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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
XXII Niedziela Zwykła 28.08.2016r.
Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony
Słowa Ewangelii według
świętego Łukasza
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego
przywódcy faryzeuszów,
aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. I
opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył,
jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do
nich: ”Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj
pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez
niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: »Ustąp temu miejsca«; i
musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.
Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie
gospodarz i powie ci: »Przyjacielu, przesiądź się wyżej«; i spotka cię zaszczyt wobec
wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa,
będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”.
Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: ”Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę,
nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów,
aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie,
zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych.
A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem
otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”.
Łk 14,1.7-14
Oto słowo Pańskie.
Dzielność i roztropność
Dzielność i roztropność to cnoty, o których zapominamy. Pierwsza z nich to wykazywanie się
siłą i odwagą w codziennym życiu, a roztropność to umiejętność przewidywania rzeczy
przyszłych i opowiadanie się za dobrem. Tymi cnotami należycie wykazują się słudzy, którzy
zostali obdarzeni większą liczbą talentów. Jako roztropni dołożyli starań, aby powiększyć
powierzone dobra, a dzielność dopomogła im w realizacji przedsięwzięcia. Dzięki temu
usłyszeli zbawcze zaproszenie do udziału w radości swego pana. Ich przeciwieństwem jest
sługa zły i leniwy, który został pozbawiony wszystkiego, łącznie ze szczęściem wiecznym.
Dzięki roztropności i dzielności w życiu codziennym i my wejdziemy do radości naszego Pana.
Panie, dziękuję Ci za każdy talent, który mi ofiarowałeś. Jest ich tak wiele, że nie umiem zliczyć.
Z nich wszystkich pomnażam wiarę i miłość, bym jako dobry sługa otrzymał nagrodę.

Modlitwa Żywego Różańca – codziennie o 17:30
28.08.2016r(niedziela) – R. Św. Magdaleny
29.08.2016r(poniedziałek) - R. Św. Antoniego
30.08.2016r(wtorek)-R. Św. Agaty
31.08.2016r(środa) – R. Św. Cecylii
01.09.2016r(czwartek) – RMB Królowej Polski
02.09.2016r(piątek)- RMB Niepokalane Poczęcie
03.09.2016r(sobota) - R. Św. Faustyny Kowalskiej
04.09.2016r(niedziela) – R. Św. Anny
11 września 2016 r. Franciszkański Festyn Rodzinny
11:00 Uroczysta Msza Święta
14:00 Festyn rodzinny w ogrodach klasztornych
Oto jedna z propozycji - Wyprzedaż garażowa
Akcja Katolicka zaprasza wszystkich chętnych do współtworzenia tej wyprzedaży.
Zasady akcji:
1. Zachęcamy do ofiarowania fantów na akcję (mogą to być np. rzeczy codziennego
użytku, sprzęty sportowe, płyty, książki, zabawki, artykuły dziecięce itp.), które są w
dobrym stanie i mogą komuś dalej służyć.
2. Organizatorzy określą cenę, za którą będzie można nabyć fant, a całkowity dochód
zasili fundusz remontowy naszych kościołów.
3. Fanty można przynosić już od dziś do 9 września br. i składać do kosza na furcie
klasztornej.
Więcej informacji udziela Agnieszka511 695 551
Finał wyprzedaży 11 września
podczas
festynu parafialnego
Z Bogiem w nowy rok szkolny
Tegoroczne wakacje mamy już za sobą. Czas relaksu i wypoczynku jest bardzo ważny w
życiu każdego ucznia. Jest nie tylko przerwą w zajęciach szkolnych i związanych z nimi
obowiązkach. Uczniowie oraz nauczyciele nabierają sił, aby ze zwiększoną energią
przystąpić po wakacjach do pracy w nowym roku. W przeżywaniu wakacji towarzyszy
wszystkim oczekiwanie, aby następny rok szkolny był jeszcze bardziej udany niż ten
poprzedni. Nowy rok to nowe szanse, nowe możliwości, nowe doświadczenia, okazja do
podjęcia pracy nad sobą. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami u progu nowego roku szkolnego dziękują
Jezusowi w swoich kościołach parafialnych za szczęśliwie przeżyte wakacje i proszą Go o
błogosławieństwo w nowym roku szkolnym. Stało się to pięknym zwyczajem w
katolickiej Polsce, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele z Bogiem pragną wkroczyć w
nowy rok, zgodnie ze starą dewizą Polaków: „Bez Boga ani do proga”. W ten sposób
potwierdza się przekonanie Psalmisty: „Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą
ci, którzy go wznoszą” (Ps 127, 1). Każda praca człowieka, a zwłaszcza ta, która wiąże się
z jego wykształceniem i zdobywaniem mądrości jest budowaniem ważnego domu. Aby
ono było sensowne, pożyteczne i dawało radość, powinno być wzmocnione Bożym
błogosławieństwem…
Agnieszka Lorek

