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XXVII Niedziela Zwykła 02.10.2016r. 

Służyć z pokorą   
 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 
Apostołowie prosili Pana:  

”Przymnóż nam wiary”. Pan rzekł:  
”Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, 
powiedzielibyście tej morwie: »Wyrwij się z 

korzeniem 
 i przesadź się w morze«,  
a byłaby wam posłuszna. 

Kto z was, mając sługę,  
który orze lub pasie, powie mu,  

gdy on wróci z pola: »Pójdź i siądź do stołu«? Czy nie powie mu raczej: »Przygotuj mi 
wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się,  

a potem ty będziesz jadł i pił«? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? 
Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: »Słudzy nieużyteczni 

jesteśmy;  
wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać«”.                Łk 17,5-10  

Oto słowo Pańskie. 
 

 
Ziarnko wiary 
Nawet najmniejsze ziarenko wiary daje uczestnictwo w twórczej mocy Boga, dla którego nie ma rzeczy 
niemożliwych. Potrzeba wielkiej pokory, aby uznać, że sami z siebie nic wielkiego uczynić nie możemy. 
Dlatego postawa ucznia Jezusa musi być postawą ewangelicznego sługi, który jest pracowity i wierny. 
On przecież orze pole, pasie stado, usługuje przy stole, a więc we dnie i w nocy pracuje w domu, 
zagrodzie i na polu. Jest to wzorowy przykład całkowitego zaangażowania się oraz posłusznego i ufnego 
przyjęcia woli Bożej. Taka właśnie ma być nasza wiara. Bóg wówczas przeobrazi nasze czyny w taki 
sposób, że z małego ziarnka staną się one czymś niesłychanie wielkim, znacznie większym niż 
przesadzenie drzewa w morze. 
Chryste, wszystko pochodzi od Ciebie, zaradź mojej biedzie i słabości. Przychodzę do Ciebie z wiarą 
maleńką jak ziarenko, wiedząc, że dasz taki wzrost, którego nie mogę sobie wyobrazić. 
 

 

 

 

 

 

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


GRAFIK ODMAWIANIA KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  
 PRZEZ POSZCZEGÓLNE RÓŻE -17.15 

 

02.10.2016r(niedziela)- RMB Nieustającej Pomocy 
03.10.2016r(poniedziałek)-R. Św. Faustyny Kowalskiej 
 04.10.2016r(wtorek)- R. Św. Elżbiety  
05.10.2016r(środa) – R. Św. Magdaleny  
06.10.2016r(czwartek) - R. Św. Antoniego 
07.10.2016r(piątek)-R. Św. Agaty 
08.10.2016r(sobota) – R. Św. Cecylii  
09.10.2016r(niedziela) – RMB Królowej Polski 

 

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ 
Modlitwa Żywego Różańca – codziennie o 17:30 

 
Triduum  

przed 
Uroczystością Świętego Franciszka z Asyżu 

 
Święty Franciszek z Asyżu 

inspiracją do wiernego naśladowania 
Jezusa Chrystusa w życiu współczesnym 

 
Sobota 1 października 2016 roku 

17:30  Nabożeństwo różańcowe (prowadzi Franciszkański Ruch Apostolski) 
18.00  Msza Święta ****** Nabożeństwo Eucharystyczne 
 

Niedziela 2 października 2016 roku 
Msze święte jak w każdą niedzielę. 
17:30  Nabożeństwo różańcowe (prowadzi Franciszkański Zakon Świeckich) 
18.00  Msza Święta ****** Nabożeństwo Eucharystyczne 
 

Poniedziałek 3 października 2016 roku 
17:30  Nabożeństwo różańcowe (prowadzi Franciszkański Zakon Świeckich) 
18.00  Msza Święta z homilią - pod przewodnictwem o. Modesta Z. Wieczorka OFM 

 Transitus (prowadzi FZŚ, FRA i zespół Pace et Bene) 

 
Uroczystość Świętego Franciszka z Asyżu  

4 października 2016 roku 
8.00  Msza Święta z kazaniem 
17.30  Nabożeństwo różańcowe (prowadzi Franciszkański Zakon Świeckich) 
18.00  Msza Święta Odpustowa - pod przewodnictwem o. Modesta Z. Wieczorka OFM 

 Procesja Eucharystyczna 
 Te Deum  
 uroczyste błogosławieństwo,  
 uczczeniem relikwii Świętego Franciszka z Asyżu, 
 spotkanie braterskie w klasztornym refektarzu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dzień Godz      Intencje Mszalne 02-09.10.2016 r. 

