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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 

XXV Niedziela Zwykła 18.09.2016r. 

Przypowieść o nieuczciwym rządcy 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

”Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, 

że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: »Cóż to 

słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł 

być rządcą«. Na to rządca rzekł sam do siebie: »Co ja pocznę, skoro 

mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. 

Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy 

będę usunięty z zarządu«. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał 

pierwszego: »Ile jesteś winien mojemu panu?«. Ten odpowiedział: »Sto beczek oliwy«. On mu rzekł: 

»Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt«. Następnie pytał drugiego: »A ty, ile 

jesteś winien?«. Ten odrzekł: »Sto korcy pszenicy«. Mówi mu: »Weź swoje zobowiązanie i napisz: 

osiemdziesiąt«. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata 

roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła. Ja także wam powiadam: 

»Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do 

wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w 

drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą 

mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym 

dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż 

albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. 

Nie możecie służyć Bogu i Mamonie«”. 

 

 

Łk 16,1-13                                                                 Oto słowo Pańskie. 

 
 
Przebacz swoim winowajcom 
Pochwała nieuczciwego rządcy, który wpierw trwoni Majątek swego pana, a potem zmniejsza 
zobowiązania, wydaje się być zaskakująca. Co naprawdę on zrobił, że został pochwalony i wskazany 
jako przykład? Jego pytanie: Ile jesteś winien mojemu Panu?, przywodzi na myśl wezwanie z Modlitwy 
Pańskiej w wersji Łukasza: ...przebaczamy każdemu winnemu nam. Zaskakująca pochwała 
nieuczciwego rządcy jest zatem dla nas wezwaniem, abyśmy nie zwlekali z przebaczeniem naszym 
winowajcom, dzięki czemu nasz dług (czyli grzechy) zostanie przekreślony przez samego Pana (czyli 
Chrystusa). A że mamy problemy z takim przebaczaniem, to może właśnie dlatego Jezus zostawił nam 
tak trudną przypowieść... 
Jezu, jesteś moim Panem i tylko Tobie chcę służyć. Wiem, że ta służba polega na okazywaniu miłości 
wszystkim ludziom, również nieprzyjaciołom. Dopomóż mi, abym umiał im przebaczać. 
 

 

 

 

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


Modlitwa Żywego Różańca – codziennie o 17:30 
18.09.2016r(niedziela) – R. Św. Cecylii  
19.09.2016r(poniedziałek) – RMB Królowej Polski 
20.09.2016r(wtorek)-RMB Niepokalane Poczęcia 
21.09.2016r(środa) - R. Św. Anny  
22.09.2016r(czwartek)- RMB Nieustającej Pomocy 
23.09.2016r(piątek) – R. Św. Faustyny Kowalskiej 
24.09.2016r(sobota)- R. Św. Elżbiety  

25.09.2016r(niedziela) – R. Św. Magdaleny  
 

 
W dniach 13-14 września br. już po raz 11. odbyła się Sztafeta Rowerowa do grobu bł. 

ks. Jerzego Popiełuszki. W tym roku z Olsztyna do Warszawy pielgrzymowało 37 osób, a wśród 
nich grupa z Miłakowa w składzie: Izabela Horyd, Paweł Łapa oraz delegacja z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego  
im. Jana Pawła II: Krystyna Szydłowska, Agnieszka Bułak, Kacper Łodyga, Aleksandra Anucińska i 
Joanna Piotrowska. 

Uczestnicy sztafety swoje pielgrzymowanie rozpoczęli od Mszy św.  
w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Modlitwie przewodniczył ks. prał. Jan Paszulewicz. - 
Nastały czasy, kiedy zaczynamy pamiętać o tych, o których kazano nam zapomnieć. Do życia ks. 
Jerzego bardzo pasują słowa Inki, która powiedziała: „Powiedzcie babci, że zachowałam się jak 
trzeba”. Wielkość tego prostego kapłana polegała na tym, że on umiał zachować się, jak należy - 
zaznaczył w homilii ks. Paszulewicz. - Niech jego błogosławieństwo z niebios ześle na nas i na naszą 
Ojczyznę błogosławieństwo, byśmy potrafili tak jak on kochać Boga, Polskę, byśmy umieli zło dobrem 
zwyciężać, byśmy wiedzieli co jest w życiu najważniejsze - powiedział ks. Paszulewicz. 