Ogłoszenia parafialne na XXII Niedzielę zwykłą – 28.08.2016 r.
Zapraszamy na nabożeństwo Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP w
każdą niedzielę o 10:30.
Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne podziękowanie za udział w akcji
„Tornister”. Zebrano 552 zł, z których zakupione zostanie 18 zestawów przyborów
szkolnych dla dzieci z naszej parafii. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg
zapłać.
W poniedziałek 29.08.2016r. o godz. 19:00 zapraszamy sołtysów oraz
liderów grup parafialnych na spotkanie dotyczące festynu rodzinnego
We wtorek 30.08.2016 r. po wieczornej Mszy św. w kancelarii parafialnej
odbędzie się 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 Mszę św.
zapraszamy wszystkie dzieci ze szkoły podstawowej, młodzież gimnazjalną, dyrekcję,
nauczycieli i katechetów.
Okazja do spowiedzi św. -codziennie 20 minut przed każdą Mszą św.
W sobotę 03.09br . o godz. 10:00 zbiórka ministrantów.
W tym tygodniu przypadają dni odnowy Eucharystycznej: I czwartek, I piątek, I
sobota i I niedziela. W pierwszy piątek po wieczornej Mszy św. będzie Adoracja
Najświętszego Sakramentu do godz. 20:00. W pierwszą Niedzielę – Adoracja
Najświętszego Sakramentu po każdej Mszy św. Kolekta zbierana w tym dniu jest
przeznaczona na fundusz remontowy.
Objazd chorych na wioskach będzie w czwartek, piątek i sobotę. O. Leon będzie
odwiedzał swoich chorych w czwartek i piątek od godz. 9:00.
Od 04 września br. Msza św. o godz. 11:00 będzie sprawowana w kościele
parafialnym – pw. Podwyższenia Krzyża św. W tym dniu będzie sprawowana
dodatkowa Msza św. Dożynkowa w kościele św. Elżbiety o godz. 12:30. Tej Mszy św.
będzie przewodniczył Ks. Dziekan Stanisław Borowiecki, który wygłosi kazanie
okolicznościowe.
Akcja Katolicka przy naszej parafii organizuje pielgrzymkę do Torunia w dniu
03.09. br. na 25-lecie założenia Radia Maryja. Zapisy przyjmujemy w zakrystii.
Dziękujemy parafianom z osiedla XXX nr 9, za przygotowanie kościoła do
liturgii niedzielnej. O przygotowanie kościoła parafialnego na następną niedzielę
prosimy parafian z osiedla XXX – lecia nr 10.
W minionym tygodniu odeszli do Pana: śp. Stanisław Suchocki, Feliks
Zimnik, Krystyna Jastrzębska.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im swieci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen
Wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom i gościom życzymy wiele
łask Bożych na cały nowy tydzień.
OO. Franciszkanie
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Intencje Mszalne 28.08-04.09.2016 r.

Za ++ Genowefę i Mariana Jastrzębskich
Za ++ Irenę Mikułan w 8. rocznicę śmierci i Piotra Mikułan
1. Za ++ Stefanię i Dymitra Makuch KOŚCIÓŁ ŚW. ELŻBIETY
2. Za + Bogdana Bryl oraz za ++ rodziców i rodzeństwo
O łaskę zdrowia dla Janiny i Józefa
Za + Tadeusza Rokosz w 3 rocznicę śmierci
1. O Boże błogosławieństwo dla córki Bogumiły z okazji
urodzin
2. Za + Eugeniusza Kalisz
Za + Michała Hołowacz – intencja od mieszkańców bloku nr 5
1. Za ++ Aleksandrę i Stanisława Boraczyńskich i ich dzieci
2. Za ++ Stanisławę i Mieczysława Rawskich
1. Za + Mieczysława Dąbrowskiego od firmy „Znicz” Bogdan
Sadowy z Reszla
2. Za + Zofię Stępczyńską – intencja od uczestników pogrzebu
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla rodziny
1. O powołania kapłańskie i zakonne
2. Za + Stefana Markuszewskiego
Za + Irenę Sinoradzką oraz + Joachima Neumann
1. Za ++ Bożenę i Wiesława
2. Za ++Stefanię i Stefana Zabłockich
1. Za ++ rodziców Martę i Bolesława Krzenieniewskich
2. O Boże błogosławieństwo i potrzebna łaski dla rodziny
1. Za ++ Stefana, Czesławę i Zygmunta Banaszek
2. Za ++ Krzysztofa, Marka, Adriana Bronakowskich
Za ++ Annę, Rozalię, Zofię i Jacka
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla mamy Stefanii z
okazji imienin
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo i dalszą opiekę Matki Bożej dla Róży MB
Królowej Polski
1. Za ++ Martę Bułak i Józefa Tańskiego
2. Za + Tomasza Bednarczyk
Msza św. dożynkowa
KOŚCIÓŁ ŚW. ELŻBIETY
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Stefanii z okazji
urodzin
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