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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 Wielkanocna 24.04.2016r. 

Przykazanie nowe daję wam  

Słowa Ewangelii według św. Jana 
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn 
Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg 

uwielbiony. 
Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go 
uwielbi. 
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to Żydom 
powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd Ja idę, wy pójść nie 
możecie. 
Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali 
tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali 
wzajemnie. 
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie 
się wzajemnie miłowali». 

 
Ewangelia wg św. Jana 13,31-33a.34-35. 

 

Oto słowo Pańskie 

Znak rozpoznawczy 

Kiedy przychodzi moment, aby pożegnać się ze swoimi bliskimi, to nie ma już czasu na jakieś zbędne 

słowa. Mówi się wówczas tylko to, co jest naprawdę najważniejsze, żywiąc nadzieję, że wypowiadane 

słowa pozostaną na trwałe w pamięci i sercu bliskiej osoby. Ma to być swoisty testament duchowy. 

Tak właśnie Jezus żegna się ze swymi uczniami, których nazywa dziećmi, aby łatwiej mogli przyjąć 

Jego ostatnie pouczenie. Świadom, że nadchodzi godzina, dla której przyszedł, daje im nowe 

przykazanie. Jego uczniowie Mają się wzajemnie miłować. Odtąd miłość będzie nie tylko ich znakiem 

rozpoznawczym, ale również naśladowaniem i uobecnieniem Jezusa, za którym jeszcze nie mogą się 

udać, a sam Bóg dozna przez to chwały. 
 

Jezu, Twoje przykazanie miłości jest rzeczywiście nowe. Mam kochać nie tylko nade wszystko, 

z całych sił i jak siebie samego. Mam miłować tak, jak Ty umiłowałeś mnie, czyli do końca. 
 

 

 

 

 

 

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


Modlitwa Żywego Różańca – codziennie o 16:30 
 

24.04.2016r(niedziela)- RMB Królowej Polski 
25.04.2016r(poniedziałek)-RMB Niepokalane Pocz. 
26.04.2016r(wtorek)- R. Św. Anny 
27.04.2016r(środa)-RMB Nieustającej Pomocy 
28.04.2016r(czwartek)-R. Św. Elżbiety 
29.04.2016r(piątek)- R. Św. Magdaleny 
30.04.2016r(sobota)– R. Św. Antoniego 
01.05.2016r(niedziela) – R. Św. Agaty 
 
 

 

Już tylko 92 dni  do  ŚWIATOWYCH  DNI  MŁODZIEŻY w Krakowie- są jeszcze wolne miejsca – 

zpisy przyjmuje o. Leon do końca kwietnia. 

******************************* 
W dniach od 30 kwietnia do 03 maja 2016 r.  

w naszej parafii odbędzie się Krajowy Zjazd Młodzieży Franciszkańskiej – Dni 
Braterstwa 

Nasi sponsorzy: Pani Senator RP Bogusława Orzechowska, Radny Powiatu Ostródzkiego Pan 
Zbigniew Zabłocki, Stowarzyszenie o. Wł. Włodyki, Firma Milbak Miłakowo, Pan Michał Kreczkowski, Pani 
Grażyna Sznejder Warmiński Bank Spółdzielczy Jonkowo /o Miłakowo 

Zwracamy się także z prośbą do parafian o przygotowanie ciast i sałatek domowej produkcji. 
Jeżeli ktoś zechciałby ofiarować taki dar młodzieży, niech dostarczy go w podpisanym naczyniu – ułatwi to 
jego zwrot. 

Z góry składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!  

   ****Zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat 
… i Ty możesz zostać RYCERZEM  ŚW.  FRANCISZKA  

Przyjdź! Zobacz! Zostań ! 
Czekamy na CIEBIE w każdą sobotę o godz. 11:00 w salce 

 

 
 

 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. 
Patronat nad przedsięwzięciem objęła Pani Senator RP Bogusława Orzechowska. 

 

&&&&&&&&&&&&&& 
 

Zapraszamy na V Rodzinny Rajd Rowerowy, który odbędzie się w 
naszej parafii 05.VI. 2016 r. 

Kary zgłoszeniowe będą wydawane i przyjmowane w każdą niedzielę 
maja po Mszy św. o godz. 11:00 

Zapraszamy do wspólnego, radosnego świętowania Dnia Pańskiego. 

 

 

 

 

 

 



Z ogłoszeń duszpasterskich na niedzielę 24.04.2016 r. 
 Dzisiaj tj. (24.04) w naszym kościele przeżywamy Niedzielę Powołaniową. Kazania 
głosi Rektor WSD z Wronek o. dr Kamil Paczkowski. Ofiary zbierane przed kościołem będą 
przeznaczone na utrzymanie naszego Seminarium. Za wszelkie ofiary złożone na ten cel składany 
serdeczne „Bóg zapłać”. 

Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11:00 zapraszamy na katechezę parafialną. Do obecności 
zobowiązani są rodzice i dzieci klas 4, 5 i 6 SP w ramach dalszego przygotowania do przyjęcia 
sakramentów. 