Po Mszy św. uczestnicy sztafety udali się pod Pomnik Wolności Ojczyzny na placu 
Solidarności, gdzie złożyli kwiaty i ruszyli w drogę. Do Warszawy dotarli 14 września – w dniu 
urodzin Kapelana Solidarności. Po wspólnej modlitwie przy grobie Bł. ks. Jerzego była możliwość 
zwiedzenia muzeum poświęconego życiu i jego męczeńskiej śmierci.  Po Mszy św. w kościele św. 
Stanisława Kostki oraz kolacji wszyscy szczęśliwie wrócili do swych domów. Serdecznie 
dziękujemy Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej za zaproszenie nas do udziału w tym 
wyjątkowym przedsięwzięciu. 
 

 

 

 

 

 



Ogłoszenia parafialne na XXV Niedzielę zwykłą – 18.09.2016 r. 

 
 W ubiegłą niedzielę odbył się w naszej parafii Franciszkański Festyn Rodzinny. 

Wszelkie, dobrowolne ofiary, złożone podczas festynu (łącznie 5.824,70zł) zasiliły parafialny 
fundusz remontowy i umożliwią wykonanie części, zaplanowanych na dużą skalę, prac 
remontowych. 
 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli to przedsięwzięcie- 
sołectwom: Stolno, Pityny, Książnik, Lesiska, Ząbrowiec, Mysłaki, Gudniki, Nowe Mieczysławy, 
Polkajny, Stare Bolity, Radzie Mieszkańców Miłakowa,  
grupom parafialnym: Akcji Katolickiej, Caritas i Stowarzyszeniu O. Wł. Włodyki, FRA, Żywemu 
Różańcowi,  
instytucjom: Burmistrzowi Miłakowa, Prezesowi MPGK Miłakowo, Prezesowi OSP Miłakowo, Dyrekcji 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie, Dyrekcji MDK Miłakowo 
artystom: duetowi Joannie i Pawłowi Czaja „Duo Paulo” oraz Stanisławowi Czaja „Oriano”, zespołowi 
„Pace Bene” oraz Marcinowi Stachurze i Małgorzacie Mróz 
oraz firmie Votum S.A. Warmia i Mazury Biuro Miłakowo i pani Henryce Ćwiklińskiej 
 
Dziękujemy również wszystkim ofiarodawcom za rzeczy na wyprzedaż garażową oraz indywidualne 
wpłaty na parafialny fundusz remontowy. 

SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!!! 

 W poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie biblijne w salce parafialnej. 
 Za tydzień 25września br. po Mszy św. o godz. 11:00 zapraszamy na katechezę  dla 
rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.  
 W zakrystii można nabyć Kalendarz misyjny na rok 2017. Koszt 5 zł. Dokonując zakupu 
wspieramy naszych franciszkańskich misjonarzy w Ameryce Łacińskiej i Afryce. 
 Ukończyliśmy wyrównywanie terenu w nabytej nowej części cmentarza. Za wykonaną 
pracę zapłaciliśmy ok. 7 tys. 
   
Dziękujemy parafianom z osiedla XXX-lecia nr 12, za przygotowanie kościoła do liturgii 
niedzielnej. O przygotowanie kościoła parafialnego na następną niedzielę prosimy parafian z ul. 
Przemysłowej i ul. Świerczewskiego 1-24 
  
W tym tygodniu odeszli do Pana: śp. Marcin Łukasik i Henryk Tomkiewicz.  
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Przez Miłosierdzie 
Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.  Amen. 
 
Wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom i gościom życzymy wiele łask Bożych na 
cały nowy tydzień. 
                                                                                         

 

 OO. Franciszkani 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Dzień God

z 

     Intencje Mszalne 18-25.09.2016 r. 

