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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
XXI Niedziela Zwykła 21.08.2016r.
Królestwo Boże dostępne
dla wszystkich narodów
Słowa Ewangelii
według świętego Łukasza
Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie,
i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał:
„Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”.
On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam,
będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie,
wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: »Panie, otwórz nam«;
lecz On wam odpowie:
»Nie wiem, skąd jesteście«. Wtedy zaczniecie mówić:
»Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś«.
Lecz On rzecze: »Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście.
Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości«.
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka
i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym,
a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu
i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym.
Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi,
i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”. Łk 13,22–30
Oto słowo Pańskie.
Wejść przez ciasną bramę
Łatwo jest podzielić ludzkość, stosując logikę sprawiedliwości, na zbawionych i potępionych.
Oczywiście siebie samego widząc w tej pierwszej grupie. Jezus nie podaje szacunkowej liczby
zbawionych, lecz wskazuje, jak żyć, aby osiągnąć zbawienie. Starajcie się wejść przez ciasną
bramę. Jest to wezwanie do życia w przyjaźni z Bogiem. Dążąc do zbawienia, trzeba umieć
uwolnić się od niepotrzebnego ciężaru grzechu, który czyni nas duchowo zbyt grubymi i nie
pozwala przejść przez ciasną bramę prowadzącą do Królestwa Bożego. Pamiętajmy, że
zbawieni już jesteśmy. Musimy umieć przyjąć ten dar. Nie pytaj więc, czy nieliczni będą
zbawieni, lecz czy to, co robisz i jak żyjesz, prowadzi cię wprost do nieba.
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Św. Magdaleny

Modlitwa Żywego Różańca – codziennie o 17:30
21.08.2016r(niedziela) – R. Św. Cecylii
22.08.2016r(poniedziałek – RMB Królowej Polski
23.08.2016r(wtorek)- RMB Niepokalane Poczęcie
24.08.2016r(środa) - R. Św. Faustyny Kowalskiej
25.08.2016r(czwartek) – R. Św. Anny
26.08.2016r(piątek)–RMB Nieustającej Pomocy
27.08.2016r(sobota) – R. Św. Elżbiety 28.08.2016r(niedziela) – R.

W sierpniu A.D.2016 poprzez
Sakrament Chrztu Świętego
włączeni zostali do wspólnoty Kościoła:
Data
04.08.2016
04.08.2016
06.08.2016
07.08.2016

Imię i nazwisko dziecka
Natan Krzysztof Dąbrowski
Iga Kazimierska
Iga Karczewska
Wiktoria Pszczoła

08.08.2016
20.08.2016

Arkadiusz Gros
Nadia Dębkowska

szafarz sakramentu
o. Honorat Rzepka
o. Honorat Rzepka
o. Honorat Rzepka
o. Ireneusz
Główczewski
o. Honorat Rzepka
o. Leon Barczak

Chrzest jest początkiem nowego życia - życia we wspólnocie
z Jezusem Chrystusem i z wszystkimi, którzy w Niego wierzą.
A czy Ty znasz datę swego chrztu?

11 września 2016 r.
Serdecznie zapraszamy na Franciszkański Festyn Rodzinny

11:00
14:00

Uroczysta Msza Święta
Festyn rodzinny w ogrodach klasztornych

Zebrane ofiary zasilą fundusz
kościołów i klasztoru
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remontowy

