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II Niedziela Adwentu 04.12.2016r. 

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu 

S łowa Ewangeli i według świętego Mateusza  

W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te 

słowa: «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do 

niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: «Głos 

wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki 

dla Niego». Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści  wielbłądziej i pas 

skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. 

Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica 

nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie, 

wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do 

chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: «Plemię 

żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? 

Wydajc ie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie 

sobie mówić: „Abrahama mamy za ojca”,  bo powiadam wam, że z 

tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do 

korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje 

dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę 

wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest 

ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić 

będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści 

swój omłot: pszenicę zb ierze do spichrza, a plewy spali w ogniu 

nieugaszonym».  

Oto słowo Pańskie, Mt 3, 1-12  

Prostujcie ścieżki! 

Dokładamy wysiłku, częstokroć jakże wielkiego, aby zdjąć brudne firany, dywany, obrusy. A czy 

znajdziemy czas, aby zrobić rachunek sumienia, wzbudzić szczery żal za grzechy i pójść do spowiedzi? 

Prostota stylu życia Jana Chrzciciela przyciągała uwagę wielu ludzi, którzy przychodzili, aby przyjąć u 

niego chrzest nawrócenia, zostawiając w wodzie brud swojego serca. Oni zrozumieli, że nadchodzi 

czas mesjańskiego pokoju. Nadchodzi on także i dla nas.  

Jezu, Mesjaszu obiecany przez proroków, idę do Ciebie drogą, którą z wysiłkiem staram się wciąż 

prostować i czynić gładką. Daj mi cierpliwość do samego siebie, abym na niej nie ustał. 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 
04.12.2016r(niedziela) – RMB Królowej Polski 

05.12.2016r(poniedziałek) -RMB Niepokalane Pocz. 

06.12.2016r(wtorek) - R. Św. Anny  

07.12.2016r(środa) – R. Św. Faustyny Kowalskiej 

08.12.2016r(czwartek) - RMB Nieustającej  

09.12.2016r(piątek) - R. Św. Elżbiety   

10.12.2016r(sobota) - R. Św. Magdaleny 

11.12.2016r(niedziela) -R. Św. Antoniego 

 

Płomień Miłosierdzia  
XXIII Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 

Świeca Caritas na przestrzeni lat stała się jednym z najważniejszych i 

najbardziej rozpoznawanych symboli Wigilii w Polsce. Płomień każdej wigilijnej 

świecy daje szansę dzieciom z ubogich rodzin, którymi opiekują się Diecezjalne 

Caritas w Polsce szansę na lepszą przyszłość. 

Każdego roku, na milionach stołów wigilijnych płonie świeca Caritas. Dzięki niej 

corocznie wpływy uzyskane  

z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przeznaczone są na letni wypoczynek, 

całoroczne dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, na pomoc edukacyjną. 

Ponadto  

10 groszy z każdej świecy przeznaczane jest na pomoc dzieciom z zagranicy, w 

tym roku wsparciem zostaną objęte dzieci uchodźców z Syrii i Iraku 

 

Święty Mikołaj z Miry  
Według średniowiecznej hagiografii żył na 

przełomie III i IV wieku, był biskupem Miry w 

Licji, wsławił się cudami oraz pomocą biednym i 

potrzebującym. 

Legenda - Trzy córki 

Młody Mikołaj, jeszcze przed wyborem na 

biskupa, miał chciwego i bogatego sąsiada, 

który drwił z pobożności świętego. Bóg ukarał sąsiada i sprawił, że 

stracił majątek oraz popadł w skrajną biedę. Gdy nie miał już z czego 

utrzymać rodziny, postanowił sprzedać swoje trzy córki do domu 

publicznego, ponieważ nikt nie chciał ich poślubić bez otrzymania 

stosownego posagu. Mikołaj, po długich rozważaniach tekstów Pisma 

Świętego i modlitwie, postanowił uratować cnotę dziewcząt. 

Trzykrotnie, pod osłoną nocy, wrzucał przez okno pieniądze 
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przeznaczone na posag dla każdej kolejnej siostry. Gdy sąsiad 

wyprawił już dwa wesela, postanowił dowiedzieć się, skąd biorą się 

tajemnicze pieniądze. Czuwał całą noc i ze zdumieniem odkrył, że to 

pogardzany przez niego Mikołaj wrzuca po raz t rzeci pieniądze przez 

okno. Podziękował mu zawstydzony i postanowił zmienić swoje życie 

na zgodne z przykazaniami.  

 

Ogłoszenia parafialne na 04.12.2016 r. - II Niedzielę Adwentu 
Zapraszamy  na nabożeństwo Godzinek ku czci  Niepokalanego Poczęcia NMP w 

każdą niedzielę o 10.30.  

Dzisiaj  po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i  Akt  Oddania 

Rodzaju Ludzkiego. Kolekta zbierana w tym dniu jest przeznaczona na fundusz 

remontowy, a 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”.  

Przez cały okres Adwentu - od poniedziałku do piątku o godz . 18: 00 sprawowane 

są Roraty. Zachęcamy do l icznego udziału.  

W środę po wieczornej Mszy  św. zapraszamy na spotkanie Akcj i  Katol ickiej.  

Objazd chorych w mieście i  na wioskach będzie: 8XII  (czwartek) i  9XII(piątek).  

