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XXXII Niedziela Zwykła 06.11.2016r. 

 
Uduchowione życie zmartwychwstałych 

 
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza ·Podeszło do 

Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma 
zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: 

«Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś 
brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie 

ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż 
było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. 

Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu 
umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy 

siedmiu bowiem mieli ją za żonę». 
Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy 
uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani 
się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi 

aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli 
zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana 
nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem 

umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».   Łk 20, 27-38           
Oto słowo Pańskie 

 

Wiara w życie wieczne 
Uczeń Chrystusa żyje dla życia po tym życiu, a nie tylko dla tych krótkich dni  
w doczesności. Jednak przyznanie się do Niego i pójście za Nim bardzo często wymaga 
niezwykle radykalnej postawy wobec tego świata. Dobrze wiemy, że nie zawsze jest łatwo 
postawić Chrystusa na pierwszym miejscu w codziennym życiu. Jeśli jednak tak uczynimy, 
w przeciwieństwie do saduceuszów i tych wszystkich, którzy także dziś nie Mają wiary, 
to - jak zapewnia nas w Jezus - będziemy uznani za godnych osiągnięcia wieczności i 
powstania z martwych, a prawda wyrażona słowami: Gdy zmartwychwstanę, będę 
widział Boga, stanie się naszym udziałem. Bez tej wiary i nadziei życie chrześcijanina 
byłoby wielkim nonsensem i przegraną. 
 
Panie, największym naszym błędem jest brak wiary w życie wieczne, ponieważ w ten 
sposób pozbawiamy się udziału w Twojej radości,  
która nie ma końca. Wierzę więc, bo chcę żyć. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


Codziennie o 17:30 odmawiamy różaniec za polecanych w 
wypominkach 

 
06.11.2016r(niedziela) – R. Św. Cecylii  
07.11.2016r(poniedziałek)– RMB Królowej Polski 
08.11.2016r(wtorek) - RMB Niepokalane Poczęcia 
09.11.2016r(środa) - R. Św. Anny  
10.11.2016r(czwartek)– R. Św. Faustyny Kowalskiej 
11.11.2016r(piątek) - RMB Nieustającej Pomocy 
12.11.2016r(sobota) - R. Św. Elżbiety   
13.11.2016r(niedziela) 7.00- R. Św. Magdaleny 
                                               8.30-R. Św. Antoniego,  
                                             10.30-R. Św. Agaty, 

17.30 -R. Św. Cecylii  

 
 Ojczyzno ma … 
Autorem słów i muzyki do pieśni „Ojczyzno ma” jest ks. Karol Dąbrowski. Pieśń była 
śpiewana podczas Mszy za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki, odprawianych w 
latach 80. na warszawskim Żoliborzu w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Msze 
zainicjował ks. prałat Teofil Bogucki. W 1982 r. ks. prałat Bogucki przekazał odprawianie 
Mszy św. za Ojczyznę ks. Jerzemu Popiełuszce. 

1.Tyle razy pragnęła wolności 
Tyle razy dławił ją kat 

Ale zawsze czynił to obcy 
A dziś brata zabija brat 

3.O Królowo Polskiej Korony 
Wolność, pokój i miłość racz dać 
By ten naród boleśnie gnębiony 

Odtąd wiernie przy Tobie mógł trwać 
[Ref. (x2)] 

Ref. 
Ojczyzno ma 

Tyle razy we krwi skąpana 
Ach, jak wielka dziś twoja rana 
Ach, długo cierpienie twe trwa 

4.O Matko ma 
Tyś królową polskiego narodu 
Tyś wolnością w czasie niewoli 

I nadzieją, gdy w sercach jej brak 
[Ref. (x2)] 

2.Biały orzeł znów skrępowany 
Krwawy łańcuch zwisa u szpon 
Lecz wkrótce zostanie zerwany 

Bo wolności wybija dzwon 
[Ref. (x2)] 

(Zwrotka dodana po śmierci 
księdza Jerzego Popiełuszki) 

5.Nowy ból przeszył serca Polaków 
Pasterz-kapłan przelał swą krew 

Abyś ty mógł żyć w wolnej Ojczyźnie 
Bez cierpienia, bólu i krat 

[Ref. (x2)] 
 

*** 
W październiku A.D.2016 poprzez Sakrament Chrztu Świętego 

 włączeni zostali do wspólnoty Kościoła: 
Data         Imię i nazwisko dziecka  szafarz sakramentu 

01.10.2016  Oliwia Nyszk o. Honorat Rzepka  
01.10.2016 Nikola Marzec o. Honorat Rzepka 
09.10.2016 Hubert Liśkiewicz o. Leon Barczak 
16.10.2016 Łucja Biała o. Leon Barczak 

 

 

 

 

 

http://www.bliskopolski.pl/leksykon/stanislaw-ze-szczepanowa/
http://www.bliskopolski.pl/leksykon/warszawa/
http://www.bliskopolski.pl/leksykon/jerzy-popieluszko/
http://www.bliskopolski.pl/leksykon/jerzy-popieluszko/


Ogłoszenia parafialne na XXXII Niedzielę zwykłą – 06.11.2016 r. 
 Zapraszamy na nabożeństwo Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NNP w 
każdą niedzielę o godz. 10:30.  

