nazwisko 
ofiarodawcy, co chce ofiarowac  i koniecznie z nr tel do kontaktu) 

Potrzebne: ło z ko lub tapczan  

 
 Caritas zaprasza do udziału w akcji „ Jałmużna 
Wielkopostna” – są to skarbonki, do których można składać 
ofiary, a także kosz na dary rzeczowe dla potrzebujących. 
Zarówno zebrane środki jak i dary rzeczowe będą wsparciem dla 

osób potrzebujących w naszej parafii.                  Dziękujemy  
 

 



 
 

 
 

 
 

Zespół redakcyjny:  
o. Leon Barczak OFM, Agnieszka Bułak, Marzena Pietrasik i Joanna Horyd 
Patronat i kolportaż: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie 

Istnieje możliwość otrzymywania biuletynu droga mailową 
agnieszkabulak@wp.pl 

 

 
 

Dzień Godz      Intencje Mszalne  13-20.03.2016 r. 

Niedziela  

13.03.2016  

7:30 

 

Dziękując za otrzymane łaski, prosząc o błogosławieństwo Boże i opiekę 

Matki Bożej dla siostry Krystyny 

9:00 O Boże Miłosierdzie dla ++ Bożeny i Wiesława 

11:00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Krystyny i Grzegorza 

17:00 Za + Helenę Romanowską 

Poniedziałek 

14.03.2016  

8:00 
1. Za+ Romana Wąsowskiego 

2. Za ++ Mariana i Andrzeja Żabik z prośbą o radość życia wiecznego 

17:00 
1. Za ++ Stanisława Boraczyńskiego i  jego żonę Mieczysławę, wnuka 

Dariusza i  zięcia Wiesława 

2. Za + Helenę Kieliszek 

Wtorek 

15.03.2016  

8:00 
1. Za + Kazimierę Achcińską – intencja od uczestników pogrzebu 

2. Za ++rodziców: Józefa i Feliksę 

17:00 
1. Za +Pawła Łubniewskiego w 9 rocznicę śmierci oraz  

++ rodziców i rodzeństwo 

2. Za++ Antoniego i Bronisławę 

Środa  

16.03.2016   

8:00 
1. Za + Henryka Suchockiego – intencja od sąsiadów 

2. Za ++ Bolesława i jego rodziców 

17:00 
1. Za + Wandę Gros – intencja od przyjaciół 

2. Rez. Malińska 

Czwartek  

17.03.2016 

8:00 
1. Za + Janinę Oziemińską i ++ z rodziny 

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o błogosławieństwo 

Boże i opiekę Matki Bożej dla Teresy z racji urodzin 

17:00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o błogosławieństwo Boże 

i opiekę Matki Bożej dla Zbigniewa 

Piątek 

18.03.2016  

8:00 Za + Józefa Padło 

17:00 
1. Za + Józefa, rodziców z obojga stron oraz + Stanisława 

2. Za ++ rodziców: Helenę i Kazimierza Lewoń, zmarłych z rodziny 

Lewoniów i Kaczmarynów 

Sobota 

19.03.2016 

 

8:00 1. Za + Wiesława Bednarczyka 

2. Za + Józefa Kobiałka 

17:00 Za ++ Stefana Zabłockiego i jego rodziców 

Niedziela  

20.03.2016 

 

7:30 
Za + Andrzeja i Stefanię Ozga oraz  Zdzisława Ozga w 5 rocznicę 

śmierci 

9:00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o błogosławieństwo Boże 

i opiekę Matki Bożej dla Katarzyny z racji urodzin 

11:00 Za ++ Mateusza Stępień i Patryka Cichosz 

17:00 Za ++ Krystynę i Sławoja Pająk 

mailto:agnieszkabulak@wp.pl

