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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 

 

XXVIII Niedziela Zwykła 09.10.2016r. 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 
Wiara uzdrowionego cudzoziemca 

Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez 

pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, 

wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się 

z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad 

nami». Na ich widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się 

kapłanom». A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich 

widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, 

upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. 

Jezus zaś rzekł: «Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest 

dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten 

cudzoziemiec». Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».  

Łk 17, 11-19      Oto słowo Pańskie. 
 

Dziękujmy Bogu 
Uzdrowienie dziesięciu trędowatych pokazuje, jak wielkich rzeczy dokonuje Bóg w życiu 
człowieka, jeżeli jest się posłusznym Jego słowu. Zdumiewające jest, że odkrywa to jedynie 
Samarytanin, który poznał, że jest uzdrowiony i wrócił do Jezusa, aby Mu dziękować. Usłyszał 
wtedy znamienne słowa: Wstań, idź! Twoja wiara cię uzdrowiła. Wiara rzeczywiście ocala i 
zbawia człowieka, ponieważ daje udział w życiu Boga. Uzdrowiony Samarytanin otrzymał ten 
dar. Dlatego ze spokojem odszedł, bo wiedział, że został w pełni oczyszczony i zbawiony. My 
też powinniśmy wyrażać wdzięczności za Boży dar zbawienia w Jezusie. Posłuszeństwo słowu 
Bożemu jest również naszą drogą do uzdrowienia, a przede wszystkim do zbawienia. 
 
Panie, Twoje słowo przynosi uzdrowienie i oczyszczenie ciała i duszy. Pełen wdzięczności 
przychodzę do Ciebie, aby dziękować za zbawczą moc, jakiej doświadczam w sakramentach. 
 

 

 

 

 

 

 

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


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

09.10.2016r(niedziela) – RMB Królowej Polski 
10.10.2016r(poniedziałek)-RMB Niepokalane Pocz. 
11.10.2016r(wtorek) - R. Św. Anny  
12.10.2016r(środa)- R. Św. Faustyny Kowalskiej 
13.10.2016r(czwartek) 7.30-  RMB Nieustającej Pomocy- 
                                               8.30 - R. Św. Elżbiety 
                                             17.30- R. Św. Magdaleny 

 

XVI Dzień Papieski  
 

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia od szesnastu 
lat prowadzi największy program stypendialny w 
Polsce. Wspiera finansowo i formacyjnie zdolną 

młodzież z niezamożnych rodzin, z małych 
miejscowości. „Żywy pomnik” św. Jana Pawła II, 

bo tak często są nazywani, tworzą uczniowie szkół 
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych a także już 

ponad 1000 studentów, wszystkich stypendystów jest blisko 2 300 osób.  
 

Obchodom tegorocznego Dnia Papieskiego towarzyszyć będą liczne koncerty, 
zorganizowane czuwania oraz apele modlitewne, a także uroczyste Msze święte. 

Modlitwa o miłosierdzie dla każdego człowieka i całego świata będzie stanowiła osnowę 
duchową tego dnia. Wydarzenia kulturalne i naukowe pomogą zrozumieć głębię 

„niewypowiedzianej” tajemnicy Bożego miłosierdzia. Stałym punktem obchodów Dnia 
Papieskiego jest publiczna oraz kościelna zbiórka na program stypendialny Fundacji 

„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która wspiera 2300 młodych, zdolnych ludzi z całej Polski.  
 

16. 10.2016 r. – w przyszłą niedzielę 

Akcja Katolicka organizuje wyjazd na Koncert Papieski do Olsztyna.  W hali Urania  

wystąpi między innymi  zespół Lumen. Koszt wyjazdu 10 zł od osoby (to cegiełka na 

Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia),  natomiast koszt wynajmu autokaru zostanie 

pokryty ze środków Urzędu Gminy Miłakowo  

Wyjazd: 15:45 spod kościoła parafialnego 
Ilość miejsc – 50.       Zapisy u katechetki - Agnieszki Bułak.  

 

 

 

 

 

 

 



Ogłoszenia parafialne na XXVIII Niedzielę zwykłą – 09.10.2016 r. 

Nabożeństwa w naszym kościele: 
 Wtorek – ku czci św. Antoniego 
 Środa - do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
 Czwartek – ku czci św. Franciszka  

Te nabożeństwa odprawiamy po porannych Mszach św. 
Nabożeństwo Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP w niedzielę o 10.30. 
 Zachęcamy wszystkich wiernych do codziennego odmawiania Różańca św. we 
wspólnocie parafialnej – w naszym kościele o godz. 17:30. 

Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11:00 katecheza parafialna dla rodziców i młodzieży 
przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. 
 Także dzisiaj przypada XVI Dzień Papieski. Przed Kościołem będzie 
przeprowadzona zbiórka ofiar do puszek na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia”. Ta fundacja pomaga uczniom i studentom z niezamożnych rodzin 
w zdobywaniu wiedzy. Tę zbiórkę przeprowadzi Caritas. 
 W ubiegłą niedzielę na fundusz remontowy zebraliśmy 2 235 zł.  
Bóg zapłać za składane ofiary. 

 W czwartek przypada 13 dzień miesiąca – Dzień Fatimski. O godz. 7:30 Różaniec 
św. ,następnie Msza św. o godz. 8:00., po Mszy św. II część Różańca św. o godz. 17:30 III 
część Różańca św., o godz. 18:00 Msza św. z kazaniem, które wygłosi o. prof. Florencjan 
Szymański.  
W tym dniu swoje imieniny zakonne i 25 – lecie kapłaństwa będzie obchodził   o. 
Honorat Rzepka – proboszcz Parafii. 
 Msza św. Jubileuszowa będzie sprawowana o godz. 18:00.    

        W przyszłą niedzielę(16.X.br.) po Mszy św. o godz.. 11:00 będzie katecheza 
parafialna dla rodziców i dzieci ze szkoły podstawowej . 
Także w przyszłą niedzielę Akcja Katolicka organizuje wyjazd na Koncert Papieski do 
Hali Urania w Olsztynie – szczegóły na plakacie i w Biuletynie parafialnym. Zapisy 
przyjmuje katechetka Agnieszka Bułak (mamy 50 kart wstępu) 
 Przez cały miesiąc listopad będziemy odmawiać Różaniec  św. i będzie 
sprawowana Msza św. gregoriańska za zmarłych polecanych w wypominkach.  
 Na stoliku pod chórem można nabyć Kalendarz misyjny na rok 2017 oraz 
przypominamy, że trwa Zbiórka MAKULATURY. 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. Włodyki nr 17- 27, za przygotowanie kościoła do 
liturgii niedzielnej. O przygotowanie kościoła parafialnego na następną niedzielę 
prosimy parafian z ul. O. Włodyki nr 28-36. 
    W tym tygodniu odeszli do Pana: śp. Władysław Butkiewicz, Klotylda Baran i Aniela 
Krawczyk                        Wieczny odpoczynek ……  
Wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom i gościom życzymy wiele łask 
Bożych na cały nowy tydzień                                          
 

OO. Franciszkanie 
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Dzień Godz      Intencje Mszalne 09-16.10.2016 r. 

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 

Poniedziałek 

10.10.2016 

 

8:00 
1. Za + mamę Karolinę 
2. Za dusze czyśćcowe 

18:00 
1. Za +Czesława i Ryszarda Przerwa oraz rodziców Stefanię, Aleksandra, Anielę i Jana 
2. Za ++Franciszka i Anielę Piórkowskich 

Wtorek 

11.10.2016  

8:00 
1. Za + Mieczysława Dąbrowskiego – intencja od sąsiadów 
2. Za + Joannę Bartkowską 

18:00 
1. Za ++ Jana, Annę i Krystynę Gesek 
2. W intencji Jadwigi o Boże błogosławieństwo z okazji 70. urodzin 

Środa  

12.10.2016   

8:00 
1. Za + Feliksa Zimnik – intencja od sąsiadów z bloku nr 5 
2. Za + Henryka Tomkiewicza – od znajomej Ireny Petryki 

18:00 
1. Za + Halinę Siwiec 
2. Za + Stanisława Suchockiego 

Czwartek  

13.10.2016 

8:00 
1. Za Helenę i Edwarda Ćwiek 
2. Za + Czesława Lipińskiego 

18:00 
1. FZŚ 
2. Msza Jubileuszowa i imieninowa Proboszcza o. Honorata 

Piątek 

14.10.2016  

8:00 
1. Za ++Franciszka, Edwarda i Jana oraz ++ rodziców i braci 
2. Za + Wandę Boryńską w 1. rocznicę śmierci 

18:00 
1. Za + Edwarda Kiapśnia 
2. Za + Alicję i Mariana Kursa – intencja od koleżanek i dzieci 

Sobota 

15.10.2016 

8:00 
1. Za + Feliksa Zimnik 
2. Za ++ Zofię i Aleksandra oraz Stanisława Kołek o życie wieczne 

1800 
1. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jadwigi z okazji urodzin i imienin 
2. Za +Joannę Bartkowską i o łaskę zdrowia dla Wiesławy Bartkowskiej 

Niedziela 

16.10.2016   

7:30 Za + Piotra Dampc w 5. rocznicę śmierci 

9:00 Za + Piotra Mikułan w 12 rocznicę śmierci i + Irenę Mikułan 

11:00 

1. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz dary Ducha 
św. dla Magdaleny i Zenona 

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Grażyny z okazji 60 urodzin 

18:00 Za + o. Eneasza 


