
Z życia naszej Wspólnoty     Nr 121 
 

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 

 

XXIII Niedziela Zwykła 04.09.2016r. 

Kto nie wyrzeka się wszystkiego,  
nie może być uczniem Jezusa  

 
Słowa Ewangelii według  

świętego Łukasza 
 

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: 
 ”Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony  

i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie 
nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc 
zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? 

Inaczej gdyby założył fundament,  
a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: »Ten 

człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć«. Albo który król, mając wyruszyć, aby 
stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy 

ludzi może stawić czoło temu, który 
 z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, 

gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. 
Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, 

nie może być moim uczniem”.                                                         Łk 14,25-33 
                   Oto słowo Pańskie. 

 

Być uczniem Jezusa 

Dziś słyszmy bodajże najtrudniejsze słowa zapisane w Ewangelii. Jak to bowiem 
możliwe, aby Jezus - Bóg, który jest Miłością, mógł postawić jako warunek pójścia za 
Nim nienawiść wobec najbliższych? Jak to możliwe, aby Ten, który powiedział: miłuj 

bliźniego jak siebie samego, teraz kazał mieć samego siebie w nienawiści? Jakimi 
uczuciami ostatecznie ma kierować się uczeń Chrystusa? Czego żąda Jezus od 

swoich uczniów? Miłości niepodzielnej, bo ona nie znosi podziałów. Mamy miłować 
Jezusa całym sercem, umysłem i ze wszystkich sił. On pozostawił nam tego 

przykład, gdy Mając w nienawiści samego siebie, wziął krzyż i na nim skonał. W ten 
sposób pokazał, że ten, kto wyrzeka się wszystkiego, wszystko otrzyma. 

 

Chryste, Boże, który jesteś miłością, Ty stawiasz wielkie wymagania tym, którzy pragną iść za 

Tobą, ale udzielasz jeszcze większej łaski, aby być do tego zdolnym. Miłuję Cię z całego serca. 

 
 
 

 

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


 
Modlitwa Żywego Różańca – codziennie o 17:30 

04.09.2016r(niedziela) – R. Św. Anny 
05.09.2016r(poniedziałek)–RMB Nieustającej Pomocy  
06.09.2016r(wtorek)  – R. Św. Elżbiety  
07.09.2016r(środa) – R. Św. Magdaleny  
08.09.2016r(czwartek) - R. Św. Antoniego 
09.09.2016r(piątek)-R. Św. Agaty 
10.09.2016r(sobota) – R. Św. Cecylii  
11.09.2016r(niedziela) – RMB Królowej Polski 

 
Serdecznie zapraszamy!  

Przybywajcie ze wszystkich stron, abyśmy mogli razem  
w duchu św. Franciszka z Asyżu poczuć, że jesteśmy jedną RODZINĄ. 

 

11 września 2016 r. Franciszkański Festyn  Rodzinny  

w naszej parafii 

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 

Poczęstunek SOŁECTW 

Mega bańki mydlane 
 

i wiele innych. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Godz      Intencje Mszalne 04-11.09.2016 r. 

Niedziela  

04.09.2016 

7:30 

Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla mamy Stefanii z 
okazji imienin 

9:00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski orz z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i dalszą opiekę Matki Bożej dla Róży MB 
Królowej Polski 

11:00 
1. Za ++ Martę Bułak i Józefa Tańskiego 
2. Za + Tomasza Bednarczyk  

12:30 Msza św. dożynkowa            KOŚCIÓŁ ŚW. ELŻBIETY 

18:00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Stefanii z okazji 
urodzin 

Poniedziałek 

05.09.2016 

 

8:00 Za + Stefana Morawskiego 

18:00 
1. Za ++ Stefana Niedźwieckiego, jego rodziców i rodzeństwo 
2. Za + Krystynę Turską intencja od mieszkańców bloku nr 3 

Wtorek 

06.09.2016  

8:00 
1. Za + Eugenię Chojnowską - intencja od uczestników pogrzebu 
2. Za + Danutę Kozyra 

18:00 
1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Weroniki z 
okazji 12. urodzin 
2. Za ++ Pawła Melcer i Rafała Szarlińskiego 

Środa  

07.09.2016   

8:00 
1. Za ++ Stanisława i Bronisławę 
2. Za + Rafała Szarlińskiego - intencja od uczestników pogrzebu 

