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XXIX Niedziela Zwykła 16.10.2016r. 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 
Wytrwałość w modlitwie 

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że 

zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym 

mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z 

ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która 

przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim 

przeciwnikiem”. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem 

rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani się z ludźmi 

nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie 

przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie”». I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten 

niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, 

którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, 

że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy 

przyjdzie?». 

Łk 18, 1-8  
 

Oto słowo Pańskie. 
 

Prosić wytrwale i z wiarą 
Wdowa wierzyła w możliwość znalezienia sprawiedliwości u tego, kto za sprawiedliwego nie 
uchodził. Jej wiara pozwalała wytrwale zwracać się wciąż z tą samą prośbą. Jezus przez tę 
przypowieść zapewnia, że Bóg - Ojciec Sprawiedliwy - odpowie na prośby swoich wiernych. 
Powstaje jednak pytanie o naszą wiarę, gdy Bóg według naszego mniemania nie rozwiązuje 
przedstawianych spraw i żądań od ręki. Czy umiemy wówczas z wiarą oczekiwać na dobro, 
którego się spodziewamy? A może już dawno pogrzebaliśmy w naszych sercach wiarę nie tylko 
w wysłuchanie naszych próśb, ale także w sprawiedliwość Boga? Jeżeli tak jest, to już zapewne 
nie tylko odrętwiały nasze ręce czy kolana, ale i nasze serca, a więc nasza miłość. 
 
Jezu, nie wstydzę się klękać i dzień w dzień prosić mojego Ojca o potrzebne dobro. Wierzę w 
Jego sprawiedliwość oraz miłość. Pamiętam jednak, że to ma się stać Jego wola, a nie moja.  
 

 

 

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


 

Ingres Księdza Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego  
do Katedry Fromborskiej  
16 października 2016 r. 

Oto 51. biskup kościoła na Warmii  
 

 

Urodził się 5 marca 1959 r. w Żelechowie. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 2 czerwca 
1985 r. z rąk kardynała Józefa Glempa, prymasa Polski. Następnie po dwóch latach (1985-
1987)  pracy wikariuszowskiej w parafii św. Mikołaja w Grójcu rozpoczął studia 
specjalistyczne z dziedziny liturgiki w Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w 
Rzymie, zakończone w 1992 r. licencjatem. Pracę doktorską na temat "Matka Boża w 
misterium paschalnym w świetle formularzy Okresu Paschalnego Collectio Missarium e 
Beata Maria Virgine" obronił w 1996 r. na Wydziale Teologii Akademii Teologii Katolickiej 
w Warszawie. Po studiach został prefektem w Wyższym Metropolitalnym Seminarium 
Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie. W 2003 r. został mianowany opatem 
Kapituły Kolegiackiej Kampinosko - Bielańskiej, a rok później proboszczem parafii 
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie (2004-2012).  W 
2012 r. kardynał Kazimierz Nycz mianował ks. Józefa Górzyńskiego moderatorem 
nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w Archidiecezji Warszawskiej, a także 
dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. 
Święcenia biskupie przyjął dnia 7 grudnia 2013 roku w Bazylice Archikatedralnej św. Jana 
Chrzciciela w Warszawie z rąk Kardynała Kazimierza Nycza. Współkonsekratorami byli 
Arcybiskup Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz Bp Kazimierz 
Romaniuk, W Konferencji Episkopatu Polski Biskup Józef Górzyński przewodniczy 
Zespołowi Programowemu ds. Telewizyjnych Transmisji Mszy Świętej oraz Podkomisji 
ds. Służby Liturgicznej. Uczestniczy w pracach Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów. Jest delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa 
Ministrantów oraz ds. Ruchu Odnowy w Duchu Świętym.  Ojciec Święty Franciszek 
mianował dnia 10 lutego 2015 r. Biskupa Józefa Górzyńskiego, dotychczasowego Biskupa 
Pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej, Arcybiskupem Koadiutorem Archidiecezji 
Warmińskiej. Kanoniczne objęcie urzędu odbyło się w Kurii Archidiecezji Warmińskiej 
dnia 12 lutego 2015 r., a w dniu dzisiejszym odbędzie się uroczysty ingres do katedry we 
Fromborku. 

 

 

 

 

 

 



 

Ogłoszenia parafialne na XXIX Niedzielę zwykłą – 16.10.2016 r. 

Trwa miesiąc październik zachęcamy do wspólnej modlitwy różańcowej w 
rodzinach oraz codziennie w kościele o 17:30 
Dziś po Mszy św. o godz. 11:00 odbędzie się katecheza parafialna dla rodziców i uczniów 
szkoły podstawowej.  
Akcja Katolicka ma jeszcze wolne miejsca na wyjazd do Olsztyna do Hali Urania na 
Koncert papieski – wyjazd dziś o 15:45 spod kościoła parafialnego. Zapisy u katechetki 
Agnieszki Bułak lub w zakrystii. 
 W ubiegłym tygodniu przed kościołem zbierane były datki na fundusz 
stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia – zebrano 368,84 zł., za które w 
imieniu stypendystów, składamy serdeczne Bóg zapłać. 
 W miesiącu listopadzie będziemy odmawiać Różaniec św.  za zmarłych z 
wypominek. Po Różańcu  przez cały miesiąc będzie sprawowana Msza św. za polecanych 
zmarłych. Kartki z wypisanymi imionami składamy w zakrystii tylko do końca 
października. 
   11 listopada będziemy obchodzić Święto Niepodległości Polski. W tym dniu o 
godz. 8.00 w kościele w kościele parafialnym będzie sprawowana uroczysta Msza św..  w 
intencji naszej Ojczyzny. Po Mszy św. przemarsz delegacji i uczestników na cmentarz  i 
złożenie wiązanek po pomnikiem „Walczących za wolność Ojczyzny”. O godz. 17.00  w 
Miłakowskim Domu Kultury odbędzie się uroczysta Akademia. Zapraszamy wszystkich 
wiernych, którym leży na sercu dobro naszej Ojczyzny. 