Ogłoszenia parafialne na XXI Niedzielę zwykłą – 21.08.2016 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.
Dziś Parafialny Zespół Caritas w ramach
ogólnopolskiej Akcji „Tornister” po Mszach św.,
przeprowadza zbiórkę ofiar do puszek. Środki zebrane w
ten sposób
będą przeznaczone na zakup wyprawek szkolnych dla dzieci potrzebujących z naszej
parafii.
Akcja Katolicka organizuje pielgrzymkę do Torunia na święto dziękczynienia w
Rodzinie - 25 lecie założenia Radia Maryja. Wyjazd w sobotę 3 września br. Zapisy w
zakrystii do 26 sierpnia br.
We wtorek (30.08.2016) po wieczornej Mszy św. w Kancelarii parafialnej będzie
spotkanie katechetów z O. Proboszczem.
W czwartek 01.09.2016 r. w kościele św. Elżbiety o godz. 8.00 będzie
sprawowana Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Na tę Msze św.
zapraszamy wszystkie dzieci ze szkoły podstawowej, młodzież gimnazjalną, dyrekcję,
nauczycieli i katechetów.
Przypominamy, że chcąc wykonać jakiekolwiek prace na cmentarzu, czy to
przez Zakład Pogrzebowy, kamieniarski czy przez osoby prywatne, prace muszą być
uzgodnione najpierw w kancelarii parafialnej i uzyskać zgodę o. Proboszcza.
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 8, za przygotowanie kościoła do
liturgii niedzielnej. O przygotowanie kościoła parafialnego na następną niedzielę
prosimy parafian z osiedla XXX – lecia nr 9.
Wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom i gościom życzymy wiele
łask Bożych na cały nowy tydzień.
OO. Franciszkanie
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Intencje Mszalne 21-28.08.2016 r.
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Za ++ rodziców Mariannę i Tadeusza oraz braci Jana, Zenona i
Leszka
Za + Marię Kucej w 2. rocznicę śmierci
W intencji Anny i Jana Tomasz z okazji 45. rocznicy ślubu
KOŚCIÓŁ ŚW. ELŻBIETY
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
1. Za +Grzegorza Homza w 23. rocznicę śmierci oraz ++Julię i
Michała
2. Za + Krystynę Turską – intencja od sąsiadów z bloku nr 10
Za ++ Eugenię i Henryka oraz ++Eugenię i Józefa
1. Za + Jana w rocznicę śmierci i ++ z rodziny
2. Za ++ Mariannę i Franciszka Wilk
Za + Teresę Czerniewską w 1. rocznicę śmierci
1. Za + Lucjana Mazur – intencja od uczestników pogrzebu
2. Za ++ Franciszka, Władysławę, Zenona i Ignacego
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Bartłomieja z okazji
urodzin
Za + Michała Hołowacz – intencja od mieszkańców z bloku nr.5
Dziękczynna w 18 rocznicę zawarcia Sakramentu Małżeństwa
Moniki i Arkadiusza z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz
w 17 rocznicę urodzin syna Huberta i opiekę Matki Bożej dla
całej rodziny
W intencji Małgorzaty o Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski z okazji urodzin.
1. Za ++ Stanisława Najmowicz, Benedyktę i Aleksandra
Wojciechowskich i ich rodziców
2. Za ++ Stefana i Grzegorza Baran
Za + Marię Zych
1. Za + Rafała Szarlińskiego
2. Za ++ Teodorę, Władysława Zastawnych w rocznice śmierci
Za ++ Genowefę i Mariana Jastrzębskich
Za ++ Irenę Mikułan w 8. rocznicę śmierci i Piotra Mikułan
Za ++ Stefanię i Dymitra Makuch KOŚCIÓŁ ŚW. ELŻBIETY
Za + Bogdana Bryl oraz za ++ rodziców i rodzeństwo
O łaskę zdrowia dla Janiny i Józefa
1.
2.

