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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 

 

XX Niedziela Zwykła 14.08.2016r. 

Wymagania służby Bożej  
 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza   
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
„Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, 
żeby on już zapłonął! Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję 

udręki, aż się to stanie. 
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, 

powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro 
będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw 

trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw 
matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej”. 

Łk 12,49-53 
                         

Oto słowo Pańskie. 
 

Ogień Bożej miłości 
Siedem tygodni temu czytaliśmy Ewangelię, w której Jan i Jakub pytali Jezusa, czy chce, 

aby powiedzieli, żeby ogień spadł z nieba na niegościnnych Samarytan. Wówczas ich Mistrz 
zabronił im. Dziś Chrystus mówi: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię, a następnie dodaje słowa o 
przyniesieniu rozłamu w rodzinie. Ostatecznie Jezus spełnia prośbę uczniów, ale w innym, 
głębszym, wymiarze. Jezus przyniósł ogień Bożej miłości, który ma ogarnąć całą ludzkość. Dlatego 
oczekuje On od nas niepodzielonego serca. Możemy je ofiarować tylko wtedy, gdy odłożymy ciężar 
grzechu. To jest droga do odnalezienia pokoju, którego pragniemy. Nie mogą na niej być 
przeszkodą więzy krwi czy wzajemnego upodobania, należy całkowicie zwrócić się do Jezusa. 
 
Chryste, rozpal we mnie ten ogień, który przyszedłeś rzucić na ziemię. Niech zapłonie w naszych 
sercach Boża miłość, która usunie wszelkie podziały i zjednoczy wszystkich wierzących wokół Ciebie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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


Modlitwa Żywego Różańca – codziennie o 17:30 
 
14.08.2016r(niedziela) - R. Św. Faustyny Kowalskiej 
15.08.2016r(poniedziałek) – R. Św. Anny 
16.08.2016r.(wtorek)- RMB Nieustającej Pomocy  
17.08.2016 r.(środa) - R. Św. Elżbiety  
18.08.2016 r. (czwartek)  - R. Św. Magdaleny  
19.08.2016r- (piątek)-R. Św. Antoniego 
20.08.2016r(sobota) R. Św. Agaty 
21.08.2016r– (niedziela) R. Św. Cecylii  
 

11 września 2016 r. 

Serdecznie zapraszamy na Franciszkański Festyn  Rodzinny 
 

11:00      Uroczysta Msza Święta 

14:00      Festyn rodzinny w ogrodach klasztornych 
 

ATRAKCJE: 

 Iluzjoniści: Stanisław Czaja „Oriano”,, Joanna i Paweł Czaja 
               „Duo Paulo” - laureaci wielu międzynarodowych konkursów. 

 Zespoły: Pace Bene oraz Marcin Stachura i Małgorzata Mróz 

 Wyprzedaż garażowa 

 Gry i zabawy dla dzieci oraz MEGA bańki mydlane 

 Poczęstunek SOŁECTW 
                                    

 Zebrane ofiary  zasilą fundusz remontowy kościołów i klasztoru 

                                                                     

Matka Boża Zielna 

W polskiej tradycji ludowej uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej   Maryi Panny 
nazywano świętem Matki Bożej Zielnej lub Matką Bożą Zielną. W dniu 15 sierpnia obchodzono 
jedno z najstarszych świąt Maryjnych, podczas którego oddawano cześć Maryi jako Matce Boga. 
Od początku wieku VI to święto w Palestynie i Syrii staje się wspomnieniem zakończenia życia 
ziemskiego Maryi, zwane Zaśnięciem Najświętszej Maryi Panny.  

Uroczystość Wniebowzięcia umacnia w nas nadzieję, że jako zbawieni znajdziemy się w domu 
Ojca w niebie. Wdzięczni Bogu i Jego Matce, przynosząc do poświęcenia wiązanki kwiatów, zbóż, 
roślin, warzyw, mamy nadzieję, że kiedyś, w wieczności, Maryja przedstawi nas Bogu z naręczem 
dobrych uczynków, pięknego naszego życia zgodnego z wyznawaną wiarą i przykazaniami. 

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, upamiętniająca zwycięską bitwę 
warszawską z 1920 roku i będąca Świętem Wojska Polskiego, powinna być też dniem gorącej 
modlitwy w intencji naszej Ojczyzny. 
 

 

 

 

 

 



Ogłoszenia parafialne na XX Niedzielę zwykłą – 14.08.2016 r. 
 
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. 
  

