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XVII Niedziela Zwykła 24.07.2016r.
Chrystus uczy modlitwy
Słowa Ewangelii według
świętego Łukasza
Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów
do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów”. A On rzekł do
nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie
Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień, i przebacz
nam nasze grzechy, bo i my przebaczymy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy
ulegli pokusie”. Dalej mówił do nich: „Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o
północy i powie mu: »Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do
mnie z drogi, a nie mam co mu podać«. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: »Nie
naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę
wstać i dać tobie«. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego
przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam
powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą
wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.
Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Lub też gdy prosi o
jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary
swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.
Łk 11,1–13
Oto słowo Pańskie.

Już tylko 4 dni do ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

Modlitwa Żywego Różańca – codziennie o 17:30
24.07.2016r(niedziela) – R. Św. Cecylii
25.07.2016r(poniedziałek) – RMB Królowej Polski
26.07.2016r(wtorek) – RMB Niepokalane Poczęcie
27.07.2016r(środa) - R. Św. Faustyny Kowalskiej
28.07.2016r(czwartek) – R. Św. Anny
29.07.2016r(piątek)–RMB Nieustającej Pomocy
30.07.2016r(sobota) – R. Św. Elżbiety
31.07.2016r(niedziela) – R. Św. Magdaleny

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.
Prosimy Was o pomoc w ratowaniu życia Weroniki
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 dziś i tylko dziś po każdej
Mszy św. przed kościołem będą zbierane ofiary na ten cel.
Ochotnicza Straż Pożarna w Miłakowie
serdecznie zaprasza na
II Międzygminną Spartakiadę Pożarniczą,
która odbędzie się 30.07.2016 r. o godz. 15:00
w Parku Miejskim
w ramach obchodów Dnia Miasta.
W programie m.in.: zmagania strażaków w rozgrywkach na wesoło, konkurencje dla
mieszkańców, grochówka.
Zadanie finansowane z budżetu Gminy Miłakowo w ramach wsparcia realizacji zadania pod
nazwą: „II Międzygminna Spartakiada Pożarnicza”

Z ogłoszeń parafialnych na XVII Niedzielę zwykłą

Dzisiaj po każdej Mszy św. będzie błogosławieństwo kierowców
i
poświęcenie wszelkich pojazdów. Przy wyjściu z kościoła będzie także możliwość wsparcia
dobrowolnymi ofiarami leczenia dziecka -Weronika Sądej.
W dniach od 28 do 31 lipca młodzież z naszej parafii wyjeżdża na Światowe Dni
Młodzieży oraz spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem w Krakowie, dlatego w czwartek na
Mszy św. o godz. 18:00, będziemy modlić się o Boże błogosławieństwo dla nich oraz ich
opiekunów. Po Mszy św. półgodzinna adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Zapraszamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy za naszą młodzież.
Po adoracji spotkanie organizacyjne dla uczestników wyjazdu.
Także w czwartek, od godz. 9:00, o. Leon odwiedzi swoich chorych.
Dziękujemy panu Marcinowi Zielińskiemu za pocięcie drzewa na cmentarzu, a panom z
firmy KRYMAR za zwiezienie. Dziękujemy panu Mariuszowi Jaroń za ofiarowanie kostki brukowej,
która zostanie ułożona wokół krzyża misyjnego w Książniku.
Dziękujemy parafianom z Os. XXX-lecia nr 4, za przygotowanie kościoła do liturgii
niedzielnej. O przygotowanie kościoła parafialnego na następną niedzielę prosimy parafian z Os.
XXX-lecia nr 5.
W tym tygodniu rozpoczęliśmy prace remontowe: ogrodzenia przy kościele św.
Elżbiety, wejścia do klasztoru od strony kancelarii parafialnej, klatki schodowej wraz z
korytarzem, dwóch łazienek, kancelarię, salę parafialną oraz salę młodzieżową, wstawiamy okna
na wieży kościoła Podwyższenia Krzyża św., obecnie je malujemy, a następnie będą oddane do
oszklenia, remontujemy także kominy na klasztorze. Do tej pory udało nam się naprawić dach nad
dobudowaną częścią klasztoru.
Już dzisiaj składamy serdeczne Bóg zapłać za wsparcie, pomoc i wyrozumiałość.
Wierzymy że wspólnymi siłami będziemy w stanie ukończyć powzięte inwestycje, a także podjąć
kolejne konieczne remonty.
Pragniemy poinformować, że 11 września br. w naszej parafii będzie organizowany
Franciszkański Festyn Rodzinny, który rozpocznie Triduum przed odpustem Podwyższenia
Krzyża Świętego. Szczegóły w najbliższym czasie podane będą na plakatach i w biuletynie
parafialnym. Dochód z festynu przeznaczony będzie na kolejne remonty kościoła, klasztoru i
obejścia.
W
ostaniem
tygodniu
odeszła
do
Pana
śp.
Krystyna
Turska.
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci.
Niech
odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen
Zachęcamy parafian do nabywania prasy katolickiej; Gościa Niedzielnego w cenie 5 zł
oraz biuletynu parafialnego - ofiara dobrowolna.
Wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom i gościom życzymy wiele łask Bożych na cały nowy
tydzień.
OO. Franciszkanie

Dzień

Godz
7:30
9:00

Niedziela
24.07.2016

11:00

18:00

8:00

Poniedziałek

25.07.2016
18:00

8:00

Wtorek
26.07.2016

18:00

8:00

Środa
27.07.2016
18:00

Czwartek
28.07.2016

8:00

18:00

Piątek
29.07.2016
Sobota
30.07.2016

8:00
18:00
8:00
18:00
7:30
9:00

Niedziela
31.07.2016

11:00

18:00

Intencje Mszalne 24.07- 31.07.2016 r.
Za ++ Krystynę i Annę
Za ++ Annę i Stanisława Przybysz, Krystynę i Jana Konka
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
Anny i Krzysztofa z okazji imienin i urodzin
1. Za + Krystynę Dziurbacz z okazji imienin
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz światło Ducha
Św. dla wnuków Pawła i Grzegorza
1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Krzysztofa z okazji
imienin
2. O Boże błogosławieństwo dla Jadwigi z okazji 75 urodzin
1. Za ++ Annę, Antoniego, Stanisława i Jacka
2.Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o opiekę Matki Bożej
z okazji 4 urodzin Zosi oraz w dniu imienin Krzysztofa.
Za ++ Władysława i Włodzimierza Wołoszczuk oraz ++ dziadków
1. Za członków Róży św. Anny i ich Rodziny, o Boże błogosławieństwo
oraz opiekę Matki Bożej i św. Patronki, a dla zmarłych o życie wieczne
2. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
oraz dary Ducha Świętego dla Magdaleny
1. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Arkadiusza i Cezarego
2. Za + Michała Hołowacza – intencja od uczestników pogrzebu
1. Za + Janinę Ochwat
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz łaskę zdrowia dla
Teresy
1. Za ++ Teresę i Rafała Raczyńskich
2. Za + Michała Hołowacza
Za + Marię Skiba w kolejną rocznicę śmierci
Za + Tadeusza
1. Za + Alojzego w rocznicę śmierci
2. Za ++ Andrzeja Pietryga i jego rodziców
Za ++ Zdzisława i jego rodziców
Za + Wandę Gross
Za ++ Emilię i Waldemara Sulkowskich
Za + Kazimierza Szczypińskiego
1. Z a +Jana Teller w 3 rocznicę śmierci
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Jana i Kazimiery
Karasek z okazji 50 rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa
KOŚCIÓŁ ŚW. ELŻBIETY
Za ++ Krystynę i Sławoja Pająk

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

