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III Niedziela Adwentu 11.12.2016r.
Na Chrystusie spełniają się proroctwa

S

łowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś
Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie
Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci
doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A
błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o
Janie: „Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć?
Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po
coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o
którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę
powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz
najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”.
Oto słowo Pańskie (Mt 11,2-11)

Szczęśliwy, kto nie zwątpi w Chrystusa
Słowa Jezusa, będące odpowiedzią daną Janowi, są bardzo ważne i aktualne dla nas. Są to bowiem
słowa dla nas i o nas. Dla nas, bo umacniają nas w cierpliwości, która jest zbawienna. W sytuacjach,
kiedy wydaje się nam, że jesteśmy sami, jak Jan Chrzciciel w więzieniu, i zbyt słabi, by podjąć trud
nawrócenia, musimy pamiętać, że błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi w Chrystusa. Są to słowa
także o nas, ponieważ i nam jest głoszona Dobra Nowina, a dzięki uzdrawiającej mocy sakramentów
nasze zwiędłe z powodu grzechów życie nabiera świeżości i w pełni rozkwita. Dokona się to, gdy
pokornie i cierpliwie stanie-my w szeregu ubogich, niewidomych i głuchych, by jako najmniejsi tu, na
ziemi, otrzymać wieczną chwałę w niebie.
Chryste, który przychodzisz, aby nas wybawić z naszej niemocy i wyprowadzić z ciemności, do Ciebie
przychodzę, aby nie być samotnym, u Ciebie szukam zrozumienia, miłości i dobra.
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Codziennie o 17:30 odmawiamy różaniec
11.12.2016r(niedziela) -R. Św. Antoniego 12.12.2016r(poniedziałek) - R. Św. Agaty
13.12.2016r(wtorek)- 7.30 RMB Królowej Polski
* 8.30-RMBNiepokalane Poczęcie
* 17.30-R.Św.Cecylii
14.12.2016r(środa) - R. Św. Anny
15.12.2016r(czwartek) – R. Św. Faustyny Kowalskiej
16.12.2016r(piątek) - RMB Nieustającej Pomocy
17.12.2016r(sobota) - R. Św. Elżbiety
18.12.2016r(niedziela) - R. Św. Magdaleny

Siatka Miłosierdzia
We wtorek 6 grudnia br., w liturgiczne wspomnienie
św. Mikołaja Stowarzyszenie o. Wł. Włodyki wraz z
Parafialnym Zespołem Caritas rozdali 40 paczek dla
potrzebujących rodzin z naszej parafii. Dary pochodziły
ze zbiórki żywności przeprowadzonej w dn. 26-27
listopada br. w sklepach na terenie Miłakowa.
Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać za hojność i
wrażliwość na potrzeby osób w trudniejszej sytuacji, a wolontariuszom za
ofiarowany czas. Jeśli ktoś nie zdążył włączyć się do akcji nic straconego. Może
jeszcze teraz wziąć z kosza przy ołtarzu bocznym torbę- Siatkę Miłosierdzia.
Zrobić zakupy i przynieść ją z zakupami do kościoła (można też napisać karteczkę ze wskazaniem dla
kogo Parafialny Zespół Caritas ma ją przekazać) To doskonała okazja do dyskretnego wsparcia tych,
których niedostatek zauważamy, a nie mamy śmiałości otwarcie ich wesprzeć.
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Ogłoszenia parafialne na 11.12.2016 r. na III Niedzielę Adwentu
W tym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy obchodzić:
Wtorek – wspomnienie św. Łucji – dziewicy i męczennicy
Środa – wspomnienie św. Jana od Krzyża
Msza św. „Roratnia” w naszym kościele jest sprawowana od poniedziałku do
piątku o godz. 18: 00. Na „Roraty” zapraszamy wszystkich parafian, szczególnie
młodzież i dzieci.
Dzisiaj kończymy Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii. Dziękujemy ks.
misjonarzowi za trud włożony w to dzieło i Słowo Boże skierowane do nas. Niech Ono
zakiełkuje i wyda kiedyś obfity plon.
Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11: 00 zapraszamy na katechezę parafialną. Do
obecności na tej katechezie zobowiązani są rodzice i dzieci uczęszczające do szkoły
podst.
We wtorek przypada 13 dzień miesiąca, Dzień Fatimski. O godz. 7: 30 – I część
Różańca, o godz. 8: 00 Msza św. poranna, po Mszy św. – II część Różańca . O godz. 17: 30
– III część Różańca, a po niej Msza św. Roratnia Po Mszy św. Adoracja Najświętszego
Sakramentu do godz. 20:00.
Krąg Biblijny odbędzie się wyjątkowo w środę po Mszy św. wieczornej.
W następną niedzielę 18.12 Po Mszy św. o godz. 11: 00 zapraszamy na katechezę
parafialną. Do obecności na tej katechezie zobowiązani są rodzice i młodzież
gimnazjalna.
Na stoliku pod chórem można jeszcze nabyć świece Caritas i opłatki wigilijne.
Polecamy również stroiki świąteczne wykonane przez naszą młodzież franciszkańską.
Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego i Biuletynu parafialnego.
Dziękujemy parafianom z Miejskiego Dworu za przygotowanie kościoła do liturgii
niedzielnej. O przygotowanie kościoła parafialnego na następną niedzielę prosimy
parafian z Mysłak.
W tym tygodniu odeszli do Pana: śp. Zygfryd Lajski, Stanisław Siwiec.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
Wszystkim naszym parafianom na progu nowego tygodnia życzymy wiele łask
Bożych
OO. Franciszkanie
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Intencje Mszalne

