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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 

 

XXX Niedziela Zwykła 23.10.2016r. 

Wysłuchana modlitwa skruszonego grzesznika  

 
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 

Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są 
sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: 

”Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, 
jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak 

się  
w duszy modlił: »Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, 

cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze 
wszystkiego, co nabywam«. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu 

wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: »Boże, miej litość dla mnie, grzesznika«. 
Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, 

kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”.   
     Łk 18,9-14                          Oto słowo Pańskie. 

 

Lekcja pokory  

Faryzeusz nie rozmawia z Bogiem, lecz z samym sobą. Nie jest więc to modlitwa. To jedynie 
katalog własnych zalet, apoteoza własnej doskonałości. Bez wątpienia dziesięciny, posty i 
przykazania stanowiły wielkie dobro w jego życiu. Zostały one jednak w sposób niewłaściwy 
przewartościowane, stając się punktem odniesienia wobec innych ludzi. To świadczy o wielkiej 
pysze faryzeusza, wynoszącej go nie tylko ponad innych ludzi, ale również ponad samego Boga. 
Jego postawa świadczy, że On jest mu niepotrzebny. Do doskonałości może dojść sam, bez 
łaski Bożej. Postawa celnika była zgoła inna, jak i inne było jego życie. Będąc świadomy swoich 
słabości, prosił o miłosierdzie, dzięki czemu odszedł usprawiedliwiony. 
 
Chryste, dziękuję Ci za tę wielką lekcję pokory. Jest we mnie wiele z faryzeusza, który jest 
dumny z własnej doskonałości. Pragnę jednak stanąć przed Tobą jak celnik, prosząc o litość. 
 

 

 

 

 

 

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


Codziennie o 17:30 odmawiamy różaniec. 
23.10.2016r(niedziela) - R. Św. Magdaleny 
24.10.2016r(poniedziałek) - R. Św. Antoniego 
25.10.2016r(wtorek)-R. Św. Agaty 
26.10.2016r(środa) – R. Św. Cecylii  
27.10.2016r(czwartek) – RMB Królowej Polski 
28.10.2016r(piątek)-RMB Niepokalane Poczęcie 
29.10.2016r(sobota) - R. Św. Anny  
30.10.2016r(niedziela) – R. Św. Faustyny  
 

 
W dniu 15 października 2016 roku w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury im. 

Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim 
odbyły się przesłuchania konkursowe XXIV Diecezjalnego 

Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej pod patronatem 
Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego i Biskupa Diecezji 
Toruńskiej. Motto tegorocznego festiwalu brzmiało: „Bądźcie 

świadkami miłosierdzia”.   Festiwal rozpoczęła  Msza świętą w 
kościele parafialnym w Kowalewie Pomorskim. Do tegorocznej 

edycji Festiwalu zgłosiło się 31 wykonawców.  W kategorii 
„zespoły” parafialna grupa śpiewająca Pace e Bene zdobyła I 

miejsce  utworem „Patrzę Matko przez łzy”.                                           
Relacja: Anna Biernacka 

 

 
Cieszymy się bardzo, że tak wiele osób, a wśród nich 

młodzież i dzieci z naszej parafii, w ubiegłą niedzielę 
skorzystało z możliwości wyjazdu na koncert „Bądźcie 
świadkami Miłosierdzia”, który odbył się w Hali Urania w 
Olsztynie. Było to piękne duchowe przeżycie dla nas 
wszystkich. Zaśpiewał zespół „Lumen” wraz z chórem 
„Mocni w wierze”, a fragmenty nauczania Świętego Jana Pawła II 
pozwoliły nam powrócić wspomnieniami do czasów, 
kiedy był on wśród nas. Publiczność zgromadzona w hali długo 
oklaskiwała wykonawców, a my, ubogaceni, 
powróciliśmy do naszych domów, aby być świadkami 
Miłosierdzia.  

 

Dziękujemy Urzędowi Miasta Miłakowa za sfinansowanie kosztów wynajmu autokaru ze 
środków budżetu gminy. 

 

 

 

 

 

 



Ogłoszenia parafialne na XXX Niedzielę zwykłą – 23.10.2016 r. 
 

Przez cały miesiąc październik zapraszany wszystkich wiernych na Różaniec św., który 
odmawiamy codziennie o godz. 17:30. 

 

Dziś niedziela misyjna 
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.  

W  środę 26 października o godz. 16:30 w salce parafialnej odbędzie się spotkanie Róży 
dziecięcej Bł. Hiacynty i Franciszka. Zapraszamy dzieci, które już są w róży oraz  te, które 
chciałyby dołączyć do tej wspólnoty modlitewnej. 

