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Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 20.11.2016r.
Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza ·Gdy
ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz
członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: ”Innych
wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest
Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili z Niego i
żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet,
mówiąc: ”Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw
sam siebie”. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: ”To jest król
żydowski”. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: ”Czy Ty nie jesteś
Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ”Ty nawet Boga się nie
boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną
karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: ”Jezu, wspomnij na mnie, gdy
przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział:
”Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”. Łk 23,35-43
Oto słowo Pańskie
On króluje przez miłość
Każde ziemskie królestwo przemija i każda ziemska potęga upada, a Chrystus Król żyje i
wszystko w Nim istnieje. On króluje przez miłość, a nie przez rozkazy i ustawy. Dlatego
pragnie, aby wszyscy byli w Jego królestwie i swoim słowem wprowadza tego, kto szczerze
się nawraca. Jezus ma więc władzę, ale objawia ją jako niewolnik ofiarowany za każdego z
nas, bo królestwo Jego nie jest z tego świata. Dowodem Jego władzy i miłości są słowa:
Zapewniam cię: Dzisiaj ze Mną będziesz w raju. Chrystus Król czeka na nas cierpliwie na
krzyżu, abyśmy zapragnęli Jego panowania. Cierpliwie, bo jest innym królem niż wszyscy
pozostali władcy. Jeszcze w godzinie śmierci daje On każdemu z nas szansę na nawrócenie.
Chryste, nawet w obliczu śmierci szukasz zabłąkanej owcy i przyprowadzasz ją do owczarni.
Taka jest Twoja pełna miłości królewska władza. To dzięki niej otwierasz bramy królestwa.
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Codziennie o 17: 30 odmawiamy różaniec za polecanych
w wypominkach
20.11.2016r(niedziela) - R. Św. Magdaleny
21.11.2016r(poniedziałek)-R. Św. Antoniego 22.11.2016r(wtorek)- R. Św. Agaty
23.11.2016r(środa)- R. Św. Cecylii
24.11.2016r(czwartek)– RMB Królowej Polski
25.11.2016r(piątek) - RMB Niepokalane Poczęcie
26.11.2016r(sobota) - R. Św. Anny
27.11.2016r(niedziela)– R. Św. Faustyny Kowalskiej

CZYM JEST RUCH CZYSTYCH SERC?
Przeszkadzają Ci plamy na ubraniach? A co z Twoim
sercem? Jak na każdą plamę działa odplamiacz, tak
na nasze serce działa JEZUS, ale znacznie LEPIEJ!
Ruch Czystych Serc jest wspólnotą dla młodych,
którzy chcą prawdziwie kochać, którzy chcą czegoś
więcej w swoim życiu - iść pod prąd dzisiejszego
świata.
Stając w prawdzie o sobie, znając swoje grzechy,
biegną do Jezusa Chrystusa z prośbą, by pomógł im
powstać z grzechu, by uleczył wielkie rany serca. Proszą Jezusa, aby pomógł im dojrzeć do
miłości, bo pełnią szczęścia dla człowieka jest kochać i być kochanym miłością niezniszczalną.
W Bożych planach tylko w małżeństwie seks może wyrażać bezinteresowny i wzajemny dar z
całego duchowo-cielesnego bogactwa męża i żony, w Jezusie Chrystusie na zawsze.
Chcemy tylko prawdziwej miłości, niezależnie od tego, do jakiego stanu powołuje nas Pan,
dlatego zawierzamy się Temu, który nas stworzył – Jedynemu Ekspertowi – Jezusowi
Chrystusowi, prosząc, aby to On uczył nas, jak kochać, i by leczył zranione serca.
We wspólnocie RCS poznajemy Boga przez Jezusa w Duchu Świętym, pogłębiamy naszą relację
i więź z Bogiem. Poznajemy, że jesteśmy umiłowanymi synami i umiłowanymi córkami Boga
Ojca, a także uczymy się, na czym polega prawdziwa miłość i jak odnosić się z szacunkiem do
drugiego człowieka, takiego, jakim jest. Jest to także miejsce poznawania nowych ludzi i
dzielenia się różnymi talentami.
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Ogłoszenia parafialne na 20.11.2016 r.
Niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Nabożeństwa w naszym kościele:
Wtorek – ku czci św. Antoniego
Środa - do Matki Bożej nieustającej pomocy
Czwartek – ku czci św. Franciszka
Te nabożeństwa odprawiamy po porannych Mszach św.
