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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 Miłosierdzia Bożego 

 03.04.2016r.

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli 

Słowa Ewangelii według św. Jana  

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie 
przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. 

Jezus wszedł, stanął pośrodku     i rzekł do nich: «Pokój wam!».                                                              
A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok.                                                      

Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.  
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał,                        tak i Ja was 
posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! 

Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane».  

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł 
Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!».  

Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ                i nie włożę 
palca mego w miejsce gwoździ,                                                                        i nie włożę ręki 

mojej do boku Jego, nie uwierzę».  
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu                 i Tomasz z 
nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!». 
Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę 

i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».  
Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!»  

Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a 
uwierzyli».  

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. 
Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście 

wierząc mieli życie w imię Jego.                  J 20, 19-31  

Oto słowo Pańskie 
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Modlitwa Żywego Różańca – codziennie o 16:30 
 

 03.04.2016r(niedziela) – R. Św. Agaty 
04.04.2016r(poniedziałek)-R. Św. Cecylii  
05.04.2016r(wtorek) – R. Św. Faustyny 
06.04.2016r(środa)- RMB Królowej Polski 
07.04.2016r(czwartek)-RMB Niepokalane Poczęcie 
08.04.2016r(piątek)- R. Św. Anny  
09.04.2016r(sobota)-RMB Nieustającej Pomocy 
10.04.2016r(niedziela)-R. Św. Elżbiety 
 

 
 Dziś - 3 kwietnia w Niedzielę Miłosierdzia                            

zakończenie akcji „ Jałmużna Wielkopostna” – skarbonki można złożyć na 
ołtarzu Jezusa Miłosiernego. Zebrane środki będą wsparciem dla osób 

potrzebujących w naszej parafii.      Bóg zapłać 
 

Istotą Duchowej Adopcji jest:  

* codzienna modlitwa, trwająca przez dziewięc  miesięcy  
i obejmująca specjalną modlitwę w intencji dziecka i jego rodzico w: czyli 
jedna z tajemnic Różańca, a takz e dobrowolnie podjęte praktyki 
religijne, takie jak: Komunia  S więta, post, aktywne wspieranie dzieł 
charytatywnych (pomoc samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym, 

osobom starszym, chorym itd.) 

* Bardzo cennym zobowiązaniem moz e byc  takz e pozyskiwanie nowych zwolenników 
Duchowej Adopcji oraz apostolstwo w obronie z ycia. 
 

Przyjęcie  zobowiązania jutro w Uroczystos c  Zwiastowania Pan skiego  
4 kwietnia 2016 r. na Mszy św. o godz. 17:00 

 

16 kwietnia 2016 r. 
Studniówka   

Już tylko 100 dni  do  ŚWIATOWYCH  DNI  MŁODZIEŻY w Krakowie… 
 

 

Młodzież Franciszkańskiego Ruchu Apostolskiego (FRA)  
serdecznie zaprasza na cotygodniowe spotkania w piątki.  
Rozpoczynamy Mszą św., a następnie spotykamy się w sali  

św. Franciszka. 
 

 

 

 

 

 

 



Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po 
Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą 
Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw 
Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem 
niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski 
Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich 
diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 

roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.   
Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które 

przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza 
niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto 
Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych 
grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze 
łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która 
dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. 
W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). W wielu 
objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym 
Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia 
oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” 
związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez 
przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, 
czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest to – jak tłumaczy 
ks. prof. Ignacy Różycki – łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega bowiem tylko 
na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy 
odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa 
niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie 
wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś 
obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto 
Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego 
chrztu”. Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu 
przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. Święto 
Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego 
(Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koronka do Miłosierdzia Bożego 

 

 
Na początku: 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga... 

Na dużych paciorkach (1 raz): 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo 
najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa 

na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. 

Na małych paciorkach (10 razy): 

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. 

Na zakończenie (3 razy): 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad 
całym światem. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Z ogłoszeń duszpasterskich na niedzielę 03.04.2016 r.  

 Dzisiaj obchodzimy 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.  

 Również dzisiaj tj. 3 kwietnia, 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. 

Przed wejściem do kościoła młodzież franciszkańska będzie rozprowadzała ciasteczka 
domowego wypieku. Przez wspieranie naszej młodzieży, przyczynimy się w dziele pomocy im w 
uzyskaniu środków finansowych na wyjazd do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. W ich 
imieniu składamy wielkie Bóg zapłać. 