W poniedziałek po Mszy św. wieczornej zapraszamy do sali parafialnej na Krąg 
Biblijny. 
 We wtorek po Mszy św. wieczornej w sali parafialnej spotkanie formacyjne 
Franciszkańskiego Zakony Świeckich. 

W sobotę 22 października nie będzie nabożeństwa różańcowego z racji 
przypadających na ten dzień dwóch Mszy św. ślubnych.  

Także w sobotę nie będzie zbiorki ministrantów. 
 Pragniemy wesprzeć misje więc można jeszcze nabyć Kalendarz misyjny na rok 
2017 w cenie 5 zł oraz dostarczyć na furtę klasztorną makulaturę. Można też poprosić o 
pomoc wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas o pomoc w transporcie. Wystarczy zostawić 
w zakrystii swój adres lub nr. tel do kontaktu. Całkowity dochód z tych dzieł przeznaczony 
będzie na misje prowadzone przez naszych współbraci.  
 Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego oraz Biuletynu 
parafialnego. 
 Dziękujemy parafianom z ul. o. Wł. Włodyki 28-36 za przygotowanie kościoła do 
liturgii niedzielnej. O przygotowanie kościoła parafialnego na następną niedzielę prosimy 
parafian z Bieniasz. 
 W tym tygodniu odeszli do Pana: śp. Stanisław Kruszczyński  
i Wiesława Bartkowska. Wieczny odpoczynek… 
Wszystkim naszym parafianom życzymy wiele łask Bożych  
 

 
OO. Franciszkanie 

 

 



Intencje Mszy Świętej 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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

Dzień Godz      Intencje Mszalne 16-23.10.2016 r. 

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 błogosł. i opiekę Matki 
Bożej dla Grażyny z okazji 60 urodzin 

18:00 Za + o. Eneasza 

Poniedziałek 

17.10.2016 

 

8:00 
1. 1. Za + Feliksa Zimnik – intencja od sąsiadów z bloku nr5 
2. Za + Stanisławę Rzepka 

10:00 1. Msza św. z racji Dnia Papieskiego 

18:00 

1. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz 
dary Ducha Św. dla Ireny i Leszka 

2. Za + Władysława i Lucjana Marzec 

Wtorek 

18.10.2016  

8:00 1. Za + Czesława Lipińskiego 

18:00 

1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Marianny z okazji urodzin i błogosławieństwo dla jej rodziny 

2. Za ++ Erminę, Zygmunta, Wacława i Włodzimierza 

Środa  

19.10.2016   

8:00 
1. Za + Czesława Lipińskiego –intencja od rodziny Stawinoga 
2. Za + Patryka Kobiałko – intencja od uczestników pogrzebu 

18:00 

1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosł, opiekę Matki Bożej i 
dary Dycha Św. dla całej rodziny 

2. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla mieszkańców bloku 
nr 11 z Osiedla XXX-lecia  

Czwartek  

20.10.2016 

8:00 
1. Za + Henryka Tomkiewicza – intencja od uczestników pogrzebu 
2. Za + Patryka Kobiałko – intencja od sąsiadów z Pieszkowa 

18:00 

1. Za + Krystynę Jastrzębską 
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Ireny z okazji imienin 

Piątek 

21.10.2016  

8:00 
1. Za + Krystynę Jastrzębską – intencja od uczestników pogrzebu 
2. Za + Urszulę Piórkowską 

18:00 

1. Za + Czesława Lipińskiego 
2. Za + Czesławę w 2. rocznicę śmierci, Stefana i Zygmunta oraz Feliksa w 13 

rocznicę śmierci 

Sobota 

22.10.2016 

8:00 

1. Za + Genowefę Kołodziej – intencja od uczestników pogrzebu 
2. Za ++ Janinę i Stanisława, ++rodziców i rodzeństwo z obojga stron + 

Kazimierza i jego rodziców 
1800 1. Za + Annę Zaremba w 1 rocz. śmierci –int. od  koleżanek z pracy 

Niedziela 

23.10.2016   

7:30 Za + Annę Zaremba w 1 rocznicę śmierci 

9:00 
Dziękczynna za 17 lat Sakramentu Małżeństwa Agnieszki i Ireneusza z prośbą o 
dalsze Boże błogosławieństwo dla całej rodz. 

11:00 
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej dla Elżbiety i Adama 

18:00 Za + Stanisławę Rzepka 


