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XIII Niedziela Zwykła 26.06.2016r. 
 

Trzeba porzucić wszystko,                                          aby iść za 
Jezusem   

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza    
Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, 

postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą 
posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego 

miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie 
przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc 

to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: ”Panie, czy chcesz,             a powiemy, żeby ogień spadł z 
nieba i zniszczył ich?”. Lecz On odwróciwszy się zabronił im.  I udali się do innego 

miasteczka.                          A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: ”Pójdę za Tobą, 
dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: ”Lisy mają nory i ptaki powietrzne 

gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć”. Do innego 
rzekł: ”Pójdź za Mną”. Ten zaś odpowiedział: ”Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać 

mojego ojca”. Odparł mu:                               ”Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź 
i głoś królestwo Boże”. 

Jeszcze inny rzekł: ”Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi 
w domu”. Jezus mu odpowiedział: ”Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, 

 nie nadaje się do królestwa Bożego”.                      Łk 9,51-62               
Oto słowo Pańskie. 

Inny ogień 
Podróż Jezusa do Jerozolimy, a więc ku męce i śmierci, rozpoczęła się, gdy nadchodził czas, kiedy miał być zabrany z 
tego świata. Idzie On z wielką stanowczością. Na samym początku tej podróży Jezus daje się poznać przez ogień. 
Obecność tego żywiołu objawiała Boga w Starym Testamencie. Często był to ogień pożerający jako wyraz gniewu 
Bożego oraz sądu i kary. Jezus już na początku swojej drogi pokazuje, że przynosi inny ogień. Nie ten, który pożera, 
niszczy i karze, lecz ten, który oczyszcza i przemienia. Jest to ogień Bożej miłości, który sprawia, że w człowieku 
dokonuje się gruntowna przemiana. Rozpalenie tego innego ognia dokonało się na krzyżu. Teraz płonie on na ołtarzu, 
kiedy jest sprawowana Eucharystia. 
 
Chryste, wyruszasz w drogę do Jerozolimy. Od początku jest ona rozjaśniona ogniem Twojej miłości. Niech on rozpali 
me serce, abym nie ociągał się, lecz chętnie i wiernie szedł za Tobą. 
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Modlitwa Żywego Różańca – codziennie o 17:30 
 26.06.2016r(niedziela)-R. Św. Cecylii  
27.06.2016r(poniedziałek)-  RMB Królowej Polski 
28.06.2016r(wtorek) - RMB Niepokalane P 
29.06.2016r(środa)  - R. Św. Faustyny Kowalskiej 
30.06.2016r(czwartek) – R. Św. Anny 
01.07.2016r(piątek)-RMB Nieustającej Pomocy 
02.07.2016r(sobota) – R. Św. Elżbiety 
03.07.2016r(niedziela) – R. Św. Magdaleny 

 
 

Już tylko 31 dni  do  ŚWIATOWYCH  DNI  MŁODZIEŻY w Krakowie 

 

W progi Boże w godnym ubiorze 

Przed wieloma kościołami w Polsce pojawiły się tablice informujące... kiedy nie 
wypada wejść do kościoła. 
 Idąc do kościoła, trzeba zadbać o godny i elegancki strój, który nie będzie 
innych gorszył. 
 "Kiedyś w czasie bankietu posadzono papieża Jana XXIII obok mocno 
wydekoltowanej pani. Podczas deseru podał jej jabłko i wyjaśnił: »Ewa, 
dopiero, gdy zjadła jabłko, spostrzegła, że jest naga«. 
Czy w krótkich spodenkach, w dresach czy innym niestosownym stroju 

odwiedzilibyśmy choćby na chwilę Sejm, biskupa czy szefa w pracy? A w tym przypadku 
odwiedzamy przecież samego Boga. Wakacje to początek sezonu na... rozbieranie, szczególnie na 
Mszach św. ślubnych. Kościoły i świątynie w zlaicyzowanej Europie Zachodniej już od dawna 
egzekwują zakaz wchodzenia do świątyni w nieodpowiednim, zbyt skąpym stroju. Kto był w 
Rzymie, ten wie, że mimo upału trzeba mieć odpowiedni strój. Bez właściwej odzieży wierni i 
zwiedzający nie są wpuszczani do bazylik i kościołów. Kobieta musi pamiętać, że spódnica nie może 
być zbyt krótka (przynajmniej do kolan), ramiona, dekolt i plecy zasłonięte, strój nie może być ani 
obcisły, ani prześwitujący. Kanony elegancji i odświętności w przypadku mężczyzny są proste, jasne 
i precyzyjne. Mężczyzna udający się do kościoła na Mszę św. powinien mieć na sobie garnitur, 
najlepiej białą koszulę, krawat oraz skórzane półbuty – chociaż garnitur nie musi być absolutnie 
konieczny. Nie wypada natomiast przyjść w spodenkach plażowych, etc. Nieodpowiedni ubiór w 
świątyni jest nie na miejscu, może komuś przeszkadzać, może kogoś gorszyć, a nawet obrażać. W 
świetle savoir-vivre’u odpowiadamy za ludzkie reakcje na nasz strój. Nasz ubiór i nasze zachowania 
mają być takie, by u nikogo nie wywoływały negatywnych odczuć, by powodowały powszechną 
akceptację. Twój wygląd zewnętrzny jest kartą tytułową twojego wnętrza – mówi chińskie 
przysłowie". 
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Z ogłoszeń parafialnych na XIII Niedzielę  zwykłą. 
 

