Z życia naszej Wspólnoty Nr 102
III Niedziela Wielkanocna 10.04.2016r.
się Zmartwychwstałego Apostołom

Trzecie zjawienie

Słowa Ewangelii według św.
Jana
Jezus ukazał
się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten
sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany
Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie
Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr
powiedział do nich: ”Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu:
”Idziemy i my z tobą”. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy
ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus.
A Jezus rzekł do nich: ”Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?”. Odpowiedzieli Mu: ”Nie”.
On rzekł do nich: ”Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”. Zarzucili więc i z
powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń,
którego Jezus miłował: ”To jest Pan!”. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan,
przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze.
Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było
daleko, tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle,
a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: ”Przynieście jeszcze ryb,
któreście teraz ułowili”. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich
ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie
rozerwała. Rzekł do nich Jezus: ”Chodźcie, posilcie się!”. Żaden z uczniów nie odważył
się zadać Mu pytania: ”Kto Ty jesteś?”, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł,
wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od
chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra:
„Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: „Tak, Panie,
Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś baranki moje”. I powtórnie powiedział do
niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?” Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię
kocham”. Rzekł do niego: „Paś owce moje”. Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu
Jana, czy kochasz Mnie?” Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz
Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do
niego Jezus: „Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy,
opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce
swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”.
To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł
do niego: „Pójdź za Mną!” J 21,1-19
Oto słowo Pańskie

Modlitwa Żywego Różańca – codziennie o 16:30

10.04.2016r(niedziela)-R. Św. Elżbiety
11.04.2016r(poniedziałek)- R. Św. Magdaleny
12.04.2015r(wtorek)– R. Św. Antoniego
13.04.2016r(środa)
7.30 - R. Św. Agaty
8.30 - R. M.B. Królowej Polski
16.30 - R. MB Niepokalane Poczęcie
14.04.2016r(czwartek) – R. Św. Faustyny
15.04.2016r(piątek) – R. Św. Cecylii
16.04.2016r(sobota) - R .Św. Anny
17.04.2016r(niedziela) - R. M.B. Nieustającej Pomocy
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.

*******************************

W
dniach
od
30
kwietnia
do
03
maja
2016
r.
w naszej parafii, na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Miłakowie odbędzie się Krajowy Zjazd Młodzieży Franciszkańskiej,
którego będziemy gospodarzami. W ramach wydarzenia przewidziane jest spotkanie
profilaktyczne z grupą „Wyrwani z niewoli”.
Już dzisiaj zapraszamy fratersów "seniorów", członków FZŚ i sympatyków duchowości św.
Franciszka do wspólnej modlitwy. Przyjmujemy też "chętne ręce" do pomocy w przygotowaniach do
spotkania oraz w trakcie jego trwania.

*******************************

UWAGA !!!- nowa propozycja dla dzieci z naszej parafii
w wieku 6-12 lat
… i Ty możesz zostać RYCERZEM ŚW. FRANCISZKA

Przyjdź! Zobacz! Zostań !
Jesteśmy wspólnotą dzieci pragnących żyć wg zasad św. Franciszka z Asyżu.
Pragniemy tak jak on miłować Jezusa, drugiego człowieka i każde stworzenie.
Tu dowiesz się co robimy, w co się bawimy i o czym śpiewamy 
Czekamy na CIEBIE w każdą sobotę o godz. 11:00

VIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny odbędzie się w dniach 10-16 kwietnia 2016 r. pod hasłem:
"Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa" (Dz 19, 5). Nawiązuje do tematu roku
duszpasterskiego i do 1050 rocznicy Chrztu Polski.
Zapraszamy Cię, abyś wziął do ręki niesamowitą księgę, która stanie się dla Ciebie miejscem
odnajdywania znaków, które wskażą, jak iść, by nie pobłądzić...
BIBLIA Dla Ciebie, który szukasz Prawdy, stanie się jej źródłem.
Dla Ciebie, który chcesz poznać Boga, będzie miejscem z Nim spotkania.
Dla Ciebie, który potrzebujesz pocieszenia i wsparcia, przyniesie słowo Krzepiące.
Dla Ciebie, który straciłeś sens tego co robisz i kroczysz w ciemnościach,
stanie się światłem…

Z ogłoszeń duszpasterskich na niedzielę 10.04.2016 r.
Dzisiaj tj. 10 kwietnia, po Mszy św. o godz. 11:00, zapraszamy na kolejną
katechezę parafialną. Do obecności na tej katechezie zobowiązani są rodzice i dzieci
przygotowujące się do I Komunii Św.