Niedziela  

18.09.201

6 

7:3

0 

1. Za + Mariana Wierzchoń w 15. rocznicę śmierci i ++ Józefę, 
Bolesława,    
oraz ++ z rodziny Kamińskich i Kuberskich. 

9:0

0 
Za ++ Marię i Józefa Parszuta oraz ich ++ rodziców i rodzeństwo 

11:

00 
Za ++ Franciszka, Wilhelminę, Stanisławę i Genowefę Gornostaj 

18:

00 

Za + Helenę Romanowską 

Poniedział

ek 

19.09.201

6 

 

8:0

0 

1. Za + Zofię Stępczyńską – intencja od chrzestnej 
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące 

18:

00 

1. Z podziękowanie za otrzymane łaski, o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Mamy z okazji 70 urodzin 

2. Za + Rozalię Bałdyga 

Wtorek 

20.09.201

6  

8:0

0 

1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 
2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla mamy i babci. 

18:

00 

1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Anny i Krzysztofa 
Tomasz oraz ich dzieci 

2. Za + Zofię Stępczyńską – intencja od Róży Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy 

Środa  

21.09.201

6   

8:0

0 

1. Za + Krystynę Turską – intencja od uczestników pogrzebu 

18:

00 

1. Za ++ Stanisława, Adelę i Józefa Przerwa 
2. Za ++ Reginę i Kazimierza Kuncewicz 

Czwartek  

22.09.201

6 

8:0

0 
1. Za + Mieczysława Dąbrowskiego – intencja od sąsiadów 
2. Za + Zofię Stępczyńską – intencja od koleżanki Danuty 

18:

00 
1. Za + Zofię Dziubak – Siergun 
2. Za + Andrzeja Żabik w rocznicę śmierci oraz +Mariana Żabik 

Piątek 

23.09.201

6  

8:0
0 

1. Z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla siostry Pii z 
racji urodzin i imienin 

2. Za ++ Eugenię i Antoniego Chojnowskich oraz ++ z rodziny 
18:
00 

1. Za + Alicję Kursa – intencja od sąsiadów z ul. Olsztyńskiej 9c 
2. O zdrowie i potrzebne łaski dla dzieci, wnucząt i prawnuków 

Sobota 

24.09.201

6 

8:0

0 

1. Za + Mieczysława Dąbrowskiego – intencja od sąsiadów 

180
0 

1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 
2. Za + Pawła Melcer – intencja od pracowników Safilin- zmiany 

niebieskiej 

Niedziela 

25.09.201

6   

7:3

0 

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej dla Justyny z okazji 95 urodzin 

9:0

0 

Za ++ Zdzisława, Stefanię i Andrzeja Ozga 

11:

00 

1. Za ++ rodziców Święcickich, Deoniziak  i + Czesława 
Święcickiego 

2. Za ++ Annę i Jana Gesek oraz++ Helenę i Stanisława 
18:

00 

1. Za + Irenę Śluzek – intencja od Stowarzyszenia Ojca Wł.Włodyki 
2. Za organizatorów Franciszkańskiego Festynu Rodzinnego 



  

 
 
 

W środę, 14 września 2016 r. o godz. 18:00 
wierni z Miłakowa uczestniczyli w uroczystej 
Mszy Świętej  Odpustowej, która została 
odprawiona z okazji 

święta 
Podwyższenia 

Krzyża Świętego.  Do tego ważnego wydarzenia 
przygotowywano się trzy dni  – już w niedzielę 
parafianie skorzystali z pierwszej nauki, która 
została  wygłoszona przez zaproszonego 
rekolekcjonistę  
o. Macieja Olszewskiego OFM. 

11 września był dniem wyjątkowym, czasem spotkań, radości i zabawy -  z 
inicjatywy o. Arkadiusza Czaji OFM, gwardiana tutejszej parafii, mieszkańcy 
biesiadowali w ogrodach przyklasztornych podczas Franciszkańskiego Festynu 
Rodzinnego. Dzięki życzliwości wielu osób, pod kierownictwem wikariusza o. 
Leona Barczaka OFM, udało się przygotować  piękny wystrój 
ogrodów.  

Organizatorzy zadbali  o 
atrakcyjny program,  
w którym każdy mógł odnaleźć 
coś dla siebie.  

