
Z życia naszej Wspólnoty     Nr 110 
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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  

 

X Niedziela Zwykła 05.06.2016r. 
 

Wskrzeszenie młodzieńca z Nain  
 

Słowa Ewangelii według św. Łukasza 

  Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego 
uczniowie i tłum wielki.                          Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, 
właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki,                        a ta 
była wdową. Towarzyszył jej spory tłum                    z miasta. Na jej 
widok Pan użalił się nad nią                     i rzekł do niej: „Nie płacz”. 
Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci,  

którzy je nieśli, stanęli, i rzekł: „Młodzieńcze, tobie mówię, wstań”. Zmarły usiadł i zaczął 
mówić; i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: „Wielki 
prorok powstał wśród nas                                                          i Bóg łaskawie nawiedził lud swój”. 
I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. 

Łk 7,11-17                                   Oto słowo Pańskie. 

 

Matczyne łzy 
Obecność Jezusa na pogrzebie młodzieńca z Nain ukazuje Go jako prawdziwego Człowieka i 

prawdziwego Boga. On, jako człowiek, współczuje wdowie chowającej swojego jedynaka: ulitował się 

nad nią, a dokładnie "wzruszył się głęboko". Matczyne łzy poruszyły do głębi Jezusa. Nie oczekuje On od 

tej kobiety ani prośby o cud, ani wyznania wiary. Wystarczyły łzy, aby okazać jej miłosierdzie. Być może 

widział w nich zapowiedź łez swojej Matki, gdy będzie pod krzyżem. W obliczu matczynego dramatu On, 

jako prawdziwy Bóg, wypowiada słowo, które ma moc. Wbrew ludzkim pozorom ostatnie słowo nie 

należy do śmierci, lecz do Boga. On jest naszym Zbawicielem, a śmiercią śmierci - życie wieczne, którego 

nam udziela. 
 

Chryste, Zbawicielu, Ty litujesz się na widok naszej niedoli. Weź mnie za rękę i spraw, abym obudził się z 

mej duchowej śmierci i głosił radość życia, której tylko Ty udzielasz człowiekowi. 
 

 

 

 

 

 

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


Modlitwa Żywego Różańca – codziennie o 17:30 
05.06.2016r(niedziela) – R. Św. Magdaleny 
06.06.2016r(poniedziałek)- R. Św. Antoniego 
07.06.2016r(wtorek) – R. Św. Agaty  
08.06.2016r(środa)-R. Św. Cecylii  
09.06.2016r(czwartek)-  RMB Królowej Polski 
10.06.2016r(piątek) - RMB Niepokalane Poczęcie 
11.06.2016r(sobota)  - R. Św. Faustyny Kowalskiej 
12.06.2016r(niedziela) – R. Św. Anny 
 

Już tylko 52dni  do  ŚWIATOWYCH  DNI  MŁODZIEŻY w Krakowie 
 

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 
Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego, a wywodzi się z czasów 
średniowiecza; początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął 
szerokie rzesze społeczeństwa. 
Mistyka średniowiecza łączyła kult Serca Jezusowego w bardzo żywym 
nabożeństwem do Najświętszej Rany boku Jezusa. Do najwcześniejszych, 
którzy w Ranie boku, otwartej włócznią żołnierza, odnaleźli Serce Boże, należy 
nieznany autor poetyckiego utworu Winny szczep mistyczny. Mówi w nim, że 
właśnie w tej Ranie odnalazł Serce Boże, że spocznie przy Nim, że się już z Nim 

nie rozstanie. Cały zakon św. Dominika Guzmana - dominikanie - bardzo wcześnie przyswoił 
sobie nabożeństwo do zranionego boku i Serca Pana Jezusa. W piątek po oktawie Bożego Ciała, 
a więc w dzień, który Chrystus wybrał sobie na święto Jego Serca, dominikanie odmawiali 
oficjum o Ranie boku Pana Jezusa. 
Jednak główna zasługa w rozpowszechnieniu nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
przypada skromnej zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690). Pan 
Jezus pokazując jej swoje Serce pełne ognia, rzekł do niej: "Moje Boskie Serce tak płonie 
miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w 
moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi 
Bożymi skarbami". Następnie Jezus wziął serce Małgorzaty i umieścił je symbolicznie w swoim 
Sercu. Potem już przemienione i jaśniejące oddał Małgorzacie. Usłyszała pocieszające słowa: 
"Dotąd nosiłaś tylko imię mojej sługi. Dzisiaj daję ci inne imię - umiłowanej uczennicy mojego Serca". 
Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli Jego Serca: 

1.    Dam im łaski, potrzebne w ich stanie. 
2.    Ustalę pokój w ich rodzinach. 
3.   Będę ich pocieszał w utrapieniach. 
4.   Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. 
5.   Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach. 
6.   Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia. 
7.   Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 
8.   Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości. 
9.   Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony. 
10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane  
w Sercu moim. 
11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych. 
12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą 
komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji 
wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez 
Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia. 

