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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
XXVI Niedziela Zwykła 25.09.2016r.
Przypowieść o bogaczu i Łazarzu
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus powiedział do faryzeuszów: ”Żył pewien człowiek bogaty,
który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się
bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami,
imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu
bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł
żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został
pogrzebany.
Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza
na jego łonie. I zawołał: »Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech
koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym
płomieniu«. Lecz Abraham odrzekł: »Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje
dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A
prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd
do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać«. Tamten rzekł: »Proszę cię
więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich
przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki«. Lecz Abraham odparł: »Mają
Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają«. Tamten odrzekł: »Nie, ojcze Abrahamie, lecz
gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą«. Odpowiedział mu: »Jeśli
Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą«”.
Łk 16,19-31
Oto słowo Pańskie.

We wrześniu A.D.2016 poprzez Sakrament Chrztu Świętego
włączeni zostali do wspólnoty Kościoła:
Data
Imię i nazwisko dziecka
szafarz sakramentu
03.09.2016
Marcelina Maria Komar
o. Leon Barczak
10.09.2016
Franciszek Socha
o. Leon Barczak
10.09.2016
Michał Jastrzębowski
o. Leon Barczak
18.09.2016
Michał Kalinowski
o. Leon Barczak
25.09.2016
Kacper Piotr Ławrynowicz
o. Leon Barczak

Modlitwa Żywego Różańca – codziennie o 17:30
25.09.2016r(niedziela) – R. Św. Magdaleny
26.09.2016r(poniedziałek) - R. Św. Antoniego
27.09.2016r(wtorek)-R. Św. Agaty
28.09.2016r(środa) – R. Św. Cecylii
29.09.2016r(czwartek) – RMB Królowej Polski
30.09.2016 (piątek) – R. Niepokalane Poczęcie
01.10.2016 r.(sobota) – R. Św. Anny
02.10.2016 r. (niedziela) – R. M.B. Nieustającej Pomocy
PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
"Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie
wolno się zatrzymywać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u
szczytu..." - mówił sługa Boży kard. Stefan Wyszyński
Wzięłam do ręki różaniec
Niegdyś uważałam siebie za dobrą katoliczkę. Jednak nie traktowałam za
niewłaściwe tego, że kiedy spóźniłam się na niedzielną Mszę świętą, nie zwracałam uwagi
na czytania mszalne, często stałam gdzieś pod chórem albo w kruchcie, a do sakramentów
przystępowałam tylko z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. W domu często
były kłótnie. Uważałam się za osobę mądrą i wykształconą i nawet nie próbowałam
zmieścić się ze swoim życiem w Ewangelii. Nie brałam do ręki Pisma Świętego i chciałam
sama decydować, ile dzieci urodzę i czy zechcę trwać w trudnym małżeństwie. Swoich
problemów nie przekładałam na modlitwę, tylko na kilometrowe obmowy w rodzinie i
wśród przyjaciół. Marzyłam o wygodnym życiu po odchowaniu dzieci, o godzinach
spędzanych w fotelu przed telewizorem, o wycieczkach po świecie. Krótko mówiąc, Pan
Bóg sobie, a ja sobie. Na szczęście dzięki mojej mamie byłam od dziecka wrażliwa na
krzywdę
każdego
człowieka.
Różaniec wzięłam do ręki pod wpływem wstrząsającej dla całej Polski informacji
o porwaniu i zamordowaniu ks. Jerzego Popiełuszki. "Jak można podnieść rękę na
drugiego człowieka?" - ta myśl dręczyła mnie nieustannie i otwierała na wołanie do Boga
o pomoc. Pomimo zmęczenia z łatwością klęknęłam do modlitwy różańcowej, której nie
odmawiałam od wielu lat. Miałam wówczas 33 lata. Tajemnice różańca pamiętałam z
nauki religii. Nie zastanawiałam się, czy mam dużo do zrobienia w pracy, nie czułam bólu
kolan. Z różańcem w ręku wyruszyłam w kolejnych tajemnicach na pielgrzymkę wiary.
Kontemplowałam, zapewne z pomocą łaski Bożej, historię zbawienia i losy porwanego
kapłana. Od tamtej pory moje życie zaczęło się zmieniać.
Intencje pisane przez życie...
Różaniec odmawiałam dalej. Zauważyłam, że coś się dzieje z moją rodziną...
Zaczęliśmy rozumieć się z mężem, a w rodzinie zapanował spokój. Cieszyłam się z tej
zmiany, ale próbowałam rozumem dochodzić, jak to się stało. Mój rozum miał tylko jedną
odpowiedź - RÓŻANIEC. I tak wszystko się zaczęło. Życie dostarczało intencji do
modlitwy, tak że nie mogłam wypuścić różańca z ręki.