W naszej parafii po porannych Mszach św. odprawiane są następujące nabożeństwa: 

 We wtorki – ku czci św. Antoniego 
 W środy- do Matki Bożej nieustającej pomocy 
 W czwartki – ku czci św. Franciszka 

 

 W tym tygodniu przypadają dni odnowy Eucharystycznej:  I  piątek, sobota i niedziela. 
Okazja do spowiedzi w tych dniach będzie pół godziny przed każdą Mszą św. W I piątek po Mszy św. 
wieczornej Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00.   

W przyszłą I niedzielę miesiąca, po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu 

, nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa i Akt Oddania Rodzaju Ludzkiego. 
 

Kongres Kapitulny naszej Prowincji dokonał zmian w naszym klasztorze. Gwardianem klasztoru 
został o. dr Arkadiusz Czaja, 
Proboszczem Parafii o. dr Honorat Rzepka,  
Stacjonariuszem – o. Ireneusz Główczewski, 
Wikariuszem Parafii – o. Leon Barczak, 
Furtian i Zakrystianin – br. Artur Gubicz. 
O. Kalikst Salak został przeniesiony do klasztoru w Barczewie. 
  

 W poniedziałek  Akcja Katolicka zaprasza członków i sympatyków na spotkanie po Mszy  
św. wieczornej. 

 W środę 29 czerwca przypada Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. W tym dniu od 

godz. 11:00 Stowarzyszenie o. Wł. Włodyki i Caritas zapraszają po odbiór artykułów spożywczych 

firmy Bobo Vita dla małych dzieci w ramach programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia”. 

Artykuły będą wydawane w magazynie Caritas.  

 W czwartek i piątek od godz. 9:00 o. Leon odwiedzi swoich chorych. 

Dziękujemy Panu Tomaszowi za bezinteresowne wykoszenie trenu wokół kościoła św. 

Elżbiety. 

 Dziękujemy parafianom z ul. Olsztyńskiej 9c i ul. E. Orzeszkowej, za przygotowanie 
kościoła do liturgii niedzielnej. O przygotowanie kościoła parafialnego na następną niedzielę 
prosimy parafian z osiedla XXX – lecia nr 1. 

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

OO. Franciszkanie 
  

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 

 

 

 

 

 

http://www.milakowo.parafia.info.pl/
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Na czas wakacji żegna się z Państwem zespół redakcyjny w składzie: 

o. Leon, Agnieszka Bułak, Marzena Pietrasik i Joanna Horyd  

Wracamy do publikowania Biuletynu Parafialnego po wakacjach  

Dzień Godz      Intencje Mszalne 26.06.- 03.07.2016 r. 

Niedziela  

26.06.2016 

7:30 

 

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Pawła z 
okazji imienin 

9:00 
Za ++ Marię, Jana i Władysława Dudak i ++ z rodziny Dudak i 
Kożuszko 

11:00 Za + Pawła Błońskiego, Franciszka oraz ++ dziadków z obojga stron 

18:00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosławieństwo  i opiekę Matki Bożej dla Ireny z racji urodzin. 

Poniedziałek 

27.06.2016  

8:00 
Za + O. Władysława Włodykę – intencja od Stowarzyszenia                            
im. O. Wł. Włodyki 

18:00 

1.W intencji członków Róży Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
2.O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Władysławy 
Marzec 

Wtorek 

28.06.2016  

8:00 Za + Jadwigę i Jana Banaszek 

18:00 
1.Za + Pawła Urbanowicz 
2. Za + Jadwigę Kalinowską w 1. rocznicę śmierci 

Środa  

29.06.2016   

8:00 
1.Za ++ Rodziców i Teściów 
2.Za + Pawła Szot 

18:00 

1.Za + Jana Kiapśnia 
2.O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla córki Joanny z 
okazji roczku oraz potrzebne łaski dla syna Łukasza 

Czwartek  

30.06.2016 

8:00 

1.Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Josepha z okazji urodzin. 
 2.Za + Andrzeja Szupieńko – intencja od uczestników pogrzebu 

18:00 
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Karolinki z okazji                        
4. urodzin oraz potrzebne łaski dla jej rodziców. 

Piątek 

01.07.2016  

8:00 
1.Za + Halinę Szczepańską i + Piotra Szczepaniuka 
2.Za + Adriana Bronakowkiego – intencja od sąsiadów z bloku 10 

18:00 Za + Józefa Kobiałka 

Sobota 

02.07.2016 
 

8:00 1.Za ++ Aleksandrę i Bogumiła Grzybowskich w rocznicę śmierci 
2.Za + Kazimierza Mikusek 

18:00 Za + Czesława Budnik 

Niedziela 

03.07.2016   

7:30 

Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla 
małżonków Agnieszki i Waldemara z okazji rocznicy ślubu. 

9:00 W intencji członków Róży św. Elżbiety 

11:00 

Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla 
Aleksandry i Tomasza z okazji 1. rocznicy ślubu. 

18:00 Za + Helenę Romanowską 


