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IV Niedziela Wielkanocna 17.04.2016r. 

 

 Jezus daje swoim owcom  
życie wieczne 

 

Słowa Ewangelii według św. Jana 

Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu, 

a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie 

wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie 

ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt 

nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. 

     J 10, 27-30   Oto słowo Pańskie 

Jedność 

Znać w symbolice biblijnej to coś znacznie więcej niż tylko 
wiedzieć o kimś, jak się nazywa, kiedy ma urodziny oraz gdzie 
mieszka i pracuje. Znać to być z kimś w serdecznej, pełnej miłości 
relacji. Ta wzajemna znajomość oznacza silną osobową 
więź, która w Biblii została opisana jako bycie jednym ciałem (Rdz 2, 
24) lub jesteśmy jedno. Bardzo pięknie jest ona ukazana w 
Ewangelii. Jezus mówi, że jako pasterz zna swoje owce, a ich 
odpowiedzią jest to, że Go słuchają i idą za Nim. Owce, czyli ci, którzy 
uwierzyli w Jezusa, przylgnęły do Niego. Pragną więc tworzyć z 
Nim jedno. Jezus odpowiada na to pragnienie i obdarza 
umiłowanych udziałem w swoim życiu. Jest to jedność na wieki, ponieważ nikt nie wyrwie ich z 
Jego ręki. 

Jezu, Ewangelia pozwala mi usłyszeć Twój głos i w ten sposób poznać Ciebie i Twoją miłość. 

Pragnę podążać za Tobą, aby w ten sposób osiągnąć upragnioną jedność z Bogiem Ojcem. 
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Modlitwa Żywego Różańca – codziennie o 16:30 
17.04.2016r(niedziela) – RMB Nieustającej Pomocy 
18.04.2016r(poniedziałek)-R. Św.  Elżbiety 
19.04.2016r(wtorek)-R. Św. Magdaleny 
20.04.2016r(środa)- R. Św. Antoniego 
21.04.2016r(czwarte) – R. Św. Agaty 
22.04.2016r(piątek)-R. Św. Cecylii -15.45 
23.04.2016r(sobota) – R. Św. Faustyny Kowalskiej 
24.04.2016r(niedziela)- RMB Królowej Polski 
 
 

 

Już tylko 99 dni  do  ŚWIATOWYCH  DNI  MŁODZIEŻY w Krakowie. 

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

 

 
 

 Piotr i Jacek odwiedzają szkoły, domy poprawcze, 
więzienia dzieląc się świadectwem swojego życia, 
nawrócenia, mocy Bożej w ramach projektu 

www.wyrwanizniewoli.pl Udzielają odpowiedzi na pytania wielu młodych ludzi, którzy 
pogubili się i stracili nadzieję, w tym na najważniejsze: czy człowiek może odnaleźć w swoim 
życiu szczęście po tym, jak w dzieciństwie doświadczył piekła molestowania seksualnego, 
obojętności rodziców, uzależnienia od pornografii i narkotyków? Świadectwo Piotra przekonuje, 
że dla Boga nie ma nic niemożliwego!  
Już dziś zapraszamy na spotkanie 30 kwietnia 2016 r. o godz. 18:00  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie. Wstęp wolny. 
 

 

 

 

 

 



Z ogłoszeń duszpasterskich na niedzielę 17.04.2016 r. 

 Dzisiaj, 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.  

 W przyszłą niedzielę tj. 24 kwietnia po Mszy św. o godz. 11:00 zapraszamy na 
katechezę parafialną. Do obecności na tej katechezie zobowiązani są rodzice i dzieci 
klas 4, 5 i 6 szkoły podstawowej  
w ramach katechezy parafialnej wymaganej przez Arcybiskuba  
jako dalsze przygotowanie do przyjęcia sakramentów. 