Licznie zgromadzonych 
parafian, przez całe popołudnie, 
zabawiali artyści - iluzjoniści, 

laureaci wielu międzynarodowych konkursów: duet Joanna i Paweł Czaja „Duo 
Paulo” oraz Stanisław Czaja „Oriano”.  Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa –  
swoimi talentami podzieliła się najbliższa rodzina  
o. Arkadiusza.   

Uśmiechem i cukierkami obdarowywał wszystkich 
szczudlarz, najmłodszych zachęcały do zabawy kolorowe 
postacie z bajek, a nad głowami unosiły się mieniące 
bańki.  



Spacerującym wśród licznych stoisk, czas 
umilał swoim śpiewem duet: Marcin Stachura i 

Małgorzata Mróz z 
Morąga oraz zespół 
„Pace Bene” z 
Miłakowa. O głodnych i 
spragnionych zadbali: 
członkowie Żywego Różańca, Caritas, 

Stowarzyszenie  
o. Wł. Włodyki, Sołectwa i Rada Mieszkańców Miłakowa oraz młodzież 
Franciszkańskiego Ruchu Apostolskiego.  Przygotowali oni bogaty poczęstunek – 
stoły uginały się od jadła, wypieków i napojów.  

 

Poszukiwacze skarbów, 
mogli zaspokoić swoje potrzeby na stoisku 
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, która zorganizowała Wyprzedaż 
Garażową. Można tam było znaleźć prawdziwe „perełki”, które niepotrzebne 
jednym, znalazły swoje miejsce u drugich – ta forma zakupów cieszyła się dużym 
zainteresowaniem.  

Wszelkie, dobrowolne ofiary, złożone podczas festynu (łącznie 5.824,70zł) 
zasiliły parafialny fundusz remontowy i umożliwią wykonanie części, 
zaplanowanych na dużą skalę, prac remontowych. 
W poniedziałek i wtorek, podczas każdej Mszy Świętej, o. Maciej kontynuował 
nauki rekolekcyjne, uświadamiając zebranym, jak wielkie znaczenie  powinien 

mieć krzyż w różnej formie w życiu 
każdego katolika.  
12 września, po wieczornej Mszy 
św.,  miał także miejsce wykład 
naukowy, poprowadzony przez o. 
Arkadiusza Czaję, a wygłoszony 
przez gwardiana klasztoru w 
Poznaniu o. Macieja Olszewskiego  
na temat: In vitro – dlaczego NIE!  



Zwieńczeniem przygotowań do 
odpustu, była wspomniana  uroczysta suma, 
koncelebrowana przez miejscowych i 
zaproszonych kapłanów, której 
przewodniczył o. Maciej. Podczas homilii, 
kapłan podsumował trzydniowe rekolekcje i 
udzielił licznie zebranym błogosławieństwa. 
Wierni mogli otrzymać odpust zupełny, uczestniczyli w procesji eucharystycznej, 
a także uczcili relikwię Krzyża Świętego.  

 
 
 
 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli to przedsięwzięcie- 
sołectwom: Stolno, Pityny, Książnik, Lesiska, Ząbrowiec, Mysłaki, Gudniki, Nowe Mieczysławy, 
Polkajny, Stare Bolity, Radzie Mieszkańców Miłakowa,  
grupom parafialnym: Akcji Katolickiej, Caritas i Stowarzyszeniu O. Wł. Włodyki, FRA, Żywemu 
Różańcowi,  
instytucjom: Burmistrzowi Miłakowa, Prezesowi MPGK Miłakowo, Prezesowi OSP Miłakowo, 
Dyrekcji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie, Dyrekcji MDK Miłakowo 
artystom: duetowi Joannie i Pawłowi Czaja „Duo Paulo” oraz Stanisławowi Czaja „Oriano”, zespołowi 
„Pace Bene” oraz Marcinowi Stachurze i Małgorzacie Mróz 
oraz firmie Votum S.A. Warmia i Mazury Biuro Miłakowo i pani Henryce Ćwiklińskiej 
 

Dziękujemy również wszystkim ofiarodawcom za rzeczy na wyprzedaż garażową oraz indywidualne 
wpłaty na parafialny fundusz remontowy. 

SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!!! 
                              oo. Franciszkanie 

 