W poniedziałek, 4 kwietnia podczas Uroczystości Zwiastowania Pańskiego na Mszy św. o 
godz. 17:00 będzie możliwość przyjęcia w Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Zachęcamy 
do licznego udziału. 

Spotkanie członków i sympatyków Akcji Katolickiej  w środę po Mszy św. wieczornej.  

W czwartek o godz. 18:00 Msza św. dla Wspólnot liturgicznych, akolitów, 
ministrantów z rodzicami, chóru i zespołu. 

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

 Spotkanie ministrantów oraz chętnych chłopców pragnących służyć przy ołtarzu, w 
sobotę o godz. 10:00. Również w  sobotę o godz. 17.00 będzie sprawowana Msza św. w intencji 
Ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Po Mszy św. złożenie kwiatów pod pomnikiem na 
cmentarzu. Zapraszamy wszystkich do modlitwy w intencji naszej Ojczyzny. 

  W czasie Wielkiego Postu mieszkańcy z: ul. Dworcowej, ul. Słoneczny Stok, ul. Kajki, ul. 
Kaszubskiej, ul. Kilińskiego  z dobrowolnych ofiar zebrali 533zł - za tę kwotę zakupiony został 
odkurzacz do kościoła.  Za inicjatywę i złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.  

  Wszelką prasę rozprowadzamy w zakrystii. 

 Dziękujemy  parafianom z ul. Kopernika za przygotowanie kościoła do liturgii 
świątecznej. O przygotowanie kościoła na następną niedzielę  prosimy parafian z ul. 
Kościuszki. 

W tym tygodniu odszedł do Pana śp. Henryk Zieliński. Wieczny odpoczynek … 

 Wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom i gościom życzymy wiele łask  
Bożych w Niedzielę Miłosierdzia Bożego…  

                                                                                            OO. Franciszkanie                                                                   

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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  03.04 - 10.04.2016 r. 
 

 

Niedziela  

03.04.2016 

6.00 
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 

Poniedziałek 

04.04.2016  

8:00 Za ++ Janinę Medykowską i Grzegorza Melnyk 

17:00 
1.Za + Stanisława w 1. rocznicę śmierci 

2.Za + + Marię Dumała oraz Marię i Eugeniusza Pietryga 

Wtorek 

05.04.2016  

8:00 
Za ++ Mariana, Andrzeja i Wiolettę Żabik oraz za ++ rodziców: Józefę i 

Waleriana Kur  

17:00 

1.Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 

błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla małżonków z okazji 

50.  rocznicy ślubu oraz dla Sylwii z okazji 18. urodzin 

2. Za ++   Apolonię i Stanisława, Leokadię i Eugeniusza Krajza   

Środa 

06.04.2016  

8:00 

1.Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny 

2. Z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marii z okazji 

imienin 

17:00 1. Za + Ewę Tomasz, ++ rodziców i rodzeństwo 

Czwartek  

07.04.2016   

8:00 
1.Za + Pawła Szot 

2. Za ++ Krystynę w 30. rocznicę śmierci i Feliksa Sawickich 

17:00 O powołania kapłańskie i zakonne 

Piątek  

08.04.2016 

8:00 

1.Za + Eugeniusza Pszczoła– intencja od uczestników pogrzebu oraz za 

++ Andrzeja i Jerzego 

2.Za ++ Włodzimierza i Władysława Wołoszczuk, Olgę i Teodora 

Wołoszczuk 

17:00 

1.Za ++ Anielę i Karola Kipiel, Irenę i Antoniego Brejnak oraz Iwonę 

Czujko w 25. rocznicę śmierci 

2.O Boże błogosławieństwo i opiekę NMP dla Marceliny Kościanek z 

okazji roczku oraz dla Pauliny z okazji 22. urodzin 

Sobota 

09.04.2016  

8:00 

1.Za ++ Adelę Hoppe –Jaczyńską w 2. rocznicę śmierci i Roberta 

Rucińskiego  

2.Za ++ Jana Posłusznego i jego rodziców 

17:00 
1. Za Ofiary Katastrofy Smoleńskiej w 6. rocznicę – int. od PiS 

Miłakowo 

Niedziela  

10.04.2016 

7:30 Za ++ Czesława Turłaja w 26. rocznicę śmierci i jego rodziców 

9:00 Za + Wiesława Petrykę 

11:00 
1.Za ++ Krystynę i Sławoja Pająk 

2. Za+ Jana Gołębiewskiego w rocznicę śmierci 

17:00 W intencji Parafian i Dobroczyńców klasztoru i parafii 

mailto:agnieszkabulak@wp.pl