Ogłoszenia parafialne na XXVI Niedzielę zwykłą – 25.09.2016 r.
Dziś po Mszy św. o godz. 11:00 zapraszamy na katechezę dla rodziców
i dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.
W poniedziałek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na spotkanie z
Biblią.
W przyszłym tygodniu przypada I Niedziela miesiąca. Po każdej
Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Serca Pana
Jezusa i Akt Oddania Rodzaju Ludzkiego. Po Mszy św. o godz. 9:00 wymiana
Tajemnic Różańcowych, a o godz. 11:00 zapraszamy na katechezę uczniów
przygotowujących się do sakramentu bierzmowania oraz ich rodziców.
Kolekta w tym dniu przeznaczona jest na parafialny fundusz remontowy.
W przyszłą niedzielę (2.10.2016 r.) odpust w kościele św.
Franciszka w Ząbrowcu. Po Mszy św. o godz. 11:30 mieszkańcy Ząbrowca
zapraszają na piknik.
Październik miesiącem modlitwy różańcowej – zapraszamy
codziennie na 17:30 do wspólnej modlitwy. Dla dzieci przygotowaliśmy
planszę z naklejkami.
Informujemy, że w czasie zimowym nie zmieniamy godziny Mszy
św. wieczornej. Pozostajemy przy godz. 18:00
W zakrystii można nabyć Kalendarz misyjny na rok 2017. Koszt 5 zł.
Dokonując zakupu wspieramy naszych franciszkańskich misjonarzy w
Ameryce Łacińskiej i Afryce.
Zbiórka MAKULATURY odbywać się będzie przez cały miesiąc
październik. Całkowity dochód przeznaczony będzie na misje prowadzone
przez naszych współbraci. Zawiązaną sznurkiem makulaturę można
składać do kosza na furcie.
Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego oraz
Biuletynu parafialnego.
Dziękujemy parafianom z ul. Przemysłowej i ul. Świerczewskiego za
przygotowanie kościoła do liturgii niedzielnej. O przygotowanie kościoła
parafialnego na następną niedzielę prosimy parafian z ul. o. Wł. Włodyki 116
W tym tygodniu odeszli do Pana: śp. Patryk Kobiałko
Wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom i gościom życzymy
wiele łask Bożych na cały nowy tydzień
OO. Franciszkanie

Dzień

Godz
7:30

Niedziela
25.09.2016

9:00
11:00
18:00

Poniedziałek
26.09.2016

8:00
18:00

Wtorek
27.09.2016

8:00
18:00

9:00

Msza św. z okazji 70-lecia Szkoły Podstawowej w Miłakowie – Kościół
św. Elżbiety

18:00

Sobota
01.10.2016

8:00
18:00
8:00
18:00

1800
7:30
9:00
Niedziela
02.10.2016

1.Za ++ Tadeusza i Janinę Miloch
2.Za + Krystynę Pająk
1.W intencji Krystyny i Czesława o Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski z okazji 46. rocznicy ślubu
2.Za ++ Zofię i Annę Wolak i ++ z ich rodzin
Za + Alicję Kursa – intencja od rodziny Przybyszewskich

8:00

Środa
28.09.2016

Piątek
30.09.2016

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Justyny z okazji 95 urodzin
Za ++ Zdzisława, Stefanię i Andrzeja Ozga
1.Za ++ rodziców Święcickich, Deoniziak i + Czesława Święcickiego
2. Za ++ Annę i Jana Gesek oraz++ Helenę i Stanisława
1. Za + Irenę Śluzek – intencja od Stowarzyszenia Ojca Wł. Włodyki
2. Za organizatorów Franciszkańskiego Festynu Rodzinnego
1.Za ++Małgorzatę i Adolfa oraz ++ z rodzin Postków i Skrzeszewskich
2.Za + Stanisława Suchockiego – intencja od uczestników pogrzebu