Także dziś przed wejściem do kościoła młodzież franciszkańska rozprowadzał
ciasteczka domowego wypieku, aby zebrać potrzebne środki na wyjazd do Krakowa na
Światowe Dni Młodzieży. Za złożone ofiary składamy wielkie Bóg zapłać.
Z racji Tygodnia Biblijnego, w poniedziałek 11 kwietnia po Mszy św. wieczornej
zapraszamy na Spotkanie z Biblią. Katechezę poprowadzi o. Leon
W przyszłą niedziele tj. 17 kwietnia, 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 gim. w ramach trzyletniego program przygotowawczego do przyjęcia

sakramentów.
Serdecznie zapraszamy dzieci od 6 do 12 roku życia na spotkania ze św.
Franciszkiem w każdą sobotę od godz. 11:00. Więcej informacji w biuletynie i na
plakatach.
Spotkanie ministrantów oraz chętnych chłopców pragnących służyć przy
ołtarzu, w sobotę o godz. 10:00.
W środę przypada 13-ty dzień miesiąca - Dzień Fatimski.
O godz.
7:30 pierwsza część Różańca, następnie Msza św., a po niej druga część Różańca. Na
trzecią część Różańca zapraszamy o godz. 16:30. Tego dnia tradycyjnie odbędzie się
Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 20:00 do 21:00 zakończona
błogosławieństwem sakramentalnym i Apelem Jasnogórskim.
W czwartek 14 kwietnia Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza po
wieczornej Mszy św. na spotkanie.
Dziękujemy parafianom z ul. Kościuszki za przygotowanie kościoła do liturgii
niedzielnej. O przygotowanie kościoła na następną niedzielę prosimy parafian z ul.
Lipowej.
Caritas pragnie złożyć serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy włączyli się w akcję
jałmużny wielkopostnej „Skarbonka Miłosierdzia”. Udało się zebrać 1 166, 43 zł. Zebrane środki
będą wsparciem dla najbardziej potrzebujących.

W tym tygodniu odeszli do Pana: śp. Hieronim Bejtka i śp. Aniela Miloch. Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają
w pokoju wiecznym . Amen.
Wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom i gościom życzymy wiele łask Bożych od
Jezusa Miłosiernego .
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Intencje Mszalne 10-17 .04.2016 r.
Za ++ Czesława Turłaja w 26. rocznicę śmierci i jego rodziców
Za + Wiesława Petrykę
1. Za ++ Krystynę i Sławoja Pająk
2. Za + Jana Gołębiewskiego w rocznicę śmierci
W intencji Parafian i Dobroczyńców klasztoru i parafii
1. Za + Stanisława Stec
2. Za + Romana Narojczyk w 9. rocznicę śmierci
Za ++ Janinę Hurman oraz Macieja i Paulinę Sienkiewicz
1. Za + Leokadię i Bronisława
2. Za + Rozalię Bałdyga
Za + Krystynę Dziurbacz w 7. rocznicę śmierci
1. Za + Stanisława Karczewskiego - intencja od uczestników pogrzebu
2. W intencji Leszka o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski z racji
urodzin.
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Barbary i Krzysztofa z
okazji 25. rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa
1. Za + Henryka Zielińskiego – intencja od uczestników pogrzebu
2. Za + Hieronima Bejtka int. od Róży Marii Magdaleny
1. FZŚ
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Beaty z racji 50-tych
urodzin.
Za + Mariana Myszka w 3. rocznicę śmierci
1. Za ++ Edwarda Kiapśnia oraz rodziców i rodzeństwo
2. Za ++ Felicję Kowalczyk w 1. rocznicę śmierci i jej męża Eugeniusza
1. Za + Andrzeja i Czesława
2. Za ++ z rodziny Puchałko: Jerzego, Błażeja, Zofię, Kazimierę, Marię,
Ryszarda i Pelagię
Z podziękowaniem za 50 lat trwania w Sakramencie Małżeństwa z
prośbą o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny, dzieci i wnuków.
Za ++ Jadwigę Gregorczyk i Teresę Górską
W intencji Janiny i Antoniego o Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski z racji 54 rocznicy ślubu.
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Oli i Jagody z racji urodzin.
1. Za + Henryka Dzieciątek w 1. rocznicę śmierci
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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
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