Przez Oktawę Wszystkich Świętych (tj do 08.11) w naszym kościele o godz. 17:15 
będziemy czytać zmarłych polecanych w wypominkach, następnie Różaniec św. i Msza 
św. Po Oktawie (tj. od 09.11) Różaniec za polecanych w wypominkach będzie o godz. 
17:30, następnie Msza św. 

W pierwszą niedzielę miesiąca po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i Nabożeństwo do Serca Jezusowego. Kolekta zbierana w tym dniu jest 
przeznaczona na fundusz remontowy. 

10 listopada swoje imieniny zakonne będzie obchodził wikariusz parafialny 
o. Leon Barczak. Msza w jego intencji będzie sprawowana o godz.18:00.  

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. Szczegółowy plan 
obchodów na plakatach. 

Od 11 listopada po każdej Mszy św. będziemy odmawiać Nowennę   ku czci 
Chrystusa Króla. 

12 listopada (w sobotę) w salce parafialnej o godz. 11:00 odbędzie się spotkanie 
Akolitów z o. Proboszczem. 

Składamy serdeczne podziękowania wolontariuszom z grup parafialnych  za 
przeprowadzenie „Kwesty” na naszym cmentarzu.  Zebrano kwotę 2.124,40zł,  
za które składamy ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłać. 

W następną niedzielę przypada 13 dzień miesiąca – Dzień Fatimski.  
O godz. 7:00 I część różańca, o godz. 8:30 II część, a godz. 17:30 III część różańca. Ten 
różaniec odmawiają Róże Różańcowe. Po wieczornej Mszy św. Adoracja Najświętszego 
Sakramentu do godz. 20:00.  

Rezerwacje Mszy św. na 2017 r. będziemy przyjmować od pierwszej niedzieli 
Adwentu (27.11) w kancelarii parafialnej. 

W poniedziałek o godz. 16.00 zapraszamy do sali parafialnej dzieci, które pilnie 
uczestniczyły w nabożeństwach różańcowych. 

We wtorek po wieczornej Mszy św. Akcja Katolicka  zaprasza członków i 
sympatyków do sali parafialnej na spotkanie formacyjne.  

W  środę po Mszy św. wieczornej zapraszamy na Krąg Biblijny . 
Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego oraz Biuletynu 

parafialnego. 
 Dziękujemy parafianom z Gudnik  za przygotowanie kościoła do liturgii 
niedzielnej. O przygotowanie kościoła parafialnego na następną niedzielę prosimy 
parafian z Głodówka. 
   
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 6-13.11.2016 r. 

Niedziela  

06.11.2016 

7:30 

1.  Za  + Antoniego Głąbińskiego w 4. rocznicę śmierci 
2.  W intencji Marianny z okazji 60. Rocznicy urodzin z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski – intencja od dzieci i wnuków 

9:00 Za wszystkich ++ z Żywego Różańca 

11:00 
1.  Za ++ Michała Roman, Gabrielę i Jana Kuchnio 
2.  Za + Edmunda Sławińskiego w 15. rocznicę śmierci 

18:00 Za ++ z WYPOMINEK 
Poniedziałek 

07.11.2016 

 

8:00 
1.  Za ++z rodziny Knechtów, Nowińskich, Łowieckich i Sapryków 
2.  Za + Edmunda Sławińskiego w 15. rocznicę śmierci 

18:00 Za ++ z WYPOMINEK 

Wtorek 

08.11.2016  

8:00 
1.  Za + Leokadię Berdyga 
2.  Za + Alicję Kursa- intencja od rodziny Grabowskich 

18:00 Za ++ z WYPOMINEK 

Środa  

09.11.2016   

8:00 

1. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny i 
Mieczysława z okazji urodzin 
2. Za + Czesława Lipińskiego – intencja od żony i dzieci 

18:00 

1. Za ++ z WYPOMINEK 
2.  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
oraz dary Ducha Świętego dla  Anny z okazji 18. urodzin 

Czwartek  

10.11.2016 

8:00 1.  Za + Krystynę Połom w 3. rocznicę śmierci 

18:00 

1.  Za ++ z WYPOMINEK 
2.   FZŚ 
3.  W intencji o. Leona z okazji imienin. 

Piątek 

11.11.2016  

8:00 

1.  Za ++ Władysławę, Tadeusza, Edwarda, Sylwestra i Ignacego 
2.  W intencji naszej Ojczyzny 
3.  O łaskę zdrowia dla Elżbiety 

18:0
0 

1.  Za ++ z WYPOMINEK 
2. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
oraz dary Ducha Świętego dla Malwiny 

Sobota 

12.11.2016 

8:00 
1.  Za ++ Jana, Leszka i Zdzisława Rawskich 
2.  Za ++ Janinę i Tadeusza Miloch i ich ++ rodziców 

1800 
1.  Za ++ Stefana, Czesławę  i Zygmunta 
2. Za ++ z WYPOMINEK 

Niedziela 

13.11.2016   

7:30 Za + Mirosława Głąbińskiego w 16. rocznicę śmierci 

9:00 
Za ++  z rodziny Melcer: Bernarda, Tomasza, Pawła,  Gertrudę, Almę i 
Hermana  

11:00 
Za ++ Stanisława Najmowicz, Benedyktę i Aleksandra Wojciechowskich i 
ich rodziców 

18:00 
1.  Za ++ Jana, Leszka i Zdzisława Rawskich 
2. Za ++ z WYPOMINEK 


