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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  

  

Niedziela  

Zmartwychwstania Pańskiego   

27.03.2016r. 

 

Słowa Ewangelii według św. Jana  

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem,          gdy jeszcze 
było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień 
odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra do 

drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie 
wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli 

oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. 
A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł 
potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące 

płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie 
zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który 

przybył do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze. 
Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.      J 20, 1-9  

 

Oto słowo Pańskie 
 

Trajektoria naszego życia 
Chrystus zmartwychwstał dla nas! W ten sposób została zmieniona trajektoria naszego życia, która 

wiodła w dół, w przegraną, w śmierć. Dzięki Jezusowi wszystko się zmieniło. Zmartwychwstały 

rozproszył mrok swoim blaskiem. Jeżeli naprawdę pragniemy uczestniczyć w Bożej chwale, to 

musimy ujrzeć i uwierzyć. Będzie to możliwe wtedy, gdy uwierzymy w pusty grób. W takim grobie 

nie ma na czym zatrzymać wzroku i dlatego trzeba go wznosić wzwyż, czyli tam, gdzie przebywa 

Chrystus Żyjący. Dziś jest pierwszy dzień tygodnia, czyli uroczystość triumfu życia. Radujmy się tą 

niezwykłą pierwszą niedzielą w historii Kościoła. Patrzmy już nie w dół, lecz ufnie w górę. Patrzmy 

na Jezusa! (Hbr 12, 2). 
 

Panie Boże, Ty mnie w cudowny sposób stworzyłeś i jeszcze doskonalszy sposób zbawiłeś, gdyż dałeś 

mi udział w Twej chwale, otwierając bramy życia wiecznego. Uwielbiam Cię za to.  
 

 

 

 

 

 

 

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


Modlitwa Żywego Różańca – codziennie o 16:30 
          
 Święta Wielkanocne  
29.03.2016r(wtorek)- R. Św. Anny 
30.03.2016r(środa)-RMB Nieustającej Pomocy 
31.04.2016r(czwartek)-R. Św. Elżbiety 
01.04.2016r(piątek)- R. Św. Magdaleny 
02.04.2016r(sobota)– R. Św. Antoniego 
03.04.2016r(niedziela) – R. Św. Agaty 
 

 3 kwietnia w Niedzielę Miłosierdzia                            
Zakończenie akcji „ Jałmużna Wielkopostna” – skarbonki można przynieść 
jako swój dar i złożyć na ołtarzu Jezusa Miłosiernego. Zebrane środki 
będą wsparciem dla osób potrzebujących w naszej parafii.                  Bóg zapłać 
  

 

„Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili jego istnienia, także 
w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki 

należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika potrafi w nim dostrzec 
dorosłego człowieka, którym stanie się on w przyszłości”.                                       

Jan Paweł II 

Duchowa Adopcja jest przyrzeczeniem, którego treścią jest: 

*modlitewne zobowiązanie podjęte przez konkretną osobę 

*w intencji ocalenia zagrożonego życia dziecka w łonie matki oraz 
* sprawiedliwego i prawego życia  po urodzeniu - dziecka, którego imię znane jest jedynie Bogu. 

 

Istotą Duchowej Adopcji jest:  

* codzienna modlitwa, trwająca przez dziewięć miesięcy i obejmująca specjalną modlitwę w 
intencji dziecka i jego rodziców: czyli jedna z tajemnic Różańca, a także dobrowolnie podjęte 
praktyki religijne, takie jak: Komunia  Święta, post, aktywne wspieranie dzieł charytatywnych 
(pomoc samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym, osobom starszym, chorym itd.) 

* Bardzo cennym zobowiązaniem może być także pozyskiwanie nowych zwolenników 
Duchowej Adopcji oraz apostolstwo w obronie życia. 
 

Przyjęcie  zobowiązania: 
w Uroczystos c  Zwiastowania Pan skiego  

4 kwietnia 2016 r. na Mszy św. o godz. 17:00 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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  27.03-03.04.2016 r. 

 

 

Niedziela  

27.03.2016 

6.00 REZUREKCJA w intencji Parafian i Dobroczyńców klasztoru i parafii 

9:00 Za + Bogumiła Stępień w 2. rocznicę śmierci oraz ++ Joannę i Mateusza 

11:00 Za + Juliannę Miazga w rocznicę śmierci i + córkę Jadwigę 
17:00 Za + Jana Dzieciątek w 14 rocznicę śmierci. 

