www.milakowo.parafia.info.pl

Z ŻYCIA NASZEJ
WSPÓLNOTY

NR

136

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

VI Niedziela Adwentu 18.12.2016r.
Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida
Słowa Ewangelii według św. Mateusza
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali
razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej,
Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na
zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł:
«Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej
Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.
Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to
wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi
Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy „Bóg z nami”.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.
(Mt 1, 18-24)
Oto słowo Pańskie

Komentarz do Ewangelii – Józef, mąż sprawiedliwy.
Józef został nazwany człowiekiem sprawiedliwym. Na ten tytuł zasłużył przez właściwe rozumienie
Prawa. Sprawiedliwość Józefa polega na stałym rozważaniu słowa Bożego i życiu nim na co dzień.
Jego postawa jest więc bliska postawie Maryi. Ta duchowa łączność pozwoliła mu zrozumieć więcej
niż więzy małżeńskie. Józef przezwycięża ludzkie trudności i z wiarą i miłością przyjmuje Maryję oraz
Tego, który począł się w Niej z Ducha Świętego. Jego obecność w tym wydarzeniu jest niezwykle
ważna - jako syn Dawida jest spadkobiercą obietnic danych temu królowi. Jego fiat objawi
sprawiedliwość Boga wyrażoną w wypełnionym już znaku Dziewicy i Jej Syna, który obwieszcza
światu, że Bóg jest z nami.
Panie, Ty przez św. Józefa uczysz mnie sprawiedliwości większej, czyli takiej, dzięki której odnajduję
drogę prowadzącą do zjednoczenia nakazów prawa z uczynkami miłości.
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Codziennie o 17:30 odmawiamy różaniec
18.12.2016r(niedziela) - R. Św. Magdaleny
19.12.2016r(poniedziałek)-R. Św. Antoniego
20.12.2016r(wtorek)- R. Św. Agaty
21.12.2016r(środa)- RMB Królowej Polski
22.12.2016r(czwartek)-R .MB Niepokalane Poczęcie
23.122016r(piątek)-R. Św. Cecylii
24.12.2016r(sobota) - R. Św. Anny
25.12.2016r(niedziela)– R. Św. Faustyny Kowalskiej

Wigilia Narodzenia Pańskiego w katolickiej rodzinie
Ks. Paweł Staniszewski
Mądrość chrześcijańska charakteryzuje się tym, że zawsze stara się przygotować swoich
wiernych do najważniejszych wydarzeń życia religijnego. Takim wydarzeniem bez wątpienia jest
uroczystość Bożego Narodzenia. Dlatego też poprzedza ją czuwanie będące przygotowaniem do
świętowania narodzin Mesjasza. To nocne czuwanie przed jakąś uroczystością kościelną bądź też
dzień poprzedzający ją nazywa się wigilią. Jak wiele określeń w Kościele, tak i to wywodzi się z języka
łacińskiego, pochodzi bowiem od słowa vigilare - czuwać, nie spać.
Wigilia Bożego Narodzenia korzeniami sięga tradycji starotestamentalnej, gdzie poprzedzała
uroczystości szabatu. W Nowym Testamencie wigilie poprzedzały obchód świąt. W Polsce Wigilia
Bożego Narodzenia zachowała taki charakter do dziś. Bożonarodzeniowa Wigilia stanowi
kulminacyjny punkt przeżyć adwentowych w rodzinach chrześcijańskich. Wieczerza wigilijna jest
uwieńczeniem oczekiwania i początkiem przeżywania tajemnicy Wcielenia. Ma ona w sobie coś z
charakteru sakramentalnego, przyczyniającego się do głębokiego przeżywania radości Betlejemskiej
Nocy. Nie zawsze jednak we wszystkich chrześcijańskich rodzinach przeżywa się tę wieczerzę w
sposób w pełni religijny. Jak ją właściwie przeżyć, w duchu głębokiej wspólnoty z całym Kościołem?
Otóż Wieczerzę Wigilijną rozpoczynamy od zapalenia świecy ( Caritas) znajdującej się na stole.
Powinien to uczynić ojciec mówiąc: " Światło Chrystusa". Wszyscy zgromadzeni odpowiadają: "Bogu
niech będą dzięki". Następnie wszyscy odmawiają Anioł Pański, po czym jeden z uczestników
odczytuje słowa Ewangelii według św. Łukasza (Łk 2, 1-8). Po odczytaniu perykopy ewangelicznej
ojciec rodziny może przypomnieć tajemnicę, która nas wszystkich gromadzi: "Chrystus Pan dziś
przypomina nam swoje przyjście na ziemię. Bóg stał się człowiekiem, przyszedł, by nas zjednoczyć z
Ojcem w niebie oraz zjednoczyć ludzi w swojej miłości".
Zanim weźmiemy w ręce opłatek i połamiemy się z bliskimi i z tymi, którzy nam opłatek
przysłali, wypada, abyśmy objęli modlitwą wszystkich, których chcemy w ten wieczór wspominać i
być z nimi w jedności. Możemy się więc pomodlić za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, którzy
trudzą się, by nas prowadzić drogami zbawienia. W dalszej kolejności warto wspomnieć w swojej
modlitwie wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych i głodnych na całym świecie, by i
oni zostali pocieszeni i umocnieni Dobrą Nowiną tej świętej Nocy. Wreszcie ogarnijmy naszą
modlitwą także bliskich naszemu sercu zmarłych, prosząc o szczęście wieczne dla nich.
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Dopiero po wspólnej modlitwie ojciec rodziny bierze talerz z opłatkiem i rozdaje go wszystkim
uczestnikom wieczerzy, po czym następuje łamanie się tym liściem chleba i składanie życzeń.
Kiedy wieczerza dobiega końca, śpiewajmy kolędy. Nie słuchajmy ich w radiu, telewizji czy z
magnetofonów, ale sami śpiewajmy, dając tym samym wyraz naszej radości z tej Świętej Nocy. Tym
samym miło upłynie nam czas oczekiwania na Pasterkę - uroczyste spotkanie przy żłóbku Pana całej
rodziny parafialnej.

