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01.01.2017r. Świętej Bożej Rodzicielki
Nadano Mu imię Jezus
Słowa Ewangelii według św. Łukasza
Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące
w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja
zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili,
wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było
powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię
Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.
(Łk 2, 16-21)
Oto słowo Pańskie

Komentarz do Ewangelii - Zaryzykować dla Boga.
Życie duchowe jest najwspanialszą przygodą, jakiej człowiek może doświadczyć. Poszukiwanie Boga
jest naszym powołaniem. Tylko wówczas, gdy spotkamy osobowego Boga, poczujemy się
autentycznie spełnieni. Pasterze wyruszyli w drogę do Betlejem. Postąpili w ten sposób wierni
natchnieniom anioła. Pozwolili się oderwać od swojej codzienności. Podjęli ryzyko, aby przeżyć coś
zupełnie innego – głębszego, coś, co nada ich życiu inny wymiar. W Betlejem rzeczywiście spotkali
Zbawiciela. Do domu wracali, chwaląc i błogosławiąc Boga. Byli szczęśliwi. Gdy Bóg cię wzywa, gdy
daje ci impulsy do pójścia za Nim, nie bój się zaryzykować i daj Mu się poprowadzić.
Panie, uzdolnij moje serce, abym umiał przyjąć Twoją miłość. Mój umysł, aby poznał prawdę o Tobie.
Moją wolę, abym nie bał się ryzyka pójścia za Tobą.
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Codziennie o 17:30 odmawiamy różaniec
02.01.2017r(poniedziałek)-R MB Niepokalane Pocz.
03.01.2017r(wtorek)-R. Św. Cecylii
04.01.2017r(środa) - R. Św. Anny
05.01.2017r(czwartek)– R. Św. Faustyny Kowalskiej
06.01.2017r(piątek) -RMB Nieustającej Pomocy
07.01.2017r(sobota) - R. Św. Elżbiety
08.01.2017r(niedziela) - R. Św. Magdaleny

Orszak Trzech Króli ,
jest to przedstawienie Jasełek wystawiane w
przestrzeni publicznej, na ulicach wiosek, miast i
miasteczek w Polsce oraz zagranicą. Jest to inicjatywa
działania wspólnoty lokalnej społeczności. Rodziny,
szkoły, nauczyciele, sąsiedzi, lokalni włodarze - zwykli
ludzie tworzą to niezwykłe przedstawienie. 6 stycznia
2017 r. w Święto Trzech Króli już po raz 9. Orszak
Trzech Króli wyruszy do Stajenki w poszukiwaniu
Dzieciątka. Scenariusz tej jednej z największych
rodzinnych, plenerowych imprez jest wszędzie
podobny, ponieważ oparty na ewangelicznym przekazie
– Mędrcy ze Wschodu wyruszają za Betlejemską
Gwiazdą, by odkryć w ubogiej, niepozornej szopie najprawdziwszego Boga. Trzej Królowie oddają mu
pokłon, objawiając go tym samym całemu światu. Nieodzownym elementem każdego Orszaku jest
wspólne, głośne, radosne kolędowanie tysięcy ludzi, którzy idą za Trzema Królami ubranymi w
piękne, barwne stroje oraz ich rycerzami, wojownikami i dwórkami. W ten sposób każdy może się
przyłączyć do Orszaku Trzech Króli, stając się nie tylko biernym widzem, ale aktywnym uczestnikiem
wydarzenia. Tego dnia każdy chce mieć na głowie papierową koronę, która przez lata stała się
atrybutem święta.
Czym jest Święto Trzech Króli Dzień Objawienia Pańskiego, Święto Epifanii, potocznie nazywane w
Polsce Świętem Trzech Króli, stanowi ważny punkt w kalendarzu liturgicznym – należy do jednych z
pierwszych świąt, które ustanowił Kościół. Święto zamyka cykl świąteczny Bożego Narodzenia.
Wspominane jest wówczas wydarzenie opisane w Ewangelii Mateusza, w którym Mędrcy ze
Wschodu nazywani również Królami lub Magami (w VIII wieku nadano im imiona Kacper, Melchior i
Baltazar), wyruszyli do Betlejem, by pokłonić się Nowonarodzonemu Jezusowi. Prowadzeni przez
betlejemską gwiazdę, przynieśli Małemu Dzieciątku drogocenne dary: mirrę, złoto i kadzidło.
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Ogłoszenia parafialne na 18.12.2016 r. -IV Niedzielę Adwentu
Dzisiaj (1 stycznia) przypada I Niedziela miesiąca. Po każdej Mszy św. wystawienie
Najświętszego Sakramentu i Akt oddania Rodzaju Ludzkiego. Kolekta zbierana w tym dniu jest
przeznaczona na fundusz remontowy. Również dziś po Mszy św. o 11:00 o. Leon zaprasza dzieci
uczestniczące w Roratach, po odbiór pamiątkowych upominków.
W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzimy:
W poniedziałek wsp. św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu
We wtorek wsp. Najświętszego Imienia Jezus
W piątek – Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Msze św. w tym dniu
Msze św. będą sprawowane w porządku niedzielnym. Po każdej Mszy św. poświęcenie wody,
kredy i kadzidła. Po Mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się „ Orszak Trzech Króli” ( szczegóły na
plakatach).
Z racji Uroczystości nie będzie adoracji pierwszopiątkowej po wieczornej Mszy św. Kolekta
zbierana w tym dniu jest przeznaczona na cele misyjne naszej prowincji.