Niedziela  

02.10.2016 

7:30 
W intencji Bogumiły i Sylwiusza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski z okazji 
rocznicy ślubu 

9:00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i nieustanną 
opiekę Matki Bożej dla członków Róży św. Antoniego 

11:00 
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. 

18:00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo oraz 
opiekę Matki Bożej dla rodzin: Gesek, Zapastnik, Ryfa i Bąk 

Poniedziałek 

03.10.2016 

 

8:00 

1. Za + Annę i Andrzeja Korol 
2. Za ++ Teresę i Jana Opłotnych w rocznicę śmierci 

18:00 
1. Za ++ Katarzynę i Michała Szałaj oraz ++ z rodziny Szałaj i Słota 
2. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny 

Wtorek 

04.10.2016  

8:00 
1. Za ++ rodziców Feliksę i Józefa 
2. Za + Alicję Kursa 

18:00 
1. Za + Andrzeja Atrachimowicza o życie wieczne 
2. Za + Ryszarda Mirowskiego i jego ++ rodziców Czesława i Józefę oraz Weronikę i 

Maurycego Miązek 

Środa  

05.10.2016   

8:00 

1. W intencji Renaty i Bogdana o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski z okazji 25 
rocznicy zawarcia Sakr. Małżeństwa 

2. Za + Alicję Kursa – intencja od uczestników pogrzebu 
3. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Michaliny 

18:00 
1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i nieustanną 

opiekę Matki Bożej dla członków Róży św. Faustyny, a dla zmarłych o życie wieczne  
2. Za + Feliksa Zimnik – intencja od uczestników pogrzebu 

Czwartek  

06.10.2016 

8:00 

1. O powołania kapłańskie i zakonne 
2. Za + Adama Sadura – intencja od rodziny Jechanowskich 
3. W intencji br. Artura z okazji imienin 

18:00 
1. Za ++ Anatola i Bogdana Sinoradzkich 
2. Za + Alicję Kursa 

Piątek 

07.10.2016  

8:00 
1. Za + Adama Sadura – intencja od rodziny  Szczubełek 
2. O łaskę zdrowia dla mamy Janiny 

18:00 

1. Dziękczynna za wszystkich członków Żywego Różańca z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
2. Za ++ Weronikę i Klemensa Wojciul i ich ++ rodziców 

Sobota 

08.10.2016 

8:00 

1. Za + Mariannę Krysiak w 4 rocznicę śmierci, ++ Władysława Smolińskiego i 
Bronisławę Szydłowską 

2. Za ++ Halinę i Ryszarda Borowych z dziećmi 

1800 1. Za + Stanisławę Łukasiewicz w 9. rocznicę śmierci 

Niedziela 

09.10.2016   

7:30 
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha świętego dla Mirelli z okazji 
urodzin 

9:00 Za ++ Stanisława Najmowicz, Benedyktę i Aleksandra Wojciechowskich i ich ++ rodziców 

11:00 
W intencji Małgorzaty i Henryka o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski z okazji 25 
rocznicy zawarcia Sakr. Małżeństwa 

18:00 Za + Czesława Korach i ++ rodziców z obojga stron 



Ogłoszenia parafialne na XXVI Niedzielę zwykłą – 02.10.2016 r. 
 Październik miesiącem modlitwy różańcowej – zapraszamy codziennie na 17:30 do 
wspólnej modlitwy. Dla dzieci przygotowaliśmy planszę z naklejkami. 

 Dziś przypada I Niedziela miesiąca. Po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego 
Sakramentu. Po Mszy św. o godz. 9:00 wymiana Tajemnic Różańcowych. Kolekta w tym dniu 
przeznaczona jest na parafialny fundusz remontowy. 
                Również dziś odpust w kościele św. Franciszka w Ząbrowcu. Po Mszy św. o godz. 
11:30 mieszkańcy Ząbrowca zapraszają na piknik.  

W środę 5 października Akcja Katolicka zaprasza członków i sympatyków na Mszę św. 
wieczorną, a po niej do salki na spotkanie. 
 W  naszej wspólnocie zakonnej swoje imieniny  obchodzić będzie  
br. Artur. Msza św. w jego intencji zostanie odprawiona w dniu 06 października o godz. 8:00.  