 W poniedziałek (15.08.br) przypada Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny. Jest to święto obowiązkowe. Msze św. będą sprawowane w porządku niedzielnym. Po 
każdej Mszy św. poświęcenie kwiatów, ziół i owoców. 

 

 Parafialny Zespół Caritas w ramach 
ogólnopolskiej Akcji „Tornister”  w dniu 21.08. 2016 po Mszach św., 
przeprowadzi zbiórkę ofiar do puszek. Środki zebrane w ten sposób 
będą przeznaczone na zakup wyprawek szkolnych dla dzieci potrzebujących z naszej 
parafii. 

  
 Przypominamy o terminowym regulowaniu zamówionych intencji mszalnych, na dwa 
tygodnie przed ustalonym terminem. Niedotrzymanie tego terminu uważamy za rezygnację z 
rezerwacji. 

  
           Okazja do spowiedzi św. jest codziennie 20 minut przed każdą Mszą św. 

 
        Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego  i Biuletynu Parafialnego. 

 
 Dziękujemy parafianom z osiedla XXX nr 7, za przygotowanie kościoła do liturgii 
niedzielnej. O przygotowanie kościoła parafialnego na następną niedzielę prosimy parafian z 
osiedla XXX – lecia nr 8. 
 
 W tym tygodniu odeszli do Pana śp. Zofia Stępczyńska, Lucjan Mazur, Celina 
Dzięciołowska.  
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 14-21.08.2016 r. 

Niedziela  

14.08.2016 

7:30 

1. Za ++ Mariannę, Stanisława, Władysława, Janinę i ++ z rodziny 
Pacek 
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę matki Bożej dla Nadii i Róży i ich rodziców 
oraz dla córki Anny. 

9:00 Za + Józefa Berdyga 
11:00 Za + Natalię i ++ z rodziny Wardów i Karasków KOŚCIÓŁ ŚW. ELŻBIETY                                                                  
18:00 Za + Czesława Grygiel w 4. rocznicę śmierci 

Poniedziałek 

15.08.2016 

Wniebowstą

pienie NMP  

7:30 
Dziękczynna za … z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla mamy Stefani 

9:00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii Zagrobelnej 

11:00 
1. Za ++ Mateusza Stępień i Patryka Cichosza  
2. Za + Romualda Dąbrowskiego w 15. rocznicę śmierci 

KOŚCIÓŁ ŚW. ELŻBIETY 
18:00 Dziękczynna z okazji imienin Marii, z prośbą o Boże błogosławieństwo 

i opiekę Matki Bożej 

Wtorek 

16.08.2016  

8:00 

1. Za + Michała Hołowacza – intencja od mieszkańców bloku nr 5 
2. Dziękczynna z podziękowaniem Panu Bogu za 53 lata życia syna 

Jana z prośbą o dalsze łaski Boże i opiekę Matki Bożej 

18:00 
1. Za ++ Katarzynę i Michała Rybak oraz ich ++ dzieci 
2. Za ++ Janinę i Stanisława Radzkich 

Środa  

17.08.2016   

8:00 

1. Za ++ Krzysztofa, Marka i Adriana Bronakowskich 
2. Dziękczynna w 83. rocznicę urodzin męża Czesława i o zdrowie i 

Boże błogosławieństwo dla córki Ireny 

18:00 
Za ++ Leonarda, Franciszka i Wandę w 2. rocznicę śmierci i ++ z 
rodziny Zawadzkich 

Czwartek  

18.08.2016 

8:00 
1. Za ++ Józefa Sochę – intencja od uczestników pogrzebu 
2. Z prośbą o uzdrowienie córki Barbary 

18:00 Za Parafian i Dobroczyńców kościoła i klasztoru 

Piątek 

19.08.2016  

8:00 
1. Za + Henryka Zielińskiego 
2. Za + Krystynę Turską – intencja od sąsiadów z bloku nr 10 

18:00 Za + Henryka Zielińskiego 

Sobota 

20.08.2016 

8:00 
Dziękczynna z okazji 11. rocznicy urodzin Piotra, o dary Ducha 
świętego i opiekę Matki Bożej 

18:00 
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Lidii z okazji 
urodzin 

Niedziela 

21.08.2016   

7:30 Za ++ rodziców Mariannę i Tadeusza oraz braci Jana, Zenona i Leszka 
9:00 Za + Marię Kucej w 2. rocznicę śmierci 
11:00 W intencji Anny i Jana Tomasz z okazji 45. rocznicy ślubu 

18:00 

Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Bożeny i Zdzisława z okazji 
40. rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa 