Zapraszamy na nabożeństwo Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
w każdą niedzielę o 10:30.
Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11:00 przy wystawionym Najświętszym Sakramencie
będzie Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
Przez cały miesiąc listopad w naszym kościele od godz. 17:30 odmawiamy Różaniec św.
za polecanych w wypominkach, następnie Msza św. wieczorowa. Zachęcamy
wszystkich wiernych do tej modlitwy za naszych zmarłych.
W poniedziałki i środy zapraszamy do Pracowni św. Tabity
We wtorek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na Krąg Biblijny
Także we wtorek przypada wspomnienie św. Cecylii, patronki kościelnych
chórów, scholi i organistów. Na wieczorną Mszę św. zapraszamy chór parafialny i zespół
młodzieżowy.
W przyszłą niedzielę 27.11.2016 r. po Mszy św. wieczornej zapraszamy na
katechezę dla małżonków.
Od 28 listopada (poniedziałek) w naszym kościele o godz. 18:00 rozpoczynamy
Roraty. Msza św. roratnia będzie sprawowana od poniedziałku do piątku.
Rekolekcje Adwentowe w naszej Parafii odbędą się od 9.XII(piątek) do 11.XII
(niedziela). W Książniku Msza rekolekcyjna będzie 10.XII w sobotę o godz. 10:00. W
Ząbrowcu 10.XII w sobotę o godz. 16:00.
Rezerwacje Mszy św. na 2017 r. będziemy przyjmować od I Niedzieli Adwentu (
27.11. br.) w Kancelarii Parafialnej.
Serdecznie dziękujemy za nabywanie Gościa Niedzielnego oraz Biuletynu
parafialnego. Zachęcamy, aby zanieść go do osób samotnych i chorych.
Dziękujemy parafianom z Henrykowa za przygotowanie kościoła do liturgii niedzielnej.
O przygotowanie kościoła parafialnego na następną niedzielę prosimy parafian z
Klugajn i Polkajn.
W tym tygodniu odeszli do Pana: Kudlik Władysław i Alina Gesek. Wieczny
Odpoczynek…
Wszystkim naszym parafianom na progu nowego tygodnia życzymy wiele łask
Bożych…
OO. Franciszkanie
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Intencje Mszalne 20-27.11.2016 r.
Za ++Stanisława Najmowicz, Benedyktę i Aleksandra Wojciechowskich i ich
++ rodziców
Za + Wojciecha i jego rodziców
1. Za ++ Krystynę i Sławoja Pająk oraz Janinę Aniećko
2. Za ++ Stanisławę, Michała i syna Edwarda Jarmałkowicz
Za ++ z WYPOMINEK
1.Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Haliny z okazji 82 ur.
2.Za + Wiesławę Bartkowską – intencja od uczestników pogrzebu
1.Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Jacka z okazji 25 urodzin
2. Za ++ z WYPOMINEK
1.Dziękczynna w intencji Haliny i Zbigniewa z prośbą o Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz łaskę zdrowia z okazji 51. rocznicy
zawarcia Sakramentu Małżeństwa
2.Za + Czesława Rakieja – intencja od rodziny
1. W intencji członków Róży św. Cecylii
2. Za ++ z WYPOMINEK
1.O światło Ducha Świętego dla syna i jego rodziny
2.Za ++ rodziców z obojga stron i + Stefanię Kowalewską
1. Za ++ Pawła Melcer i Rafała Szarlińskiego
2. Za ++ z WYPOMINEK
1.Za + Benedykta Klincewicz oraz jego ++ rodziców
2.Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Danieli z okazji urodzin
1. Za + Pawła Szot
2. Za ++ z WYPOMINEK
1.Za + Czesława Rakieja – intencja od rodziny Sadowskich
2. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla mieszkańców Bieniasz
1. Za +Patryka Kobiałko – od kolegi Darka
2.Za ++ z WYPOMINEK
1.Za + Wiesławę Bartkowską – int. od sąsiadów z ul. Olsztyńskiej
2.Za ++ z rodziny Orkwiszewskich i z rodziny Flak
Za ++ z WYPOMINEK
Za ++ rodziców z obojga stron
Za + Zofię, jej rodziców i rodzeństwo
1. Za ++ Jadwigę i Gabrielę Stakun w rocznicę śmierci
2. Za + Marię Pietryga w rocznicę śmierci.
1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Joanny z okazji 21 ur.
2. 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

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