W tym  tygodniu przypadają dni odnowy duchowej pierwszy czwartek i piątek  miesiąca. 
W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20:00.  odwiedziny chorych w czwartek, 
piątek i sobotę od godz. 9:00. 

W  klasztorze i parafii rozpoczynamy przygotowania przed uroczystością św. Franciszka 
z Asyżu. 03 października po wieczornej Mszy św. z kazaniem, które wygłosi o. Modest, 
odprawiamy nabożeństwo upamiętniające śmierć św. Franciszka, tak zwane TRANSITUS. W 
uroczystość św. Franciszka Msze święte o godz. 8:00 i  18:00 uroczysta Msza św. odpustowa z 
procesją wokół kościoła. Szczegóły podane na plakacie i w Biuletynie parafialnym, 

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. o. Wł. Włodyki 1-16za przygotowanie kościoła do liturgii 
niedzielnej. O przygotowanie kościoła parafialnego na następną niedzielę prosimy parafian z ul. O 
Wł. Włodyki 17-27 
  W tym tygodniu odeszli do Pana: śp. Tadeusz Stanicki;  
 
Wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom i gościom życzymy wiele łask Bożych na cały nowy 

tydzień                                          

 

 

OO. Franciszkanie 

 

 

 

 

 

 



Święty Franciszek z Asyżu wiernym naśladowcą Jezusa Chrystusa 

 
Zbliżająca się Uroczystość Świętego Franciszka z Asyżu (4 października) skłania do pochylenia 

się nad duchowością franciszkańską. Święty z Asyżu jest jednym z najbardziej znanych świętych na 

świecie. Swoją wiernością Bogu pociągał i pociąga ludzi do naśladowania życia chrześcijańskiego. 

Chcąc bardziej miłować Boga, za sprawą Ducha Świętego, postanowił zmienić formę swojego życia, 

opierając ją na Eucharystii i Ewangelii, wiodących do doskonałości chrześcijańskiej. Tym samym 

pragnął w pełni upodobnić się do Jezusa Chrystusa. A zatem powołanie do życia w duchowości 

franciszkańskiej oznacza bycie chrześcijaninem na wzór Świętego Franciszka z Asyżu. Franciszkanie 

ze wszystkich wspólnot powinni być gorliwymi w posłudze głoszenia Ewangelii, zgodnie z przykładem 

Świętego Franciszka. Wnoszą oni ogromny wkład w ewangelizację świata. Są wezwani do bycia w 

świecie znakiem życia ewangelicznego, co prowadzi do świętości. Przed nimi stoi wielkie zadanie 

apostolstwa w ramach misji Kościoła katolickiego, który oczekuje od nich służby w świecie 

współczesnym na rzecz Królestwa Bożego, by byli wzorem jedności i odważnego świadectwa wiary w 

Chrystusa na wzór Świętego Franciszka. Elementem charakterystycznym duchowości franciszkańskiej 

jest życie sakramentalne, w którym przeżywa się i kontempluje żywą obecność Jezusa Chrystusa w 

Eucharystii. 

Eucharystia należy do najświętszych sakramentów, którą ustanowił dla nas Chrystus. Dzięki 

Niej Kościół żyje i wzrasta, ponieważ obecny jest w niej Jezus, który tak się uniżył, że stał się pokarmem 

dla wiernych. A zatem Sakrament Najświętszej Eucharystii buduje Kościół i określa jego misyjne 

zadania. Eucharystia to źródło, a zarazem szczyt życia całego Kościoła. Jeśli spojrzymy na nauczanie 

Świętego Franciszka widzimy, że szczególne miejsce poświęcił obecności Zbawiciela w Najświętszym 

Sakramencie: „...na tym świecie nie widzę niczego wzrokiem cielesnym z Najświętszego Syna Bożego, 

tylko Jego Najświętsze Ciało i Najświętszą Krew... I pragnę, aby te najświętsze tajemnice były ponad 

wszystko czczone i umieszczane w godnych miejscach” (Święty Franciszek z Asyżu, Testament). 

