www.milakowo.parafia.info.pl

Z ŻYCIA NASZEJ
WSPÓLNOTY

NR

140

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

15.01.2017r. II Niedziela zwykła
Duch Święty spoczął na Jezusie
Słowa Ewangelii według św. Jana
Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek Boży, który
gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: «Po mnie przyjdzie
Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Ja Go
przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił
Izraelowi». Jan dał takie świadectwo: « Ujrzałem Ducha, który jak gołębica
zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale ten, który
mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: «Ten, nad którym ujrzysz
Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem
Świętym». Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.
(J 1,29-34)
Oto słowo Pańskie

Komentarz do Ewangelii - Prawdziwy posłaniec.
Jan Chrzciciel może być dla nas przykładem prawdziwego posłańca, który nie zapomina o swojej misji
i nie czyni z samego siebie celu głoszenia i nauczania. Cieszy się on z nadejścia Tego, którego
zapowiadał, choć dla niego samego oznacza to zakończenie misji. Uznanie prawdy o sobie, swoim
miejscu i roli, jaką ma się do odegrania, nie zawsze jest proste. Wielokrotnie sami chcemy być w
centrum zainteresowania i dążymy do tego na różne sposoby. Jednak kiedy we własnym życiu
duchowym koncentrujemy się na sobie, to paradoksalnie tracimy wrażliwość nie tylko na samych
siebie oraz na innych, ale także na samego Boga. To On jest tym, który głosi i który ma być głoszony.
Nasza rola może być różna, ale nigdy nie może polegać na tym, że my sami zajmujemy Jego miejsce.
Boże, ukaż nam, jak prawidłowo ustawić priorytety w naszym życiu duchowym, abyśmy zawsze Ciebie
stawiali w centrum i wokół Ciebie budowali całe nasze życie. Amen.
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Codziennie o 14:30 odmawiamy różaniec
15.01.2017r(niedziela)-R. Św. Cecylii
16.01.2017r(poniedziałek) - R. Św. Magdaleny
17.01.2017r(wtorek)-R. Św. Antoniego
18.01.2017r(środa)- R. Św. Agaty
19.01.2017r(czwartek)- RMB Królowej Polski
20.01.2017r(piątek)-R MB Niepokalane Poczęcie
21.01.2017r(sobota)-R. Św. Anny
22.01.2017r(niedziela)- RMB Nieustającej Pomocy
W tym roku „Kolędnicy misyjni” ze Szkolnego Koła Caritas pod patronatem
Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci odwiedzili z Dobrą Nowiną rodziny
naszej parafii, uczniów i przedsiębiorców oraz pacjentów szpitala w Morągu
kwestując na rzecz dzieci z Tajlandii.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli nas gościć oraz wesprzeć
ten szczytny cel. W tym roku zebraliśmy 2.634 zł. Wszystkim ofiarodawcom
składamy serdeczne Bóg zapłać 

W tym tygodniu ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE W NASZEJ PARAFII

16 styczeń od godz. 16.00
1. ul. Olsztyńska od
2. ul. Mazowiecka
1- 10
17 styczeń od godz. 16.00
1 . ul. Orzeszkowa i
Okrężna

2. ul. Kaszubska

18.Styczeń od godz. 16.00
1. ul. O. Władysława Włodyki nr od
1- 10 od jeziora i ośrodek wypocz.
19 styczeń od godz. 16.00
1. ul. O. Władysława
Włodyki nr od 27 – 36
20 styczeń od godz. 16.00
1. ul. Mickiewicza – od ul.
Kołłątaja – parzyste i
nieparzyste

3. ul. Morąska i
Poznańska

4. ul. Młyńska

3. ul. Kajki i
Słoneczny Stok

2. ul. O. Władysława
Włodyki nr od 11- 16

4. ul. Mostowa i
Bema

3. ul. O. Władysława
Włodyki nr od 17 – 26

2. ul. Prusa

3. ul. Przemysłowa

2. ul. Mickiewicza – od ul.
Daszyńskiego – nieparzyste

3. ul. Mickiewicza – od ul.
Daszyńskiego – parzyste

21 styczeń od godz. 10.00 sobota od godz. 10.00
1. ul.
2. ul. Dworcowa - od stacji
Konopnickiej
benzynowej

