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XXXIII Niedziela Zwykła 13.11.2016r. 

Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców 
 

Słowa Ewangelii 
według świętego Łukasza  
·Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest 
przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus 
powiedział: ”Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co 
patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by 

nie był zwalony”. Zapytali Go: ”Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się 
to dziać zacznie?”. Jezus odpowiedział: ”Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu 
bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: »Ja jestem« oraz »nadszedł czas«. 
Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To 
najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec”. Wtedy mówił do nich: ”Powstanie 
naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a 
miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed 
tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do 
synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i 
namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie 
sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i 
mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się 
sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i 
niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w 
nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość 
ocalicie wasze życie”. 
Oto słowo Pańskie 

 
Łk 21,5-19  

 
Dzięki wytrwałości zyskamy życie 
Czy napawa nas lękiem świadomość, że oto na naszych oczach wypełniają się słowa 
Jezusa, zapowiadające koniec świata? Tajfuny na Dalekim Wschodzie, 
prześladowania chrześcijan na Bliskim Wschodzie, w tym wydawanie uczniów 
Chrystusa i wtrącanie do więzienia, zadawanie śmierci dzieciom przez rodziców, a 
także rodzicom przez ich dzieci oraz nienawiść żywiona do chrześcijan - to 
przykładowy serwis informacyjny. Przed końcem roku liturgicznego Jezus zwraca 
naszą uwagę na koniec świata. Mówi jednak o tym nie po to, aby wzbudzać lęk, lecz 
przeciwnie - wielką nadzieję. Zapewnia On, że wśród najgorszych kataklizmów nie 
zginie nawet włos z waszej głowy. Mamy być wytrwali, bo dzięki temu zyskamy życie. 
 
Jezu, każde Twoje słowo biorę sobie do serca, gdyż ono jest moim umocnieniem we 
wszelkich przeciwnościach. Udziel mi Twego Ducha, abym mógł świadczyć o 
prawdzie Twej Ewangelii. 
 
 
 



 

Codziennie o 17:30 odmawiamy różaniec za polecanych w 
wypominkach 

 
13.11.2016r(niedziela) 7.00- R. Św. Magdaleny 
                                               8.30-R. Św. Antoniego,  

 17.30 -R. Św. Cecylii  
14.11.2016r(poniedziałek)– RMB Królowej Polski 
15.11.2016r(wtorek) - RMB Niepokalane Pocz. 
16.11.2016r(środa) - R. Św. Anny  
17.11.2016r(czwartek)– R. Św. Faustyny  
18.11.2016r(piątek) - RMB Nieustającej Pomocy 
19.11.2016r(sobota) - R. Św. Elżbiety   
20.11.2016r(niedziela) - R. Św. Magdaleny 
 

W przyszłą niedzielę 20 listopada… 

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 

Przypada na ostatnią niedzielę zwykłą roku 
liturgicznego. Uroczystość Chrystusa Króla w 
swojej wymowie wskazuje na cel ostateczny życia 
człowieka, czyli na zjednoczenie z Bogiem i 
oddanie się pod panowanie jego miłości w 
Królestwie Bożym. Królowanie Chrystusa wyraża 
się w zbawieniu człowieka. Przez swoją śmierć na 
krzyżu dał on dowód miłości względem 

wszystkich ludzi i odpuszczając nasze grzechy pojednał nas z Ojcem oraz uczynił ludem 
wybranym, czyli królestwem i kapłanami Boga samego. 

To również święto patronalne Akcji Katolickiej. 

Uroczystość tę wprowadził do liturgii Kościoła katolickiego papież  
Pius XI. Zostało wprowadzone w całym Kościele encykliką Quas Primas.  
Papież nakazał nadto, aby we wszystkich kościołach tego dnia po nabożeństwie 
głównym przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówiono litanię do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu 
Sercu. 

„Nie trzeba więc Chrystusa ogłaszać królem, wprowadzać Go na tron – piszą biskupi. 
Trzeba natomiast uznać i przyjąć Jego królowanie, poddać się Jego władzy, która oznacza 
moc obdarowywania nowym życiem, z perspektywą życia na wieki” – czytamy w liście. 
Biskupi zachęcają wierzących, aby „umiłowali Jezusa do końca” i zawierzyli Mu swe rodziny. 
Apelują także o „podjęcie posługi miłości miłosiernej i posłuszeństwo tym, których ustanowił 
pasterzami”. 
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Ogłoszenia parafialne na XXXIII Niedzielę zwykłą – 13.11.2016 r. 
 