W czasie kontemplacji Chrystusa, Świętego Franciszka uderzają w sposób szczególny dwie 

rzeczy: uniżenie się Jezusa, który chciał pozostać z nami pod postaciami chleba i wina oraz polecenie, 

byśmy Go spożywali w Komunii Świętej. To uniżenie i zaproszenie na Ucztę Eucharystyczną budzi w 

jego sercu uczucie głębokiej pokory, łączące się z pragnieniem oddania się Jezusowi, a także życia w 

Nim i dla Niego. W liście do współbraci zakonnych Święty pisał: „Niech zatrwoży się cały człowiek, 

niech zadrży cały świat i niech rozraduje się niebo, gdy na ołtarzu w rękach kapłana jest Chrystus, Syn 

Boga żywego... O pokorna wzniosłość, bo Pan wszechświata Bóg i Syn Boży, tak się uniża, że dla 

naszego zbawienia ukrywa się pod niepozorną postacią chleba” (Święty Franciszek z Asyżu, List 

skierowany do całego Zakonu). Święty Franciszek wielką czcią i kultem otaczał Sakrament Najświętszej 

Eucharystii. Przystępując do Komunii Świętej czynił to z taką pobożnością, że swoim przykładem 

pociągał innych do Zbawiciela. Jednocześnie uważał, że nieuczestnictwo we Mszy Świętej, jeśli była 

ku temu możliwość, jest lekceważeniem Jezusa Chrystusa. 

Sakrament Najświętszej Eucharystii, dla duchowości franciszkańskiej, jest centralnym i 

najważniejszym punktem życia z Bogiem i ludźmi. Dlatego elementem charakterystycznym duchowości 

franciszkańskiej jest życie sakramentalne, w którym przeżywa się i kontempluje żywą obecność Jezusa 

Chrystusa. Jest również sakramentem Bożego miłosierdzia względem wszystkich ludzi i węzłem 

wzajemnej miłości Boga do człowieka, będąc jednocześnie znakiem jedności wszystkich chrześcijan. 

Eucharystia pomaga w nieustannym ożywianiu osobistej więzi z Bogiem poprzez pielęgnowanie 

duchowości właściwej charyzmatowi Świętego Franciszka z Asyżu. Jest ona także źródłem życia i 

rozwoju, a także znakiem jedności wszystkich wspólnot franciszkańskich na całym świecie, które idą 

przez życie za Chrystusem na wzór Świętego z Asyżu. 

Franciszkanie są zachęcani do częstego uczestnictwa we Mszy Świętej, studiowania Słowa 

Bożego oraz do tego, żeby każdego dnia starali się znajdować czas na skupienie duchowe i modlitwę. 

Modlitwa umacnia i pobudza do ofiarnej służby Bogu oraz ludziom, co łączy się z sumiennym 

wypełnianiem obowiązków chrześcijańskich. Osoby, wybierające życie franciszkańskie, mają za cel 

dążenie do doskonałości chrześcijańskiej. Formy pomocy mogą być różne w zależności od posiadanych 

zdolności, jakie człowiek otrzymał od Boga. Dla każdego dostępna jest forma apostolatu - dawanie 

dobrego przykładu życia chrześcijańskiego poprzez katechezę, troskę o ubogich, sumienne 

wykonywanie obowiązków swojego powołania, jak i kontakt z Bogiem na modlitwie, a szczególnie 

przez uczestnictwo w liturgii eucharystycznej. 



Wspólnoty franciszkańskie powinny również być szkołami modlitwy, opierającymi się na 

miłości do Boga i ludzi. Wyraża się to przez głoszenie Chrystusa Zmartwychwstałego oraz przez 

modlitwę i dzieła pomocy ludziom najuboższym i chorym. Przykładem miłości do Boga i człowieka 

jest Święty Franciszek z Asyżu. Odpowiedzią Świętego było upodobnienie się do Zbawiciela, poprzez 

stawanie się sługą wszystkich. Święty patrząc na Jezusa, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się 

ubogim oraz uniżył się, sam staje się ubogim i uniżonym. Zbawcze cierpienie Jezusa było dla Świętego 

Franciszka źródłem kontemplacji, dlatego też nie przejmował się własnymi cierpieniami. Mężnie 

przeżywał wszelkie dolegliwości, łącząc je z cierpieniem Odkupiciela na krzyżu. Mocno podkreślał 

troskę o ludzi, którzy przeżywali chorobę i sam też spieszył im z pomocą. 

 

 

O. Arkadiusz Mirosław Czaja OFM 
 