18:00 
1. Za + Reginę Zabłocką i za ++ z rodziny Więckowskich 
2. Za + Celinę Dzięciołowską - intencja od uczestników 
pogrzebu 

Czwartek  

08.09.2016 

8:00 
1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 
2. Za + Zofię Stępczyńską – intencja od dzieci i wnuków 

18:00 
1. FZŚ 
2. Za + Pawła Melcer – intencja od uczestników pogrzebu 

Piątek 

09.09.2016  

8:00 
1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 
2. Za + Pawła Melcer – intencja od sąsiadów z ul. Olsztyńska 9c 

18:00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Stanisławy z okazji 
65. urodzin  

Sobota 

10.09.2016 

8:00 
1.Za + Wiesława Ordakowskiego w 2. rocznicę śmierci 
2.Za + Grzegorza Baran 

18:00 
1. O radość nieba dla + Stefanii 
2. Za + Ignacego Parol – intencja od rodziny 

Niedziela 

11.09.2016   

7:30 Za + Elę Neumann w rocznicę śmierci 

9:00  

11:00 

1.Za ++ Franciszka, Jadwigę i Wiesławę Kacickich 
2.W intencji Marzeny i Krzysztofa z podziękowaniem w 25. 
rocznicę zawarcia Sakramentu Małżeństwa i z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo 
3.W intencji rodzin naszej parafii. 

18:00 
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziców: Janiny 
i Józefa 



Ogłoszenia parafialne na XXIII Niedzielę zwykłą – 04.09.2016 r. 
 

Zapraszamy na nabożeństwo Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP w każdą 
niedzielę o 10:30. 

Dzisiaj w pierwszą Niedziele miesiąca po każdej Mszy św. – Adoracja Najświętszego 
Sakramentu . Po Mszy św. o godz. 9:00 wymiana Tajemnic Różańcowych. Kolekta zbierana w 
tym dniu jest przeznaczona na fundusz remontowy.             

Od dziś Msza św. o godz. 11:00 będzie sprawowana w kościele parafialnym – pw. 
Podwyższenia Krzyża św.   
                 Dziś 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.   
                W poniedziałek (5 września br.) po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie Kręgu 
biblijnego. 
               We wtorek (6 września br.) odbędzie się spotkanie Akcji Katolickiej. Zapraszamy 
członków i sympatyków na Mszę św. wieczorną, a po niej do sali parafialnej. We 
wtorek po mszy św. wieczornej kkk  
 W sobotę (10 września br.) na wieczornej Mszy św. rozpoczynamy Triduum przed 
Uroczystością  Podwyższenia Krzyża św. (14.IX.) Do Środy włącznie Msze św. z kazaniami 
będą sprawowane o godz. 8:00 i 18:00. Uroczysta Msza św. Odpustowa będzie sprawowana 
14.IX o godz. 18:00.   
               I Komunia Święta w naszej parafii odbędzie się 28 maja 2017 roku o godz. 11:00 w 
kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej i św. Wojciecha 
 Akcja Katolicka zaprasza wszystkich chętnych do współtworzenia Wyprzedaży 
garażowej. Jeśli ktoś chciałby ofiarować rzeczy, które są w dobrym stanie i mogą komuś dalej 
służyć (mogą to być np. rzeczy codziennego użytku, sprzęty sportowe, płyty, książki, zabawki, 
artykuły dziecięce itp.), można je przynosić do 9 września br. i składać do kosza na furcie 
klasztornej. Całkowity dochód ze sprzedaży zasili fundusz remontowy naszych kościołów. 
 Okazja do spowiedzi - codziennie 20 minut przed każdą Mszą św. 
Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego  i Biuletynu parafialnego. 
 Dziękujemy parafianom z osiedla XXX nr 10, za przygotowanie kościoła do liturgii 
niedzielnej. O przygotowanie kościoła parafialnego na następną niedzielę prosimy parafian z 
osiedla XXX – lecia nr 11. 
 W tym tygodniu odeszli do Pana: śp. Czesław Lipiński,  Genowefa Kołodziej i  Jan 
Byssyhgier, Wieczny odpoczynek … 
 

           Wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom i gościom życzymy wiele łask Bożych 
na cały nowy tydzień.                                  OO. Franciszkanie 

 

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

Istnieje także możliwość otrzymywania biuletynu drogą mailową: agnieszkabulak@wp.pl 

mailto:agnieszkabulak@wp.pl