1.Za +Eugenię i Antoniego Chojnowskich – intencja od przyjaciółki Luby z
rodziną
2.Za + Krystynę Pająk
1.Za + Ernesta Peterejt i ++ z rodziny Kamińskich
2.Za ++ rodziców Monikę, Jana Parszuto, chrzestnego Józefa i Marię
Parszuta
1.Za +Adama Sadura – intencja od sąsiadów z bloku nr 2
2. O łaskę zdrowia dla Ireny
1.Za + Michała Siry i ++ z rodziny
2. Za + Józefa , Eugeniusza i Romana Parzych
1.Za + Bronisławę w rocznicę śmierci.
2.Za + Adama Sadura – intencja od uczestników pogrzebu
1.Za +Hieronima Bejtka
2. Za + Franciszka
1.Za + Jana i jego ++ rodziców
2.Za + Stanisława Suchockiego – intencja od sąsiadów

8:00

Czwartek
29.09.2016

Intencje Mszalne 25.09-02.10.2016 r.

11:00

18:00

Za dusze w czyśćcu cierpiące
W intencji Bogumiły i Sylwiusza o Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski z okazji rocznicy ślubu
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i
nieustanną opiekę Matki Bożej dla członków Róży św. Antoniego
1.Za + Celinę Dzięciołowską oraz ++ Weronikę i Ryszarda Dobrzyńskich
2. Z okazji imienin Teresy Sławińskiej o Boże błogosławieństwo i opiekę
matki Bożej oraz łaskę zdrowia.
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla rodzin: Gesek, Zapastnik,
Ryfa i Bąk

Katechezy parafialne w Parafii Podwyższenia Krzyża św. w Miłakowie

Kl. 1-2 SP

Kl. 3 SP

W Książniku

Kl. 4-6 SP

i przedszkole

I Komunia

III Niedziela

II Niedziela

Klasy
GIM

I-II

II Niedziela

Godz. 9.00

III

Katechezy
Małżeńskie

I Niedziela
II Niedziela

Klasa
GIM.

Godz 11.00

Bierzmow
anie

godz. 18.00

Godz11.00
Godz. 11.00

Godz. 11.00

I Niedziela

Ostatnia niedz.
M-ca

Godz11:00
16 X 2016

16 X 2016

30 X 2016

16 X 2016

09 X 2016

30 X 2016

13 XI 2016

13 XI 2016

20 XI 2016

13 XI 2016

06 XI 2016

06 XI 2016

27 XI 2016

11 XII 2016

11 XII 2016

18 XII 2016

11 XII 2016

04 XII 2016

04 XII 2016

-------------

15 I 2017

15 I 2017

22 I 2017

15 I 2017

06 XI 2016

06 XI 2016

29 I 2017

12 II 2017

12 II 2017

19 II 2017

12 II 2017

05 II 2017

05 II 2017

26 II 2017

12 III 2017

19 III 2017

05 III 2017

05 III 2017

26 III 2017

09 IV 2017

23 IV 2017

02 IV 2017

30 IV 2017

14 V 2017

14 V 2017

07 V 2017

28 V 2017
25 VI 2017

Plan katechez na 2016/2017.
Katechezy są przygotowane i będą głoszone dla rodziców i dzieci w
poszczególnych grupach wiekowych, po Mszy św. niedzielnej o godz.
11:00,
a w Książniku po Mszy św. o godz. 9.00

Do obecności na tej katechezie zobowiązani są rodzice dzieci 1 i 2 klas szkoły
podstawowej oraz rodzice dzieci uczęszczające do przedszkola.
Do obecności na tej katechezie zobowiązani są rodzice i dzieci klas 1, 2, 3, 4, 5 i 6 szkoły
podstawowej, jako przygotowanie do przyjęcia sakramentów.
Do obecności na tej katechezie zobowiązani są rodzice i młodzież klas I i II gimnazjum.
Do obecności na tej katechezie zobowiązani są rodzice i młodzież
przygotowująca się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania.

Katechezy dla małżonków udzielane są na Mszy św. o godz. 18.00 w
ostatnią Niedzielę miesiąca.

Aby katechezy mogły być zaliczone, frekwencja musi osiągnąć
90% obecności.