Poniedziałek  

28.03.2016  

7:30 

 

Za + Stanisława Najmowicz, Benedyktę i Aleksandra Wojciechowskich i 

ich ++ rodziców 
9:00 Za ++ Czesława, Nelę, Piotra, Jana, Zdzisława Zacz 

11:00 

1. Za ++ rodziców: Romana i Natalię oraz ++ Czesława i Annę  

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo 

i opiekę Matki Bożej dla Marii z racji 80-tych urodzin 
17:00 Za + Ireneusza Pudlak 

Wtorek 

29.03.2016  

8:00 
1. Za + Mariannę Wojtaszek 

2. Za ++ Aleksandra i Leokadię Knechta  

17:00 
1. Za ++ Grzegorza i jego rodziców 

2. Za ++ Bogdana i Helenę Nowoszewskich 

Środa 

30.03.2016  

8:00 
1. Za + Wandę Gros – intencja od uczestników pogrzebu 

2. Za + Jana Bazarewskiego 

17:00 

1. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej 

dla Ewy 

2. O szczęśliwą operację dla Huberta 

Czwartek  

31.03.2016   

8:00 
1. Za + Pawła Szot 

2. W intencji Panu Bogu wiadomej 

17:00 1. Za ++ Genowefę i Mariana Jastrzębskich 

Piątek  

01.04.2016 

8:00 
1. O szczęśliwe rozwiązanie dla Ani i Natalki 

2. O zdrowie dla Małgorzaty 

17:00 
1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 

2. Za ++ Adama i Henryka Bednarskiego 

Sobota 

02.04.2016  

8:00 Za ++ Ryszarda i Kazimierza Przerwa 

17:00 

1. Za + Józefa w 1. Rocznicę śmierci, ++ rodziców, rodzeństwo  

i + Stanisława 

2. O uwolnienie z nałogu alkoholowego oraz o Boże błogosławieństwo i 

opiekę Matki Bożej 

Niedziela  

03.04.2016 

 

7:30 
Za + Stanisława Najmowicz, Benedyktę i Aleksandra Wojciechowskich i 

ich ++ rodziców 

9:00 
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla członków Róży św. Anny, a 

zmarłym o radość życia wiecznego.  

11:00 Za ++ Bożenę, Wiesława, Weronikę i Stanisława 
17:00 Za + Edwarda Turskiego w 24 rocznicę śmierci 

mailto:agnieszkabulak@wp.pl


Z ogłoszeń duszpasterskich na niedzielę 27.03.2016 r.  
 

Dzisiaj celebrujemy Niedzielę Wielkanocną:  
Rezurekcja z procesją o godz. 6:00; pozostałe Msze św. o godz. 9:00; 11:00  
i 17:00.      Książnik i Ząbrowiec - Rezurekcja o godz. 6:00. 

 Poniedziałek Wielkanocny  
Miłakowo – Msze św. godz. 7:30; 9:00; 11:00 i 17:00 
Książnik godz. 9:30; Ząbrowiec godz. 11:30 
 W tym tygodniu będziemy obchodzić pierwszy piątek, sobotę i niedzielę miesiąca. W 
pierwszy piątek, po Mszy św. wieczornej, nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, następnie adoracja 
Najświętszego Sakramentu do godz. 20:00. 
 W przyszłą niedzielę, 3 kwietnia będziemy obchodzić Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Po 
każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania do Serca Pana Jezusa, Akt Oddania 
Rodzaju Ludzkiego i uroczyste błogosławieństwo. Kolekta zbierana w tym dniu jest przeznaczona na 
Caritas Archidiecezji Warmińskiej. 

Także w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11:00 zapraszamy na kolejną katechezę 
parafialną. Do obecności na tej katechezie zobowiązani są rodzice i młodzież przygotowująca się 
do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. 
 W poniedziałek, 4 kwietnia podczas Uroczystości Zwiastowania Pańskiego, na Mszy św. o 
godz. 17:00 będzie możliwość złożenia przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 
Zachęcamy do udziału. Więcej informacji w biuletynie i na stoliku pod chórem. 

Ojciec Leon odwiedzi  swoich chorych w dniach 7 i 8 kwietnia od godz. 9:00, a ojciec 
Kalikst w dniach 7, 8, 9 kwietnia od godz. 9:00.  

Spotkanie ministrantów oraz chłopców chętnych do  służby przy ołtarzu – w sobotę o godz. 
10:00. 
 Z darów złożonych do Kosza Wielkanocnej Dobroci udało się przygotować 7 paczek, które 
trafiły do najbardziej potrzebujących rodzin. Serdecznie dziękujemy tym, którzy otworzyli swoje 
serce dla potrzebujących. Bóg zapłać.  
 Szczególne podziękowania składamy p. Henrykowi Zalewie i br. Michałowi za 
przygotowanie ciemnicy i grobu Pańskiego. Dziękujemy strażakom  
i młodzieży za pełnienie warty przy grobie Pana Jezusa.  
a także Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do godnego przeżywania 
Zmartwychwstania Pańskiego. 
 Dziękujemy parafianom z ul. Konopnickiej za przygotowanie kościoła do liturgii 
świątecznej. O przygotowanie kościoła na następną niedzielę prosimy parafian z ul. Kopernika. 

Pan Zmartwychwstał! 
Prawdziwie Zmartwychwstał! 

Niechaj radość Poranka Zmartwychwstania Naszego 
Pana na zawsze zamieszka w naszych sercach, 

niechaj będzie nadzieją na nasze zmartwychwstanie i życie wieczne 
życzą: Ojcowie Franciszkanie oraz zespól redakcyjny 

 


