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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
XXXI Niedziela Zwykła 30.10.2016r.
Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co
zginęło
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto.
A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo
bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu
tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę,
aby
móc
Go
ujrzeć,
tamtędy
bowiem
miał
przechodzić.
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: ”Zacheuszu,
zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Zeszedł więc
z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: ”Do
grzesznika poszedł w gościnę”. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: ”Panie, oto
połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam
poczwórnie”. Na to Jezus rzekł do niego: ”Dziś zbawienie stało się udziałem tego
domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł
szukać i zbawić to, co zginęło”.
Łk 19,1-10
Oto słowo Pańskie.
Dar zbawienia
Bogaty Zacheusz chciał zobaczyć Jezusa, ale to On pierwszy ujrzał niskiego
zwierzchnika celników. Bóg w Chrystusie otworzył na niego swoje oczy, aby ten
człowiek mógł przejrzeć. Dzięki temu Zacheusz ujrzał Miłośnika życia. To
sprawiło, że szybko opuścił swoją wygodną kryjówkę, w której się schował jak
Adam po pierwszym grzechu. Prawdziwie przejrzał, co sprawiło, że postanowił
zerwać z dotychczasowym grzesznym życiem. Nic więc dziwnego, że zbawienie
stało się udziałem tego domu. Właśnie po to Bóg posłał swego Syna. Jezus tę
misję wypełnił. Jego przyjście było ustawicznym poszukaniem grzeszników i
obdarowaniem ich zbawieniem. Jeżeli i my przejrzymy, to zbawienie stanie się
także naszym udziałem. I to dziś!
Chryste, spoglądasz na mnie z miłością, nawet wtedy gdy bojaźliwie ukrywam
się przed Tobą. Obym w Twym spojrzeniu już dziś odczytał Bożą miłość i
ofiarowany mi dar zbawienia.

Codziennie o 17: 30 odmawiamy różaniec.
30.10.2016r(niedziela) – R. Św. Faustyny
31.10.2016r(poniedziałek)–RMB Nieustającej Pomocy
01.11.2016r(wtorek) - R. Św. Elżbiety
02.11.2016r(środa) - R. Św. Magdaleny
03.11.10.2016r(czwartek) - R. Św. Antoniego
04.11.2016r(piątek)-R. Św. Agaty
05.11.2016r(sobota) – R. Św. Cecylii
06.11.2016r(niedziela) – RMB Królowej Polski

Co pomaga duszom czyśćcowym?
Najwartościowszą pomocą dla dusz pokutujących jest Msza św., ale tylko
w tym stopniu, jak sobie dana dusza ceniła ją za życia. Wielkie mają znaczenie
Msze św. […] nie tylko te obowiązkowe w niedziele i święta. […] Niejeden
przecież mógłby chodzić na Mszę św. emeryt, szczególnie jeżeli jest zdrów i
mieszka blisko kościoła. Cóż, kiedy on tak sobie mówi: W niedzielę jestem
obowiązany pójść na Mszę św., ale nie w dzień powszedni, więc nie idę. Kto tak
myśli i postępuje, długo musi po śmierci czekać zanim mu się jakaś Msza św.
dostanie, bo ją sobie za życia mało cenił. Jeżeli sami nie możemy brać udziału w
nabożeństwach posyłajmy przynajmniej dzieci szkolne i to jak najczęściej. Gdyby
wiedziano, jak wielką wartość dla wieczności posiada wysłuchanie jednej Mszy
św., kościoły byłyby pełne nie tylko w święta.
Rodzice i wychowawcy skarżą się, że dzisiejsze dzieci są ordynarne i nie
chcą słuchać starszych. Nic dziwnego. Dawniej uczęszczały dzieci szkolne co dzień
na szkolną Mszę św. Modlitwa oraz Komunia św. dawały im siłę do tego, że były
posłuszne i obowiązkowe. Ani ojciec, ani matka, ani katecheta nie potrafią
włożyć dziecku w duszę tego, co Zbawiciel przez łaskę daruje dziecku we Mszy i
Komunii św.
Pytano mnie czy ma sens i wartość palić świece i lampki oliwne. Naturalnie,
że ma, […] należy pamiętać, że świece te czy oliwa są kupione z miłości dla
zmarłych, a każdy akt miłości posiada wartość. Podobnie i woda święcona ma
wartość, osobliwie jeżeli używamy jej z wiarą i ufnością. […] Strzeżmy się przed
potępieniem takich ludzi, czy wyśmiewania się z kogokolwiek, bo szkodzi to
naszej duszy . Jak często ludzie samotni skarżą się, że tak mało doświadczają
pomocy. Sąsiadom nie przyjdzie do głowy niedołężnemu starcowi odrzucić
wysoki śnieg z przed jego domu i dróżkę zrobić, a takie właśnie dowody miłości
bliźniego spotyka wysoka zapłata w niebie.
„Czyściec – pomoc duszom czyśćcowym” Andrzej Wronka i Tadeusz Bułak

