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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 

 
 

XVI Niedziela Zwykła 17.07.2016r. 
 

Marta i Maria przyjmują Chrystusa    
 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza    
 

Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta, imieniem 
Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem 

Maria,   
która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. 

Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła 
więc do Niego i rzekła: ”Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą 

przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”. 
A Pan jej odpowiedział: ”Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba 

mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”.                 
Łk 10,38-42  

 
Oto słowo Pańskie. 

 
 

Modlitwa Żywego Różańca – codziennie o 17:30 
  
17.07.2016r(niedziela) - R. Św. Faustyny Kowalskiej 
18.07.2016r(poniedziałek) – R. Św. Anny 
19.07.2016r(wtorek)–RMB Nieustającej Pomocy  
20.07.2016r(środa))  – R. Św. Elżbiety  
21.07.2016r(czwartek) – R. Św. Magdaleny  
22.07.2016r(piątek)-R. Św. Antoniego  
23.07.2016r(sobota)-R. Św. Agaty 
24.07.2016r(niedziela) – R. Św. Cecylii 
 

 
 

Już tylko 11 dni  do  ŚWIATOWYCH  DNI  MŁODZIEŻY w Krakowie 
 

 

 

 

 

 

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


 

Weronika Sądej – potrzebne wsparcie finansowe dla nienarodzonego dziecka 
 

 

Wada serca: AVSD, LVOTO, podejrzenie przerwanego łuku aorty 

Cel zbiórki: I etap korekcji wady serca w Klinice Uniwersyteckiej w Munster  

Termin operacji: przyjęcie do szpitala 19.10.2016 

Forma zbiórki: zbiórka publiczna 

To my: Kamila, Krzysztof, Tymuś i Jędruś - rodzina Sądej.  

Nasi synkowie w wieku 6 i 4 lat coraz częściej pytali kiedy do naszego domu zawita ktoś jeszcze. 

My też od dawna pragnęliśmy stworzyć dużą kochającą się rodzinę. W końcu nadszedł ten 

upragniony dzień, kiedy pojawiła się wspaniała nowina. Będziemy mieli dzidziusia. Chłopcy bardzo 

chcieli siostrę, choć tak naprawdę w głębi serca pragnęli, żeby ten mały ktoś po prostu się narodził 

i był. Choć są mali to jednak ich serca czują więcej niż nam się wydaje. Co wieczór klękają na 
kolanach modląc się i prosząc Anioła Stróża o to, żeby dzidzia przeżyła… 

Kiedy w spokoju i szczęściu pojechaliśmy na pierwsze badanie prenatalne w 12 tygodniu ciąży nie spodziewaliśmy 

się zupełnie, że coś może pójść nie tak. Nasz lekarz, bardzo dobry ginekolog, długo oglądał maluszka. Żona Kamila 

przeczuwała już że coś jest nie tak. Nagle lekarz z dużym przejęciem przekazał nam tą wiadomość. „Słuchajcie wydaje się, że 

jest problem z serduszkiem”. Spadło to na nas jak grom z jasnego nieba.  

Po rozmowie z lekarzem wiedzieliśmy już, że spawa jest poważna, ale nie beznadziejna. Póki co wiadomość była 

jedna – duża i poważna wada serca, która będzie na pewno wymagała skomplikowanej operacji. Operacji ratującej życie. Choć 

byliśmy smutni, przerażeni i zaskoczeni nasza decyzja mogła być tylko jedna – walczymy o życie za wszelką cenę.  

Przez kilka dni w naszych głowach cały czas był jeden temat. W końcu zaczęliśmy szukać informacji i działać. 

Konsultacje, wizyty u specjalistów, potwierdzenie wady u cenionej pani profesor kardiolog z Warszawy, modlitwa i decyzja – 

operacja u profesora Edwarda Malca w Münster.  

„Mama a dzidziuś żyje?”. Chłopcy choć jeszcze nie wiedzą co nas czeka, co dzień dopytują z troską o swojego nowego ktosia. 

Podczas którejś kolejnej wizyty dowiedzieliśmy się, że to dziewczynka. 

Małe serduszko naszej malutkiej Weroniki jest bardzo chore. Póki co maleńka jest bezpieczna. Przy życiu utrzymuje 

ją dużo większe i bardzo kochające serce. Serce Mamy. Odliczamy jednak dni do narodzin. Ten pierwszy dzień, pierwsze 

godziny na świecie mogą być bardzo trudne. Operacja, która kosztuje 67 500 euro musi być wykonana w pierwszych dobach 

jej życia i zadecyduje czy to życie będzie trwało dalej. Dodatkowo koszt porodu wyceniono na 4 800 euro.  

Żona codziennie modli się słowami „Boże mój jestem gotowa do służby w moim macierzyńskim 

powołaniu.” Ja również z pokorą przyjmuję drogę, którą przyszło nam podążać, ufamy, że z pomocą Boga i 

dobrych ludzi historia życia naszej córeczki, całej naszej rodziny będzie długa i szczęśliwa. Pozostało nam 

niewiele czasu. Każdy dzień jest na wagę złota. W listopadzie Weronika przyjdzie na świat, odbędzie się operacja, 

rozpocznie się walka naszej córki o życie. 

  

P r o s i m y  W a s  o  p o m o c  w  r a t o w a n i u  ż y c i a  W e r o n i k i  

Weronice można pomóc dokonując wpłaty na rachunek Fundacji: 

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis 

86 1600 1101 0003 0502 1175 2150  z dopiskiem „Weronika Sądej” 

 

 

 

 

Jeśli chcesz pomóc - to w przyszłą niedzielę po każdej 

Mszy św. przed kościołem będą zbierane ofiary na ten cel. 
 