W czwartek 8XII br. przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. 

w tym dniu o godz. 8.00 i  18.00. W Książniku o god z. 9: 00, w Ząbrowcu o godz .  

16: 00.Na Mszy św. wieczornej odbędzie się poświęcenie medal ików/krzyżyków z 

łańcuszkami dla dzieci  przygotowujących się do I  Komuni i  Świętej .  

W tym dniu od godz.12: 00 do 13: 00 w naszym kościele przed wystawionym 

Najświętszym Sakramentem będzie nabożeństwo „Godzina Łaski” ku czci  NMP 

Niepokalanie Poczętej . Na tę Godzinę Łaski  zapraszamy wszystkich chorych, 

samotnych i  wszystkich członków Żywego Różańca.  

Rekolekcje Adwentowe w naszej parafi i  w Mi łakowie odbędą się w dniach: 9XII 

(piątek) do 11XII  (niedziela). W Książniku Msza rekolekcyjna będzie w sobotę 

(10XII) o godz. 10: 00. W Ząbrowcu w  sobotę 10XII  o godz. 16:00.  

W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz .  11: 00 zapraszamy na katechezę 

parafialną. Do obecności na tej  katechezie  zobowiązani  są rodzice uczniów  szkoły 

podstawowej.  

Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego i  Biuletynu parafialnego.  

Dziękujemy parafianom z Mieczysław za przygotowanie kościoła do l i turgi i  

niedzielnej .  O przygotowanie kościoła parafialnego na następną niedzielę prosimy 

parafian z Miejskiego Dworu.  

W tym tygodniu odeszl i  do Pana: śp. Stanisław Baranowski,  Zbigniew Karpiński,  

Wojciech Nowikiewicz i  Jarosław Ozga, Wieczny odpoczynek …  

•  Pracownia św. Tabity zaprasza w każdy wtorek  od godz. 16: 00 wszystkich 

chętnych, którzy  chcą nabyć lub udoskonal ić umiejętności robótek ręcznych.  

•  Krąg Bibl i jny  odbędzie się tradycyjnie we wtorek po Mszy św. wieczornej.  

Wszystkim naszym parafianom na progu nowego tygodnia życzymy wiele łask 

Bożych  

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

 

Dzień       Intencje Mszalne 04-11.12.2016 r. 

Niedziela  

04.12.2016 

7:30 
1. Za + Pawła Szot w 6. rocznicę śmierci 
2. Za + Danutę i  ++ jej rodziców 

9:00 
1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla członków 
Róży MB Nieustającej Pomocy 

11:00 
1. Za ++ Mateusza Stępień i Patryka Cichosz 
2. Za + Jana Kwiatek w 17 rocznicę śmierci 

18:00 Za + o. Eneasza 

Poniedziałek 

05.12.2016 

 

8:00 
1.Za + Wiesławę Bartkowską – intencja od sąsiadów z ul. 
Olsztyńskiej 
2.Za + Czesława Lipińskiego – intencja od uczestników pogrzebu 

18:00 
1.Za + Feliksa Zimnika 
2.Za ++ z rodziny Boraczyńskich i za + Wiesława Bednarczyk z 
prośbą o łaskę nieba 

Wtorek 

06.12.2016  

8:00 
1.Za ++ rodziców Józefę i Franciszka Andrackich 
2.Za + Marka Jonkisza - intencja od uczestników pogrzebu 

18:00 
1.Za + Alojzego Perkowskiego w 14. rocznicę śmierci 
2.Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne 
łaski dla Barbary i Edwarda 

Środa  

07.12.2016   

8:00 

1.Za +Wiesławę Bartkowską–intencja od członków Róży św. 
Agaty 
2.Za + Walentego Orkwiszewskiego – intencja od uczestników 
pogrzebu 

18:00 
1.Za + Genowefę Szczygłowską w 7. rocznicę śmierci 
2.Za + Aldonę Rucińską z prośbą o łaskę nieba 

Czwartek  

08.12.2016 

8:00 1.Za + Stanisława Kruszczyńskiego – intencja od sąsiadów 

18:00 

1.FZŚ 
2.W intencji członków Róży Niepokalanego Poczęcia – o 
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla żyjących oraz o 
łaskę nieba dla zmarłych 

Piątek 

09.12.2016  

8:00 
1.Za + Joannę i Wiesławę Bartkowską – intencja od Ireny 
Petryka 
2.Za + Henryka Krawczyka – intencja od sąsiadów z bloku nr 12 

18:00 
1.Za ++ Bożenę i Wiesława z prośbą o życie wieczne 
2.Za + Patryka Kobiałko – intencja od kolegów z gimnazjum 

Sobota 

10.12.2016 

8:00 
1.O Boże błogosławieństwo, światło Ducha św. i opiekę Matki 
Bożej dla Maćka z okazji urodzin 
2.Za + Henryka Krawczyk – intencja od Róży św. Antoniego 

18;00 
1.Za + Urszulę Piórkowską w 2. rocznicę śmierci. 
2.Za ++ rodziców Helenę i Alojzego 

Niedziela 

11.12.2016   

7:30 Za + Mieczysława Pawlak w 12. rocznicę śmierci 

9:00 Za + Marię w 35. rocznicę śmierci 

11:00 
Za + Edwarda Sierguna w 20. rocznicę śmierci i jego ++ 
rodziców 

18:00 Za +Jacka, ++ jego rodziców i rodzeństwo 
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