Od 28 XII. 2016 r. rozpoczęliśmy 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 grudnia 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.
We wtorek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na Krąg Biblijny
W środę 4 stycznia Akcja Katolicka zaprasza członków i sympatyków na wieczorną
Mszę św., a zaraz po niej na spotkanie opłatkowe.
W przyszłą niedzielę po Mszach: 9:00, 11:00 przedstawiciel Policji wygłosi do parafian
komunikat.
08 stycznia 2017 po Mszy św. o godz. 11:00 w Domu Kultury będzie opłatek dla
członków Róż Różańcowych. (zapisy u swoich Zelatorek). W tym dniu także po Mszy św. o 11:00
zapraszamy na koleją katechezę parafiną do obecności na tej katechezie zobowiązani są rodzice i
młodzież gimnazjum.
Dziękujemy parafianom z Różnowa za przygotowanie kościoła do liturgii świątecznej. O
przygotowanie kościoła parafialnego na następną niedzielę prosimy parafian z Stolna.
Dziękujemy za nabywanie Gościa Niedzielnego i biuletynu parafialnego.
Na czas godnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia wszystkim naszym parafianom,
dobroczyńcom i gościom życzymy wiele łask Bożych.
OO. Franciszkanie
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Intencje Mszalne
Intencje Mszalne 01-08.01.2017 r.

Dzień

Niedziela
01.01.2017

Poniedziałek
02.01.2017

7:30
9:00

Za + Wojciecha Nowikiewicza – intencja od Ireny Kirson
Za całą Wspólnotę Żywego Różańca

11:00
18:00

Za Parafian i Dobroczyńców kościoła i klasztoru
Za dusze w czyśćcu cierpiące
1.Za ++ brata Romana i jego syna Eugeniusza
2.Za + Adelę Faryniarz w 8. rocznicę śmierci
3.Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i
potrzebne łaski dla Mieczysławy z okazji 80 urodzin
Za dusze czyśćcowe
1.Za + Alinę Gesek – intencja od siostry Stanisławy z rodziną
2.Za + Wojciecha Nowikiewicza – intencja od sąsiadów
3.Za ++ Janinę i Tadeusza Miloch
Za dusze czyśćcowe

8:00
18:00

Wtorek
03.01.2017

8:00
18:00

Środa
04.01.2017

8:00
18:00

Czwartek
05.01.2017

8:00

18:00
7:30
Piątek
06.01.2017

Sobota
07.01.2017

1. Za + Alinę Gesek – intencja od rodziny Głowackich
2.Za + Zygfryda Lajskiego – intencja od uczestników
pogrzebu
3.Za ++ Ewę i Dominika Karczewskich – intencja od rodziny
Zabłockich
Za dusze czyśćcowe
Za + Antoniego, jego ++ rodziców i rodzeństwo

9:00

Za ++Bernarda Melcer oraz Tomasza i Pawła

11:00

Za Parafian i Dobroczyńców kościoła i klasztoru

18:00

Za dusze czyśćcowe

8:00
18;00
7:30
9:00

Niedziela
08.01.2017

1.Za + Alinę Gesek – intencja od brata Tadeusza z rodziną
2.Za ++ Stanisława i Janinę, rodziców i rodzeństwo z obojga
stron
Za dusze czyśćcowe

11:00
18:00

1.Za ++ z rodziny Suszko
2.Za +Stanisława Siwiec – intencja od uczestników pogrzebu
Za dusze czyśćcowe
Za ++ Marię i Roberta
Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Andrzeja
oraz ich dzieci
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski dla Janiny i Józefa Pełka z okazji 40 rocznicy zawarcia
Sakramentu Małżeństwa
Za dusze czyśćcowe

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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