 
         Pan Jezus dał także św. Marii Małgorzacie obietnicę, że kto przez dziewięć 
kolejnych pierwszych piątków przystąpi do Komunii świętej i ofiaruje ją jako 
wynagrodzenie za grzechy własne i rodzaju ludzkiego, temu Boże Serce zapewni 
miłosierdzie w chwili zgonu, że nie umrze bez Jego łaski. Kościół wprawdzie nie 
zaaprobował urzędowo tej obietnicy, pozwala jednak ufać, że zostanie ona wypełniona. 
Praktyka ta przyczyniła się do spopularyzowania zwyczaju częstej Komunii świętej.  



Z ogłoszeń duszpasterskich na niedzielę 05.06.2016 r. 
  

   

 

Dziś I Niedziela Miesiąca, po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i 

błogosławieństwo sakramentalne. 

W poniedziałek 6 czerwca po wieczornej Mszy św. zapraszamy na Spotkanie z Biblią. 

 We wtorek 7 czerwca o godz. 16:00 w salce parafialnej odbędzie się Błyskawiczny Turniej 

Warcabowy o puchar Zarządu Parafialnego Zespołu Caritas. Zapraszamy wszystkich chętnych. Przez 

cały miesiąc czerwiec po wieczornej Mszy św. nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana 

Jezusa.  

Do końca czerwca Akcja Katolicka zbierać będzie podpisy pod projektem ustawy 

obywatelskiej „Stop  Aborcji”. Do złożenia  podpisu  potrzebny jest numer PESEL. 

 W  czwartek 9 czerwca FZŚ zaprasza o godz. 18:00 na Mszę św. wspólnotową oraz spotkanie 
w sali parafialnej. 

 W  czwartek 9 czerwca i piątek 10 czerwca o. Kalikst odwiedzi swoich chorych. 
 W przyszłą niedzielę 12 czerwca na Mszy św. o godz. 11:00 uczniowie  
kl. IV przeżywać będą Rocznicę I Komunii Świętej. Bezpośrednio po niej zapraszamy rodziców 
uczniów klas I i II SP oraz rodziców i młodzież klas I i II Gim. na katechezę parafialną nt „Wilki w 
owczej skórze”. 

 12 czerwca po każdej Mszy św. będzie zbiórka ofiar na rzecz budowy Centrum Opatrzności 
Bożej w Warszawie. Tę zbiórkę przeprowadzi Akcja Katolicka.  

 Dziękujemy  parafianom z  ul. Olsztyńska14-20, za przygotowanie kościoła do liturgii 

niedzielnej. O przygotowanie kościoła parafialnego na następną niedzielę  prosimy parafian z  ul. 

Olsztyńskiej 9a, 9d i 13. 

 
 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 5-12.06.2016 r. 

Niedziela  

05.06.2016 

7:30 

 

Za ++ rodziców: Stanisławę i Mariana Kolińskich, Krystynę i 
Jana Winogrodzkich oraz + Stanisława Bobowskiego 

9:00 
W intencji żywych i zmarłych członków Róży 
Niepokalanego Poczęcia 

11:00 Za ++ Piotra i Annę Choma 
18:00 Za + Józefa Padło 

Poniedziałek 

06.06.2016  

8:00 
1. Za + Hieronima Bejtka 

2. Za + Stanisława Zysk – od uczestników pogrzebu 

18:00 
1. Za + Zygmunta i jego ++ rodziców 

2. Za + Stanisława Stakun w 13 rocznicę śmierci 

Wtorek 

07.06.2016  

8:00 
1.  Za + Janinę 

2. Za + Stanisława Zysk – intencja od sąsiadów 
18:00 Za ++ rodziców Olszewskich, braci i siostrę Mariannę 

Środa  

08.06.2016   

8:00 
1. Za + Eugeniusza Pietryga 

2. Za + Stanisława Zysk – intencja od sąsiadów 
18:00 Za ++ Antoniego i Zofię Przybyszewskich 

 

Czwartek  

09.06.2016 

8:00 
1. Za + Krystiana Dębkowskiego w 5 rocznicę śmierci 

2. Za + Henryka Zielińskiego 

18:00 

O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla rodziny 

franciszkańskiej i radość życia wiecznego dla  zmarłych ze 

wspólnoty FZŚ   

Piątek 

10.06.2016  

8:00 
1. Za + Janinę 

2. Za + Jana Grzanowicz – intencja od Róży Św. Antoniego 

18:00 

1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Luizy, 

Małgorzaty i Arkadiusza z okazji urodzin 

2. Za ++ Marię Gizińską, Mariana Gizińskiego i Genowefę 

Tchórzewską 

Sobota 

11.06.2016 
 

8:00 1. Za + Józefa Sokołowskiego w 9. rocznicę śmierci 

2. Za + Antoniego Fiedukowicz 
18:00 Za + Helenę Kieliszek 

Niedziela 

12.06.2016   

7:30 Za + Sylwestra Strzylak – intencja od uczestników pogrzebu 

9:00 Za ++ rodziców Anastazję i Antoniego oraz Annę i Leszka 

11:00 
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny 

Moniki i Asi oraz ich dzieci 
18:00 Za + o. Eneasza 