Nabożeństwa w naszym kościele: 
 Wtorek – ku czci św. Antoniego 
 Środa - do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
 Czwartek – ku czci św. Franciszka  

 
Zapraszamy na nabożeństwo godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP w 

każdą niedzielę o 10:30 
Dziś 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.  

Również dziś po Mszy św. o godz. 11:00 – katecheza parafialna dla rodziców 
dzieci szkoły podstawowej. 

Przez cały miesiąc listopad w naszym kościele od godz. 17;30 odmawiamy 
Różaniec święty za polecanych w wypominkach, następnie Msza św. wieczorna. 
Zachęcamy wszystkich wiernych do tej modlitwy za naszych zmarłych. 

05 maja 2017 r. o godz. 16:00 w naszym kościele parafialnym Arcybiskup Józef 
Górzyński – Metropolita Warmiński udzieli Sakramentu Bierzmowania naszej 
młodzieży gimnazjalnej. 

W przyszłą  niedzielę po Mszy św. o godz. 11:00 przy wystawionym Najświętszym 
Sakramencie będzie Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.  

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

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego oraz Biuletynu 
parafialnego. 
 Dziękujemy parafianom z Głodówka za przygotowanie kościoła do liturgii 
niedzielnej. O przygotowanie kościoła parafialnego na następną niedzielę prosimy 
parafian z Henrykowa. 
 w tym tygodniu odszedł do Pana: śp. Henryk Krawczyk 
  Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie , a światłość wiekuista niechaj mu świeci. 
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. 
 
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 13-20.11.2016 r. 

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 

Poniedziałek 

14.11.2016 

 

8:00 

1. Za ++ Witolda Kijorę w 17 rocznicę śmierci oraz Cecylię i Zdzisława 
Wicińskich 
2.  Za + Anielę Krawczyk – intencja od pracowników szkoły 

18:00 
1.  Za + Czesławę i Feliksa Ozga  
2. Za ++ z WYPOMINEK 

Wtorek 

15.11.2016  

8:00 

1. Za ++ Marię i Jana i Władysława Dudak i ++ z rodziny Dudak i Kożuszko 
2. W intencji Krystyny Wiśniewskiej o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 
z okazji 75 urodzin 

18:00 
1.  Za + Mariana Pietrasik, ++ rodziców i rodzeństwo 
2. Za ++ z WYPOMINEK 

Środa  

16.11.2016   

8:00 
1.  Za dusze w czyścu cierpiące 
2.  Za +Anielę Krawczyk – intencja od sąsiadów z bloku nr 10 

18:00 
1. Za ++ Edmunda Sławińskiego, rodzeństwo i ++ rodziców z obojga stron 
 2. Za ++ z WYPOMINEK 

Czwartek  

17.11.2016 

8:00 
1.  Za + Patryka Kobiałko - intencja  od rodziny Kościukiewiczów 
2. Za + Stanisława Kruszczyńskiego – intencja od uczestników pogrzebu 

18:00 
1.  Za żyjących i zmarłych członków Róży Św. Elżbiety 
2. Za ++ z WYPOMINEK 

Piątek 

18.11.2016  

8:00 
1. Za + Tadeusza Stanickiego – intencja od uczestników pogrzebu 
2. Za + Anielę Krawczyk – intencja od sąsiadów z bloku nr 10 

18:00 
1. Za + Dariusza w 14 rocznicę śmierci 
2.Za ++ z WYPOMINEK 

Sobota 

19.11.2016 

8:00 

1.Za + Alfreda Kościukiewicza w 15 rocznicę śmierci, ++ rodziców i braci oraz + Pawła 
Żaczkiewicza 
2. Za ++ Mariana w rocznicę  śmierci, Janinę, Andrzeja, Ludwikę, Ignacego Wójcik oraz 
Mirosława Korkuć 

1800 
1.  Za ++ Janinę i Andrzeja Hurman 
2. Za ++ z WYPOMINEK 

Niedziela 

20.11.2016   

7:30 
1.Za ++Stanisława Najmowicz, Benedyktę i Aleksandra Wojciechowskich i ich 
++ rodziców 

9:00 Za + Wojciecha i jego rodziców 

11:00 
1. Za ++ Krystynę i Sławoja Pająk oraz Janinę Aniećko 
2. Za ++ Stanisławę, Michała i  syna Edwarda Jarmałkowicz 

18:00 
 Za ++ z WYPOMINEK 