 Także w przyszłą niedzielę (24.04) w naszym kościele będziemy przeżywać 
Niedzielę Powołaniową. Kazania wygłosi Rektor WSD z Wronek o. dr Kamil 
Paczkowski. Ofiary zebrane przed kościołem będą przeznaczone na utrzymanie naszego 
Seminarium. Za wszelkie ofiary złożone na ten cel składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

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 sobotę przypada uroczystość św. Wojciecha, biskupa  
i męczennika i głównego patrona Polski.   

 13 maja od godz. 15:00 odbędzie się spowiedź dzieci pierwszokomunijnych 
i młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania oraz ich 
rodzin. Szczegóły w późniejszym terminie. 

 Dziękujemy  parafianom z ul. Lipowej za przygotowanie kościoła do liturgii 
niedzielnej. O przygotowanie kościoła na następną niedzielę  prosimy parafian z ul. 
Mazowieckiej.  

 W tym tygodniu odszedł do Pana śp. Stanisław Zysk.     

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech 
odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. 
 

Wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom i gościom życzymy wiele łask  Bożych od 

Jezusa Miłosiernego.                  

OO. Franciszkanie 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

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

 

Dzień Godz      Intencje Mszalne  17-24.04.2016 r. 

Niedziela  

17.04.2016  

7:30 

 
Za ++ Jadwigę Gregorczyk i Teresę Górską  

9:00 W intencji Janiny i Antoniego o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski z 

racji 54 rocznicy ślubu. 

11:00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i 

opiekę Matki Bożej dla Oli i Jagody z racji urodzin. 
17:00 1. Za + Henryka Dzieciątek w 1. rocznicę śmierci 

Poniedziałek 

18.04.2016  

8:00 

1. Za + Helenę w rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny 

2. Za + Leontynę w 9. rocznicę śmierci i + Romana w 24. rocznicę 

śmierci 
17:00 Za + Katarzynę i Michała Szałaj oraz za ++ z rodziny Szałaj i Słota 

Wtorek 

19.04.2016  

8:00 
1. Za + Andrzeja w 14. rocznicę śmierci 

2. Za + Stanisława w 3. rocznicę śmierci 

17:00 

1. Za + Zdzisława Wicińskiego w 3. rocznicę śmierci, oraz za  

++ Cecylię i Witolda 

2. Za + Michała Tołsty w 35. rocznicę śmierci oraz za + Ryszarda 

Tołsty w 32. rocznicę śmierci 

Środa  

20.04.2016   

8:00 
Za ++ Jana Pietkun  oraz za ++ Jana i Janinę Osajkowskich 

Za + Henryka Zielińskiego – intencja od sąsiadów 

17:00 1. Za + Sylwestra Strzylaka – intencja od sąsiadów 

Czwartek  

21.04.2016 

8:00 
1. Za ++ Rodziców, Braci i Rodzeństwo z obojga stron 

2. Za + Henryka Zielińskiego – intencja od sąsiadów 
17:00 Za + Sylwestra Strzylaka – intencja od sąsiadów 

Piątek 

22.04.2016  

8:00 

1. Za ++ z rodziny Karasiewiczów: Władysławę, Franciszka, Zenona 

i Ignacego 

2. Za + Henryka Zielińskiego – intencja od rodziny Sowa z Bieniasz 

17:00 1. Za + Henryka Sadowskiego 

Sobota 

23.04.2016 
 

8:00 1. Za + Janinę Mikusek w rocznicę śmierci  

2. Za + Jerzego Targońskiego 
17:00 Za + Irenę Sinoradzką w 1. rocznicę śmierci 

Niedziela  

24.04.2016 

 

7:30 
O Boże błogosławieństwo,  opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla 

Agnieszki i Piotra z okazji 15 rocznicy ślubu 

9:00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i 

opiekę Matki Bożej dla o. Fidelisa z racji imienin 

11:00 

1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Zbigniewa z racji 60 

urodzin 

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

dla Alicji i Dawida z okazji 18 urodzin.  
17:00 Za + o. Eneasza 