Zespół redakcyjny:
o. Leon Barczak OFM, Agnieszka Bułak, Marzena Pietrasik i Joanna Horyd
Patronat i kolportaż: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie
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Obowiązek troski o osoby chore i starsze
Wielkim darem jest sakrament namaszczenia chorych, który jest
lekarstwem uzdrawiającym całego człowieka: „Choruje ktoś wśród was?
Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go
olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a
jeśliby popełnił grzech, będzie mu odpuszczone” (Jk 5, 14-15). Jezus, ustanawiając sakrament
namaszczenia chorych, chciał być blisko osób cierpiących, ponieważ one potrzebują nie tylko opieki
materialnej, lecz także opieki duchowej.
Święty Jan Paweł II nauczał, że tylko w Chrystusie człowiek może znaleźć odpowiedź na pytanie
o sens choroby i cierpienia (Jan Paweł II, List apostolski Salvifici Dolores, 11 lutego 1984 roku). Papież
pragnął zwrócić uwagę świata na sytuację ludzi chorych i starszych, ponieważ spełniają oni w Kościele
katolickim szczególne zadanie. Znosząc różne dolegliwości, upodabniają się do Jezusa Chrystusa, który,
choć był bez grzechu, wziął na siebie wszelkie nasze grzechy i uczestniczy we wszystkich ludzkich
cierpieniach. Jak Chrystus przeszedł przez cierpienie i krzyż do chwały, tak osoby chore oraz cierpiące,
idąc tą samą drogą, kroczą do świętości. Krzyż Chrystusa jest najdoskonalszym objaśnieniem sensu
cierpienia oraz jego wartości w życiu człowieka. Jest on też wezwaniem do odpowiedzi miłością na
miłość Boga.
Wszyscy ludzie poddani są różnym niedomaganiom, zwłaszcza w podeszłym wieku życia. W tej
drodze nie są oni sami w swych cierpieniach i chorobach, ponieważ jest z nimi Zbawiciel. Jeśli jeden
człowiek cierpi, współcierpią z nim inni, dlatego tak bardzo ceni się troskę względem chorych i
cierpiących, dzieła charytatywne oraz wzajemną pomoc, których celem jest niesienie ulgi. Opieka
roztaczana nad osobami przeżywającymi trudności zdrowotne czyni człowieka świadkiem miłosierdzia.
Troskliwa obecność przy nich stanowi odpowiedź na wezwanie Jezusa do świadectwa wiary.
Święty Jan Paweł II pozostawił nam przykład jak żyć oraz jak zachowywać się w chorobie. On
nas nauczał, że należy zaufać Bożej Opatrzności i zdać się na wolę Bożą. W świetle odkupieńczej śmierci
i zmartwychwstania Zbawiciela choroba i cierpienie nie jawią się już jako wydarzenia wyłącznie o
charakterze negatywnym. W świetle Ewangelii można własne cierpienie ofiarować za tych, którzy
oddalili się od Chrystusa. Kościół katolicki poleca osoby chore, starsze i niepełnosprawne Panu Bogu,
aby je podźwignął przez łaskę zdrowia. Są one w sposób szczególny kochane i otaczane troską przez
Chrystusa. Możemy się o tym wielokrotnie przekonać czytając Pismo Święte, gdyż często spotykamy
się tam z przykładami miłości Zbawiciela wobec ludzi zmagającymi się z cierpieniem.
Papież w szczególny sposób podkreślił znaczenie osób chorych, ustanawiając w 1992 roku
Światowy Dzień Chorego, który został wyznaczony na
dzień 11 lutego. Łączy się to z dniem 11 lutego 1858 roku, w którym Najświętsza Maryja Panna
ukazała się dziewczynce Bernadecie Soubirous w Lourdes.
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Sanktuarium Lourdes słynie z uzdrowień dokonywanych przez Jezusa Chrystusa za
pośrednictwem Matki Bożej. Jest to szczególne miejsce święte dla chrześcijan. Do Sanktuarium
przybywają pielgrzymi z całego świata zanosząc prośby o łaskę zdrowia i dziękując Bogu za otrzymane
łaski za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny.
Celem ustanowienia Dnia Chorego było uwrażliwienie wszystkich ludzi na sprawę osób chorych
i starszych oraz na sprawy tych, którzy się nimi opiekują. Miało to doprowadzić do lepszego
zrozumienia człowieka chorego i cierpiącego, a także przypomnieć innym o obowiązku opieki nad nimi
i modlitwy za nich. Obchody Światowego Dnia Chorego są okazją do spotkań z chorymi oraz do
modlitwy w ich intencji.
Osobom chorym i cierpiącym oprócz pomocy materialnej należy zapewnić pomoc medyczną
oraz zainteresować się nimi, odwiedzać ich oraz zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, aby nie czuli
się samotni. Poza tym w posłudze na rzecz chorych i cierpiących niezwykle ważne okazuje się wsparcie
duchowe. Osoby odpowiedzialne za troskę o takich ludzi powinni umożliwić cierpiącym i starszym
korzystanie z sakramentu pokuty, Eucharystii oraz sakramentu namaszczenia chorych. Krewni i
wszyscy, którzy z jakiegokolwiek tytułu opiekują się nimi, są zobowiązani powiadomić duszpasterza
oraz przygotować podopiecznych do przyjęcia sakramentów świętych, a przede wszystkim należy
pokrzepić ich słowami wiary i wspólną modlitwą. Natomiast duszpasterze w ramach posługi parafialnej
powinni poprzez homilie, kazania i katechezy pouczyć wiernych o znaczeniu powyższych sakramentów
w życiu człowieka i potrzebie przyjęcia ich w niebezpieczeństwie śmierci, podczas ciężkiej choroby, a
także w starości. Należy tak formować wiernych, aby sami prosili o sakramenty, przyjmowali je z
głęboką wiarą i pobożnością oraz nie odkładali ich na ostatnią chwilę życia.
Wszyscy ochrzczeni za swój obowiązek powinni uważać uczestniczenie w posłudze wzajemnej
miłości, w pełnieniu dobrych uczynków względem chorych i cierpiących, którzy potrzebują pomocy,
dlatego szczególne miejsce należy poświęcić osobom, które opiekują się chorymi i starszymi. Ich
bezinteresowna postawa stanowi przykład dla wszystkich ludzi. Powinni oni współpracować z
duszpasterzami w parafiach i wraz z nimi, w miarę swoich możliwości, nieść pomoc osobom
cierpiącym w miejscu ich zamieszkania, a także w szpitalach, domach opieki społecznej i hospicjach.
Należy również podkreślić wielką rolę woluntariuszy, którzy niosą bezinteresowną pomoc ludziom w
cierpieniu. Ich postawa jest godna podziwu i szacunku. Każdemu należy się szacunek ze względu na
godność dziecka Bożego.

O. Arkadiusz Mirosław Czaja OFM
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