W poniedziałek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na kolejne „Spotkanie z Biblią" w 
sali św. Franciszka.  

Od 01 maja Msza św. wieczorna będzie sprawowana o godz. 18:00.                  O godz. 
17:00 codzienny Różaniec św., po nim o godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe.  

W przyszłą niedzielę przypada I niedziela miesiąca. Po każdej Mszy św. adoracja 
Najświętszego Sakramentu.  

 Z racji Zjazdu Młodzieży Franciszkańskiej 01 maja Msza św. o godz. 11:00 będzie 
sprawowana w kościele św. Elżbiety.  

W dniach od 30 kwietnia do 03 maja 2016 r. w naszej parafii, na terenie szkoły 
odbędzie się Krajowy Zjazd Młodzieży Franciszkańskiej, którego będziemy gospodarzami. W 
ramach wydarzenia  przewidziane jest spotkanie 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. Zwracamy się także z prośbą do 
parafian o przygotowanie ciast i sałatek domowej produkcji. Jeżeli ktoś zechciałby ofiarować 
taki dar młodzieży, niech dostarczy go w podpisanym naczyniu – ułatwi to jego zwrot. Informacja u 
o. Leona. 
Od tygodnia działa już Biblioteka – filmoteka klasztorna.  Zapraszamy w środy od 15:00 do 
17:00 i soboty od 10:00 do 12:00 
 Zapraszamy na V Rodzinny Rajd Rowerowy, który odbędzie się w naszej parafii 05 
czerwca 2016 r. Zapisy w każdą niedzielę maja po Mszy św. o godz. 11:00. 
 13 maja od godz. 15:00 odbędzie się spowiedź dzieci pierwszo-komunijnych i 
młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania, oraz ich rodziców. 
Szczegóły na tablicy ogłoszeniowej. 
 Dziękujemy  parafianom z ul. Mazowieckiej za przygotowanie kościoła do liturgii 
niedzielnej. O przygotowanie kościoła na następną niedzielę  prosimy parafian z ul. 
Mickiewicza.  
 W tym tygodniu odeszli do Pana śp. Genowefa Hołod i śp. Jan Andros 
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.  

                                                                                        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  24.04.-01.05.2016 r. 

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 okazji imienin 

11:00 

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

i opiekę Matki Bożej dla Zbigniewa z okazji 60 urodzin 

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

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

Poniedziałek 

25.04.2016  

8:00 Za + Edwarda Galimskiego, jego ++ rodziców i rodzeństwo oraz ++ z całej rodziny 

17:00 
1. Za ++ Telesfora Głębockiego 

2. Za ++ rodziców: Leokadię i Kazimierza Królikowskich 

Wtorek 

26.04.2016  

8:00 

1. Za + Stanisława w 12. rocznicę śmierci, ++ rodziców oraz + Józefa 

2. Z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Grażyny i 

Pauliny z okazji urodzin 
17:00 Za + Sylwestra Strzylak – intencja od sąsiadów 

Środa  

27.04.2016   

8:00 
1. Za ++ Adelę, Stanisława, Jana i Józefa Przerwa 

2. Za + Stanisława Zysk 

17:00 

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

błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Zofii i Edwarda z okazji 

54. rocznicy zawarcia sakramentu  małżeństwa 

2. O łaskę żywej wiary i nawrócenie dla bliskich oraz  pewnej osoby 

Czwartek  

28.04.2016 

8:00 

1. Za ++ Marię, Dymitra, Helenę i Aleksandra 

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

błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Henryki z okazji urodzin 

17:00 
1. O radość życia wiecznego dla Władysława Rybak 

2.  Za ++ Bronisławę, Teofila i Iwonę 

Piątek 

29.04.2016  

8:00 
1.  Za ++ Teofila, Bronisławę i Iwonę Piórkowskich 

2. Za ++ Stanisławę i Wojciecha Rasińskich 

17:00 

1. Za + Wacława Dzięciołowskiego w 40. rocznicę śmierci i za  

+ Weronikę Dobrzyńską w 1. rocznicę śmierci 

2. Za + Jana, Henryka i Dorotę Ozga 

Sobota 

30.04.2016 
 

8:00 1. Za + Grzegorza Baran – int. od uczestników pogrzebu 

2. Za + Weronikę Dobrzyńską w 1. rocznicę śmierci 

17:00 
Z  podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo 

Boże i opiekę Matki Bożej dla Joanny i Wojciecha oraz ich dzieci z okazji 

10. rocznicy ślubu 

Niedziela  

01.05.2016 

7:30 Za + Zygmunta i  chrzestnych rodziców  

9:00 Róża św. Cecylii 

11:00 
Za + Joannę Sikorską oraz + Bogumiła i Mateusza oraz + dziadków Anielę i 

Piotra 
18:00 Za ++ Michała, Romana, Gabrielę i Jana Kuchnio 