7:30

Intencje Mszalne 11-18.12.2016 r.
Za + Mieczysława Pawlak w 12. rocznicę śmierci
Za + Marię w 35 rocznicę śmierci
Za + Edwarda Sierguna w 20. rocznicę śmierci i jego ++ rodziców
Za + +Jacka i jego rodziców i rodzeństwo
1. Za + Anielę Krawczyk – intencja od uczestników pogrzebu
2. Dziękczynna Panu Bogu – za awans w pracy
1. Dziękczynna z okazji urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo
i szczęśliwe rozwiązanie.
2. Za + Mirosława Rasilewicza
1. Za ++ Wiesławę i Joannę Bartkowską – intencja od sąsiadów z
ulicy Olsztyńskiej
2. Za + Henryka Krawczyka – intencja od uczestników pogrzebu
1. O Boże błogosławieństwo dla Aleksandry, Tomasza i Adasia.
2. Za + Marka Jonkisza – intencja od sąsiadów z ul. Kopernika
1. Za + Jana Proć
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie za grzechy
nieczystości
1. Dziękczynna w 18. rocznicę urodzin Przemysława z
podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej.
2. Z prośbą o łaskę zdrowia dla Pani Irenki – od uczniów klasy 3B
Szk. Podst.
1. Za + Eugeniusza Kwaśnik, jego ++ rodziców i za + Marię Zych
2. Za + Marka Jonkisza – intencja od Krystyny Malińskiej z rodziną
1. Za ++Walerię i Grzegorza Januszkiewicz
2. Za + Anielę Krawczyk – intencja od pracowników szkoły
1. Za ++ Wandę i Czesława Giza oraz ++ Henrykę i Władysława
Dudkowskich
2. Za ++ Sabinę i Jana Sienkiewicz
1. Za ++ Marię i Piotra Purcha
2.Za + Władysława Kudlik – intencja od rodz. Zabłockich
1. Za + Edwarda w 1. rocznicę śmierci
2. O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla wnuków
Piotra i Grzegorza
1. Za + Marka Jonkisza – intencja od pracowników Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie
2. Za + Rafała Sienkiewicza
Za + Józefa Padło

9:00

Za ++ Marię i Józefa Parszuta i ich ++rodziców i rodzeństwo

Dzień
Niedziela
11.12.2016

Poniedziałek
12.12.2016

7:30
9:00
11:00
18:00
8:00
18:00

Wtorek
13.12.2016

8:00
18:00
8:00

Środa
14.12.2016
18:00

Czwartek
15.12.2016

Piątek
16.12.2016

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

Sobota
17.12.2016
18;00

Niedziela
18.12.2016

11:00
18:00

Za + Patryka Kobiałko – intencja od kolegów i koleżanek z zakładu
pracy Safilin -zmiana pomarańczowa
Za + Kazimierza Fryziel w 3. rocznicę śmierci

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