Zbliża się miesiąc listopad – to czas szczególnej modlitwy za zmarłych. 
W Uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. w naszym kościele będą odprawiane tak jak w 
każdą niedzielę. Po Mszy św. o godz.  11:00 procesja na cmentarz parafialny. W Dzień Zaduszny   
(2.11.br.) Msze św. w godz. 8:00 i 18:00. W Oktawie Wszystkich Świętych (od 1.11. do 8.11.br.) 
można uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza. W tym czasie w naszym 
kościele od godz. 17:15 będziemy czytać zmarłych polecanych w wypominkach, następnie 
Różaniec św. i Msza św. Dnia 1.11.br. w Książniku Msza św. będzie o godz. 9.00, a w Ząbrowcu o 
godz. 8.00. 
W Uroczystość Wszystkich Świętych parking dla samochodów będzie usytuowany za 
cmentarzem w wyznaczonym miejscu. Handel zniczami i kwiatami w tym dniu na długości ul. 
Kaszubskiej bez zgody Burmistrza Miasta i Proboszcza Parafii jest ZABRONIONY. 

Kartki na wypominki składamy w zakrystii tylko do końca października. 
11 Listopada będziemy obchodzić Święto Niepodległości Polski. W tym dniu o godz. 

8:00 w kościele parafialnym będzie sprawowana uroczysta Msza św.  w intencji naszej Ojczyzny. 
Po Mszy św. przemarsz delegacji i uczestników na cmentarz  i złożenie wiązanek pod 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. 

Rezerwacje Mszy św. na 2017 r. będziemy przyjmować od 
 I Niedzieli Adwentu ( 27.11. br.) w Kancelarii Parafialnej. 

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego oraz Biuletynu 
parafialnego. 
 Dziękujemy parafianom z Bieniasz za przygotowanie kościoła do liturgii niedzielnej. O 
przygotowanie kościoła parafialnego na następną niedzielę prosimy parafian z Starych Bolit i 
Kolonie. 
    

Wszystkim naszym parafianom na progu nowego tygodnia życzymy wiele łask Bożych                                                  
 
 
 
 

OO. Franciszkanie 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 23-30.10.2016 r. 

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 

Poniedziałek 

24.10.2016 

 

8:00 

1. Za + Jana Byssyngier – intencja od uczestników pogrzebu 
2.Z podziękowaniem za otrzymane zdrowie męża Jana z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny 

18:00 
1. Za ++ Jana, Adelę, Stanisława i Józefa Przerwa 
2. Za + Feliksa Zimnik – intencja od sąsiadów z bloku nr 5 

Wtorek 

25.10.2016  

8:00 
1. Za + Marcina Łukasik – intencja od uczestników pogrzebu 
2. Za +Stanisławę Rzepka o życie wieczne – int. od wspólnoty Żywego Różańca 

18:00 
1. Za ++ Marię Wypych i Henryka Sadowskiego 
2. Za + Krystynę Jastrzębską 

Środa  

26.10.2016   

8:00 
1. Za + Franciszka Kiapśnia 
2. Za ++ Genowefę i Bolesława Bloch o życie wieczne 

18:00   Za ++ Stanisława i Stanisławę oraz Mirosława Suchockich 

Czwartek  

27.10.2016 

8:00 
1. Za +Annę Lubojemską, Bronisława i Janinę Włudyków 
2. Za ++ rodziców, rodzeństwo i męża 

18:00 Za + Tadeusza Karczewskiego oraz ++ z rodziny Karczewskich i Tryc 

Piątek 

28.10.2016  

8:00 

1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla 
syna Fidelisa z okazji 50 urodzin 

2. Za ++Tadeusza Pieńkowskiego, Annę i Stanisława Przybysz oraz Jana i Krystynę 
Konka 

18:00 
1. Za ++ Bronisławę, Jana, Andrzeja, Stanisława, Piotra i Jana 
2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Taty  

Sobota 

29.10.2016 

8:00 

1. Za ++ Marię, Michała i ++ z rodziny Maksymowiczów i Winiarzów 
2. Za + Patryka Kobiałko – intencja od kolegów i koleżanek z pracy zmiany 
niebieskiej 

1800 

1. Za + Jana Arsoba w 5. rocznicę śmierci 
2. W intencji Teresy o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski z okazji urodzin i 

imienin – intencja od przyjaciół 

Niedziela 

30.10.2016   

7:30 Za + Jerzego w 3.  rocznicę śmierci 

9:00 Za ++ Marka, Krzysztofa i Adriana Bronakowskich 

11:00 Za ++ Mateusza Stępień i Patryka Cichosz 

18:00 Za + Walentynę, ++rodziców i rodzeństwo 