Ogłoszenia parafialne na XXXI Niedzielę zwykłą – 30.10.2016 r.
Dziś po Mszy św. wieczornej zapraszamy na katechezę parafialną przygotowaną dla
małżonków
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 Uroczystość Wszystkich Świętych parking dla samochodów będzie
usytuowany za cmentarzem w wyznaczonym miejscu. Handel zniczami i kwiatami w
tym dniu na długości cmentarza bez zgody Burmistrza Miasta i Proboszcza Parafii jest
ZABRONIONY.
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.
Kartki na wypominki składamy w zakrystii tylko do końca października.
W poniedziałek 31.X.br po Mszy św. wieczornej zapraszamy do sali parafialnej na
Krąg Biblijny .
W czwartek i piątek odwiedziny chorych w mieście i na wioskach od godz. 9.00.
W tym tygodniu przypadają dni odnowy wewnętrznej; I czwartek, piątek,
sobotę i niedzielę. Okazja do spowiedzi w tych dniach 20 minut przed każdą Mszą św. W
I Piątek po Mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20:00. W
I Niedzielę miesiąca po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i
nabożeństwo do Serca Jezusowego
W przyszłą niedzielę katecheza parafialna dla młodzieży gimnazjalnej i ich
rodziców.
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. O godz. 17:00 w Miłakowskim Domu Kultury odbędzie się uroczysta
akademia.
Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego oraz Biuletynu
parafialnego.
Dziękujemy parafianom ze Starych Bolit i Kolonii za przygotowanie kościoła do
liturgii niedzielnej. O przygotowanie kościoła parafialnego na następną niedzielę
prosimy parafian z Gudnik
W tym tygodniu odeszli do Pana ; śp. Jadwiga Derkowska, Marek Jonkisz i Walenty
Orkwiszewski– Wieczny Odpoczynek ….
Wszystkim naszym parafianom na progu nowego tygodnia życzymy wiele łask
Bożych
OO. Franciszkanie
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Intencje Mszalne 30.10.-6.11.2016 r.
Za + Jerzego w 3. rocznicę śmierci
Za ++ Marka, Krzysztofa i Adriana Bronakowskich
Za ++ Mateusza Stępień i Patryka Cichosz
Za + Walentynę, ++rodziców i rodzeństwo
1. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Taty
2. Za + Tadeusza Stanickiego – intencja od Burmistrza i
pracowników Urzędu Miejskiego w Miłakowie
1. Za + Walerię Januszkiewicz i ++ z rodziny
2. Za ++ Irenę Kowalczyk w 40. rocznicę śmierci i Stanisława
Kowalczyk w 11. rocznicę śmierci
1. Za ++ Stanisława Najmowicz, Benedyktę i Aleksandra
Wojciechowskich i ich ++ rodziców
Za + Celinę Zalewską w 13. rocznicę śmierci
1. Za Parafian i Dobroczyńców kościoła i klasztoru
2. Za ++ z rodziny Siergun, Wolak, Juszczyńskich i Soliwoda
+ PROCESJA NA CMENTARZ
1. Za ++ Stanisławę i jej rodziców
2. Za ++ z WYPOMINEK
1. Za + Jerzego i ++ rodziców z obojga stron
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące
1. Za ++ Jana i Wiesława Petrykę i ++ z rodziny Petryka i
Tryc
2. Za ++ z WYPOMINEK
1. W intencji wnuczki Marceliny z okazji 9. urodzin oraz o
Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
2. Za ++ kapłanów: o. Przemysława, o. Klaudiusza, o.
Eneasza,
ks. Wacława
1. O powołania kapłańskie i zakonne
2. Za ++ z WYPOMINEK
1. Za ++ Stanisława, jego rodziców oraz Józefa, Jana i
Elżbietę
2. Za ++ rodziców, Paulinę i Wiktora oraz rodzeństwo
1. Za + Henryka Sadowskiego
2. Za ++ z WYPOMINEK
1. Za + Mieczysława Dąbrowskiego – intencja od sąsiadów
1. Za + Jacka Kozika w 1. rocznicę śmierci
2. Za ++ z WYPOMINEK
1. Za + Antoniego Głąbińskiego w 4. rocznicę śmierci
2. W intencji Marianny z okazji 60. urodzin z prośbą o Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski – int. od dzieci i
wnuków
Za wszystkich ++ ze Wspólnoty Żywego Różańca
1. Za + Edmunda Sławińskiego w 15. rocznicę śmierci
2. Za ++ Michała Roman, Gabrielę i Jana Kuchnio
Za ++ z WYPOMINEK

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