Ogłoszenia parafialne na 18.12.2016 r. -IV Niedzielę Adwentu
W Sobotę przypada Wigilia Bożego Narodzenia.
Msza św. Wigilijna o godz. 22:00 oraz Pasterka o godz. 24:00 będą odprawione w kościele
parafialnym w Miłakowie, natomiast w Książniku i Ząbrowcu o godz. 22:00.
W Boże Narodzenie Msze św. będą o godz. 9: 00; 11: 00 i 18:00. W czasie Pasterek i w Boże
Narodzenie kazania będzie głosił o. prof. Adam Sikora – biblista.
W drugi dzień świąt ( św. Szczepana) Msze św. w porządku niedzielnym: o godz. 7: 30; 9: 00; 11:
00 i 18:00. W tym dniu będzie zbiórka ofiar do puszek na KUL.
Od 28 XII. 2016 r. rozpoczynamy odwiedziny duszpasterskie w naszej Parafii. Na
wioskach kolędę rozpoczynamy od godz. 10: 00. Prosimy o samochód 15 minut przed kolędą.
Program kolędy znajduje się na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej naszej parafii.
W czasie kolędowania (tj. od 28.XII - do końca stycznia) wszelkie sprawy
kancelaryjne (także pogrzebowe) proszę załatwiać po porannej Mszy św., bowiem
kancelaria w godzinach urzędowania nie będzie czynna.
Od 09.01.2017 do 28.01.2017 ze względu na kolędę Msza św. wieczorna w naszym
kościele będzie sprawowana o godz. 15: 00,natomiast o godz. 14: 30 będzie odmawiany
Różaniec św.
08 stycznia 2017r. po Mszy św. o godz. 11: 00 w Domu Kultury będzie opłatek dla
członków Róż Różańcowych.(Szczegóły w późniejszym terminie).
Są jeszcze do nabycia kilka świec wigilijnych i opłatki wigilijne. Można je nabyć w zakrystii lub
pod chórem na stoliku.
Dziękujemy parafianom z Mysłak za przygotowanie kościoła do liturgii niedzielnej. O
przygotowanie kościoła parafialnego na 23.XII br. prosimy parafian z Pityn
W tym tygodniu odeszła do Pana: śp. Eugenia Wojas
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…
Wszystkim naszym parafianom na progu nowego tygodnia życzymy wiele łask Bożych

OO. Franciszkanie

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

www.milakowo.parafia.info.pl

Intencje Mszalne
Dzień
Niedziela
18.12.2016

Poniedziałek
19.12.2016

Wtorek
20.12.2016

Środa
21.12.2016

Czwartek
22.12.2016

Piątek
23.12.2016

7:30
9:00

Za + Patryka Kobiałko – intencja od kolegów i koleżanek z zakładu
pracy Safilin -zmiana pomarańczowa
18:00
Za + Kazimierza Fryziel w 3. rocznicę śmierci
1. Za ++ Rodziców: Janinę i Bolesława Jaworskich
8:00
2. Dziękczynna z okazji urodzin Edwarda z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
1. Za + Jana Petrykę i syna Wiesława
2. 2. Za ++ Ericha, Luizę, Ericha, Erikę Knizia, Irenę Półtorak
18:00
Annę, Józefa, Stanisława, Emilię i Helenę Fiedukowicz oraz Karolinę
Jastrzębowską i Antoniego Fiedukowicz
1. Za + Alinę Gesek – intencja od uczestników pogrzebu
8:00
2. Za + Władysława Kudlik – intencja od Klubu Seniora
1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Andrzeja z okazji
imienin i urodzin.
18:00
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Rodziny
Sienkiewiczów i Paprockich
1. Za ++Adama, Zofię Stępczyńskich oraz ++z rodz. Stępczyńskich i
8:00
Pietrasików
2. Za + Władysława Kudlik – intencja od uczestników pogrzebu
1. Za + Stanisława Najmowicza w 20. rocznicę śmierci oraz jego ++
rodziców
18:00
2. Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla wnuczki Kaji z okazji 4. urodzin
1. Za ++ Bronisławę, Jana, Andrzeja, Piotra, Stanisława i Jana
8:00
2. Za + Alinę Gesek – intencja od taty i brata Ryśka
1. Za + Stanisława Misiak
18:00
2. O łaskę zdrowia dla Wojciecha
11:00

8:00
18:00

Sobota
24.12.2016
Niedziela
25.12.2016

Intencje Mszalne 18-25.12.2016 r.
Za + Józefa Padło
Za ++ Marię i Józefa Parszuta i ich ++rodziców i rodzeństwo

8:00
22;00
24:00
9:00
11:00
18:00

1.

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo dla dzieci i wnuków
2. Za + Janinę Czechura w 5. rocznicę śmierci
1. Za +Edwarda Krupa – intencja od mieszkańców Głodówka
2. Za ++ Janinę w rocznicę śmierci, Mariana , Andrzeja, Ludwikę, Ignacego
oraz Mirosława Korkuć
Za + Genowefę w 3. rocznicę śmierci
1. Za ++ Jerzego i Marka
Za Dobroczyńców i Wspólnotę
1. Za + Weronikę w 10. rocznicę śmierci + Stanisława w 1. r. śm
2. Za + Patryka Kobiałko
Za dusze w czyśćcu cierpiące
Parafian i Dobroczyńców kościoła i klasztoru

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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