 

 

 

 

 

http://www.corinfantis.org/images/podopieczni/sadej.JPG


 

Z ogłoszeń parafialnych na XVI Niedzielę  zwykłą 
    

Nabożeństwa w naszym kościele: 
Wtorek – ku czci św. Antoniego 

Środa - do Matki Bożej nieustającej pomocy 
Czwartek – ku czci św. Franciszka 

Te nabożeństwa odprawiamy po porannych Mszach św. 

 
Zapraszamy na nabożeństwo Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP w każdą 

niedzielę o 10.30. 
 

 Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.00 zapraszamy na spotkanie uczestników wyjazdu na 
Światowe Dni Młodzieży. Obecność obowiązkowa. 
 
 W poniedziałek zapraszamy na "Spotkanie z Biblią" po Mszy św. wieczornej w sali 
parafialnej. 

  
 W związku z Światowymi Dniami Młodzieży centralne uroczystości w naszej  Archidiecezji 
odbędą się w Gietrzwałdzie w dniu 23 lipca. W tym dniu o godz. 8.30 z Bazyliki św. Jakuba w 
Olsztynie wyruszy piesza pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego do Gietrzwałdu. O godz. 15.00 
na placu przy źródełku odbędzie się uroczysta Msza św. Po Mszy św. będzie koncert zespołu „ 
Mocni w Wierze” oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu. Na te uroczystości wszystkich 
diecezjan  zaprasza  Arcybiskup Wojciech Ziemba. 
  
 W przyszłą niedzielę (24.07.br) po każdej Mszy św. będzie błogosławieństwo 
kierowców i poświęcenie pojazdów mechanicznych. 

 
            Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego  i Biuletynu Parafialnego. 

  
 Dziękujemy sponsorom, którzy ofiarowali pieniądze na zakup nowego pulpitu do naszego 
kościoła. Niech Dobry Bóg będzie wam nagrodą.  
  
       Okazja do spowiedzi św. jest codziennie 20 minut przed każdą Mszą św. 
  
 Dziękujemy parafianom z Osiedla XXX nr 3, za przygotowanie kościoła do liturgii 
niedzielnej. O przygotowanie kościoła parafialnego na następną niedzielę prosimy parafian z 
Osiedla XXX – lecia nr 4. 
 
 Wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom i gościom życzymy wiele łask 
Bożych na cały nowy tydzień. 

                                                                                          
 

OO. Franciszkanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół redakcyjny w składzie: 

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

Dzień Godz      Intencje Mszalne 17-24.07.2016 r. 

Niedziela  

17.07.2016 

7:30 

 

Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Joanny i Dariusza z 
okazji 23 rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa oraz o 
błogosławieństwo Boże dla ich dzieci 

9:00 Za + Czesława Turłaja i jego rodziców 

11:00 

1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Cezarego i Małgorzaty z 
okazji 25. rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa oraz dla ich 
dzieci 
2. Za + Czesława Mosak w 2. rocznicę śmierci 

18:00 

Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla syna Wacława z okazji 
urodzin 

Poniedziałek 

18.07.2016  

8:00 
1. Za + Stefana Morawskiego i jego ++ rodziców 
2. Za + Wacławę Jaskólską – intencja od uczestników pogrzebu 

18:00 
1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 
2. Za ++ Zofię, Aleksandra i Eugeniusza Rogulskich 

Wtorek 

19.07.2016  

8:00 
1. Za + Henryka Dzieciątek i jego ++ rodziców 
2. Za ++_Julię, Ignacego i Józefa 

18:00 

1.  Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Zenona z okazji 60. urodzin 
2. Za + Stanisława Ćwiklińskiego 

Środa  

20.07.2016   

8:00 
1. Za + Czesławę Banaszek 
2. Za + Mateusza w 6. rocznicę śm.  i + Pawła Ratajszczak w 1. rocznicę śm. 

18:00 

1. Za ++ Czesławę i Bolesława Pyrzanowskich, rodziców i rodzeństwo z 
obojga stron 
2. Za ++ Annę Stefaniak, córkę Wiesławę, Danutę i Henryka Hibner oraz ich 
rodziców. 

Czwartek  

21.07.2016 

8:00 

Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
 i opiekę Matki Bożej dla Barbary i Edwarda z okazji 42. rocznicy zawarcia 
Sakramentu Małżeństwa oraz z prośbą o zdrowie dla dzieci i wnuka 

18:00 Za + Danutę w rocznicę śmierci 

Piątek 

22.07.2016  

8:00 
Za ++ Aleksandra, Helenę, Stanisława i Jana oraz za ++ rodziców męża i 
rodzeństwo 

18:00 

1. W intencji członków Róży św. Marii Magdaleny 
2. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę  Matki Bożej dla mieszkańców 
z ul. Olsztyńskiej 9A i 9D 

Sobota 

23.07.2016 
 

8:00 Za + Pawła Szot 

18:00 Za ++ Mariannę i Mariana Piotrowskich oraz ich rodziców 

Niedziela 

24.07.2016   

7:30 Za ++ Krystynę i Annę 

9:00 Za ++ Annę i Stanisława Przybysz, Krystynę i Jana Konka  

11:00  

18:00 Za + Krystynę Dziurbacz z okazji imienin. 



 

 

 


