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I Niedziela Adwentu 27.11.2016 r.
Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa

S

łowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak było
za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna
Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed
potopem jedli i pili, żenili się i za mąż
wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do
arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i poc hłonął wszystkich,
tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch
będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą
mleć na żarnach: j edna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie
więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to
rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej
ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włam ać się do
swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie
domyślacie, Syn Człowieczy przyj dzie”.
Mt 24,37-44
Oto słowo Pańskie

Czujność naszą cnotą
Ile dobra może dokonać nasza czujność? Kto wie! Gdyby wykazywali się nią współcześni Noemu, to
może nie nastałby najbardziej znany kataklizm w dziejach ludzkości... Jednak cykliczność pór roku i
naszych czynności wprowadza nas w duchowe odrętwienie, a nawet uśpienie. Ewangelia, w której nie
brakuje wezwań do zachowania czujności, chce nas z tego stanu wyrwać. Dlatego stawia nas w
obliczu spotkania z Chrystusem zarówno u kresu drogi adwentowej, jak i naszego życia. My, Jego
uczniowie, nie możemy być tymi, którzy nie spostrzegli się. Czujność jest więc naszą chrześcijańską
cnotą, czyli stałym nastawieniem na czynienie dobra. Ona pomaga uporządkować sprawy tego
świata, aby nam właściwie służyły.
Panie, rozpoczynam nowy rok od szczerego przejęcia się Twoim słowem. Muszę nie tylko pamiętać,
że ponownie przyjdziesz, ale być zawsze dobrze przygotowanym na spotkanie z Tobą.
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Codziennie o 17: 30 odmawiamy różaniec
27.11.2016r(niedziela) – R. Św. Faustyny Kowalskiej
28.11.2016r(poniedziałek) - RMB Nieustającej Pomocy
29.11.2016r(wtorek) - R. Św. Elżbiety
30.11.2016r(środa) - R. Św. Magdaleny
01.12.2016r(czwartek) -R. Św. Antoniego
02.12.2016r(piątek) - R. Św. Agaty
03.12.2016r(sobota) - R. Św. Cecylii
04.12.2016r(niedziela) – RMB Królowej Polski

W ubiegłą niedzielę w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata Akcja Katolicka
Archidiecezji Warmińskiej obchodziła 20-lecie działalności stowarzyszenia.
Delegacja z Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
z Miłakowa: Agnieszka Miazga, Zbigniew Zabłocki,
Agnieszka Bułak, Tadeusz Bułak, Krystyna Szydłowska,
Józef Pełka i Izabela Horyd oraz o. Leon Barczak – asystent
kościelny POAK w Miłakowie mieli zaszczyt i przyjemność
uczestniczyć w tej podniosłej uroczystości.
Po Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem J.E. Metropolity
Warmińskiego ks. abp. dr Józefa Górzyńskiego w kościele pw. N S J w
Olsztynie, w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się Konferencja Rocznicowa.
Podczas tej uroczystości J.E. ks. abp. dr Józef Górzyński wręczył legitymacje nowym członkom POAK
między innymi z Miłakowa p. Izabeli Horyd.
Był to także stosowny czas wręczenia dekretów powołania na
członków Rady Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej – z
Miłakowa powołani do rady zostali: Agnieszka Bułak i Zbigniew
Zabłocki.
Następnym punktem obchodów była niezwykle rzeczowa prelekcja
dr inż. Antoniego Zięby - prezesa Stowarzyszenia Obrońców Życia.
Po wystąpieniach, gratulacjach przybyli goście i członkowie KA
obejrzeli widowisko w wykonaniu wychowanków Specjalnego Katolickiego Ośrodka EdukacyjnoWychowawczego w Kruzach. Na zakończenie zabrali także głos: ks. kan. dr Michał Tunkiewicz, który
przypomniał historię początków AK oraz pierwszy prezes Akcji Katolickiej red. Zenon Złakowski. Tak
bogaty program obchodów 20 - lecia działalności A K w Archidiecezji Warmińskiej był nie tylko
wspaniałą sposobnością do wspomnień i podsumowań , ale przede wszystkim do ukazania
możliwości i konieczności głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie poprzez autentyczne życie
wiarą.
Oprócz członków AK oraz wielu szacownych gości spotkanie uświetnili swoją obecnością także:
Senator RP pani Bogusława Orzechowska , a także Burmistrz Miłakowa pan Aleksander Gawryluk.
Relacja: Agnieszka Bułak.
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Ogłoszenia parafialne na 27.11.2016 r. na I Niedzielę Adwentu
•
Pracownia św. Tabity zaprasza w każdy wtorek od godz. 16: 00 wszystkich chętnych, którzy
chcą nabyć lub udoskonalić umiejętności robótek ręcznych.
•

Krąg Biblijny odbędzie się tradycyjnie we wtorek po Mszy św. wieczornej.

Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy okres Adwentu. Jest to czas oczekiwania na przyjście
Zbawiciela i szczególnego przygotowania się do godnego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia.
Pragniemy w tym czasie szczególnie wesprzeć osoby potrzebujące z naszej parafii. Przy ołtarzu św.
Antoniego do kosza „Podziel się” można składać produkty żywnościowe.
Dziś na Mszy św. wieczornej zapraszamy na katechezę dla małżonków.
W tym tygodniu przypadają dni odnowy duchowej; I czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca. W
niedzielę po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i Akt Oddania Rodzaju
Ludzkiego. Kolekta zbierana w tym dniu jest przeznaczona na fundusz remontowy.
Od poniedziałku w naszym kościele o godz. 18.00 rozpoczynamy „Roraty”. Msza św. Roratnia będzie
sprawowana od poniedziałku do piątku. Na „Roraty” zapraszamy wszystkich parafian, szczególnie
młodzież i dzieci.
W Środę Kancelaria Parafialna nie będzie czynna.
Objazd chorych w tym miesiącu w mieście i na wioskach będzie 8 i 9.XII
W niedzielę 4 grudnia po Mszy św. o godz.11.00 odbędzie się konferencja naukowa, w której
uczestniczyć będą prelegenci; Joanna Berłowska, Przełożona Narodowa Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich w Polsce – „Zakon Świeckich drogą do świętości”, i o. Andrzej Romanowski OFM Cap.,
Asystent Narodowy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce – temat wykładu „Rodzina św.
Ludwika”.
Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza w każdy drugi czwartek miesiąca do wspólnej modlitwy
podczas Mszy Świętej wieczornej, natomiast w każdy drugi wtorek miesiąca odbywają się spotkania
FZŚ w sali parafialnej. Zapraszamy sympatyków duchowości Św. Franciszka.
Serdecznie dziękujemy za nabywanie Gościa Niedzielnego oraz Biuletynu parafialnego.
Zachęcamy, aby zanieść go do osób samotnych i chorych.
Dziękujemy parafianom z Klugajn i Polkajn za przygotowanie kościoła do liturgii niedzielnej. O
przygotowanie kościoła parafialnego na następną niedzielę prosimy parafian z Mieczysław.
W tym tygodniu odeszli do Pana: śp. Parascewa Łuciw i Edward Krupa
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …

Wszystkim naszym parafianom na progu nowego tygodnia życzymy wiele łask Bożych
OO. Franciszkanie
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Dzień
7:30
9:00
Niedziela
27.11.2016

11:00

18:00
Poniedziałek
28.11.2016

8:00
18:00

Wtorek
29.11.2016

Środa
30.11.2016

8:00
18:00
8:00
18:00

Piątek
02.12.2016

Za ++ Jadwigę i Gabrielę Stakun w rocznicę śmierci
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
1. Za ++ Wiesława i Jana Petryka
2. Z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla Doroty
1. Za ++ Longinę i Teresę Choma
2. Za ++ z WYPOMINEK
1. Za + Wiesławę Bartkowską od sąsiadów z ulicy Olsztyńskiej
2. Za + Marka Jonkisza – intencja od Barbary i Danieli
1. Za + Wiesława Petryka w 1. rocznicę śmierci
2. Za ++ z WYPOMINEK
1. Za ++ Andrzeja, Bronisławę, Jana, Stanisława, Piotra i Jana
2.Za + Jadwigę Derkowską – int. od uczestników pogrzebu
1. Za + Andrzeja Kiapśnia
2. Za ++ z WYPOMINEK

18:00
8:00

1.
2.

Za + Wiesławę Bartkowską – intencja od sąsiadów z ul. Olsztyńskiej
Za + Stanisława Knechta w 11 rocznicę śmierci

8:00
18;00
7:30

Niedziela
04.12.2016

1.
2.

Za + Klotyldę Baran – intencja uczestników pogrzebu
Za ++ Daniela i Annę Szubiak
O powołania kapłańskie i zakonne
O zdrowie dla Jadwigi Grabowskiej

18:00

Sobota
03.12.2016

Za + Zofię, jej rodziców i rodzeństwo

1.
2.
1.
2.

8:00
Czwartek
01.12.2016

Intencje Mszalne 27.11-04.12.2016 r.
Za ++ rodziców z obojga stron

9:00
11:00
18:00

1.O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla
Wioletty z okazji urodzin
2.Za +Henryka Tomkiewicza - intencja od Róży św. Antoniego
1. Za + Jana Proć
2. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla
Barbary z okazji imienin
1. Za dusze w czyśćcu cierpiące
1. Za + Pawła Szot w 6. rocznicę śmierci
2. Za + Danutę i ++ jej rodziców
1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla członków Róży MB
Nieustającej Pomocy
1. Za ++ Mateusza Stępień i Patryka Cichosz
2. Za + Jana Kwiatek w 17 rocznicę śmierci
Za + o. Eneasza

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