3. ul. Dworcowa - od
końca
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Ogłoszenia parafialne na Niedzielę Chrztu Pańskiego – 15.01.2017 r.
Nabożeństwa w naszym kościele:
Wtorek – ku czci św. Antoniego
Środa - do Matki Bożej nieustającej pomocy
Czwartek – ku czci św. Franciszka
Te nabożeństwa odprawiamy po porannych Mszach św.
W czasie kolędowania (tj. od 28 grudnia do 25 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 25.01.2017 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.
Dziś po Mszy św. o 11:00 zapraszamy na kolejną katechezę parafialną,
do obecności na tej katechezie zobowiązani są rodzice uczniów szkoły podstawowej
oraz uczniowie od klas trzecich.
Informujemy, że katecheza w Książniku została przeniesiona na niedzielę 29
stycznia br. Tego samego dnia na Mszy św. wieczornej wygłoszona zostanie katecheza
dla małżonków. Zachęcamy do licznego udziału.
We wtorek o godz. 18.00 zapraszamy na Krąg Biblijny
W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11:00 odbędzie się w sali parafialnej Kiermasz
strojów komunijnych.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim kierowcom, którzy dowozili nas
do poszczególnych wiosek po kolędzie.
Dziękujemy parafianom z Warkałek za przygotowanie kościoła do liturgii
niedzielnej. O przygotowanie kościoła parafialnego na następną niedzielę prosimy
parafian Warkał .
Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego i Biuletynu parafialnego.
W tygodniu odeszli do Pana; śp. Danuta Dąbrowska i Jan Giziński , Wieczny
odpoczynek …..
Wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom i gościom życzymy wiele
łask Bożych na cały nowy tydzień.

OO. Franciszkanie
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Intencje Mszalne
Intencje Mszalne 15-22.01.2017 r.

Dzień
7:30

Niedziela
15.01.2017

9:00

11:00
18:00
Poniedziałek

8:00

16.01.2017
15:00

Wtorek
17.01.2017

8:00

15:00
8:00

Środa
18.01.2017
15:00

Czwartek
19.01.2017
Piątek
20.01.2017

Sobota
21.01.2017

8:00
15:00
8:00
15:00

7:30

1. Za + Helenę Kieliszek
2. Za + Kazimierę Achcińską w 1 rocz. śmierci
3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog.
i opiekę Matki Bożej dla Haliny z okazji 75 urodzin
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla babci Stefanii
Za ++ Benedyktę, Annę, Stanisława, Aleksandra i Antoniego

9:00
11:00
18:00

Za ++ Mateusza Stępień i Patryka Cichosz
Za + Jana Petrykę
Za + o. Eneasza

8:00

15:00

Niedziela
22.01.2017

Za + Zbigniewa Karpińskiego – intencja od Róży św. Agaty
1. Za ++ Weronikę i Stanisława
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Stanisława
Zawojek z okazji 40. rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa
Za Parafian i Dobroczyńców kościoła i klasztoru
Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
dzieci, wnuków i prawnuków
1. Za + Zbigniewa Karpińskiego – intencja od siostrzenicy z
mężem i dziećmi
2. Za + Eugenię Wojas – intencja od sąsiadów
Z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Adrianny
1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Teresy i Leszka z
okazji 18 rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa
2. Za + Marzenę Antoniak – Rogulewską w 5 rocznicę śmierci
Beaty i Sławomira z okazji rocznicy zawarcia Sakramentu
Małżeństwa
1. Za + Zbigniewa Karpińskiego –int. od sąsiadów z
ul. Olsztyńskiej
2. Za + Joachima Neumann
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Anny i Jerzego z
okazji 35 rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa oraz o
Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków
1. Za + Henryka Zielińskiego
2. Za + Henryka Sadowskiego
Za ++ Helenę Szczepańską i Katarzynę Wojas
1. Za + Stanisława Siwiec – intencja od koleżanek Zochy i Stefy
2. Za + Jana Tellera i + Ryszarda Puchałko

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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