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III Niedziela zwykła 

Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza 
Słowa Ewangelii według św. Mateusza

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei.
Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i

Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego.
Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i

mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić:
„Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. Gdy Jezus przechodził obok Jeziora
Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali
sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami
ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych

dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem
naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za
Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o

królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.              
Mt 4,12-23                    Oto słowo Pańskie                      

___________________________________________________________
Posłany do grzeszników
Bardzo dużo światła na działalność Jezusa w Galilei rzuca cytat ze Starego Testamentu, który
ukazuje,  że  Jezus  poszedł  do  ludu,  który  był  pogrążony  w  ciemności.  Jezus  nie  został
posłany do sprawiedliwych, ale do grzeszników; nie do zdrowych, ale do chorych. Ta prawda
bardzo mocno wybrzmiewa na kartach Nowego Testamentu. Niestety my sami zbyt często o
niej  zapominamy.  Bóg nie  odrzuca  nikogo,  nawet  największego  grzesznika.  Dla  każdego
istnieje możliwość zbawienia, którą Bóg pragnie zrealizować. Kto lub co więc daje nam prawo
do tego, aby innym tego zbawienia odmawiać? Co więcej,  jaki  grzech może nas samych
oddzielić od Boga? Nie ma takiego grzechu, który by nie mógł być przebaczony. Bóg jest
bogaty w miłosierdzie. Niech ta prawda nieustannie rozświetla nasze wewnętrzne ciemności.

Panie, Ty zbawiasz wszystkich, którzy do Ciebie wołają. Otwórz nasze oczy na Twoje światło,
aby dzięki niemu rozpierzchły się nasze wewnętrzne ciemności.

http://www.milakowo.parafia.info.pl/


Codziennie o godz. 14:30 odmawiamy różaniec
22.01.2017r(niedziela)- RMB Nieustającej Pomocy 
23.01.2017r(poniedziałek)-R. Św. Elżbiety
24.01.2017r(wtorek)-R. Św. Faustyny Kowalskiej
25.01.2017r(środa)-R. Św. Cecylii
26.01.2017r(czwartek) - R. Św. Magdaleny
27.01.2017r(piątek)-R. Św. Antoniego
28.01.2017r(sobota)- R. Św. Agaty
29.01.2017r(niedziela)- RMB Królowej Polski

W tym tygodniu ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE W NASZEJ PARAFII

23 stycznia od godz. 16:00
1. ul. Szkolna, Kopernika 9, 11, 
13, 15, 17 ( ośrodek zdrowia )

2.  ul. Lipowa 3.ul. Leśna 4. ul. Kościelna i 
Warszawska

24 styczeń od godz.16.00
1.ul. Kopernika  od (17 A, B, C)
do 24 i p. Zimnik, tzw. lotnisko 
(auto)

2.    ul. Kopernika 
od 2, 4, 10, 12

3.    ul. Kołłątaja 4.    ul. Topolowa

25 styczeń od godz. 16.00
1. ul. Kościuszki  strona nr 
nieparzyste

2. ul. Kościuszki  strona nr 
parzyste

3. Kolęda dodatkowa za 
zgłoszeniem adresu

Blok kawowy
Składniki:
25 dag masła
3/4 szklanki cukru kryształu
1/2 szklanki wody
3 szklanki mleka w proszku
1 pełna łyżka kawy rozpuszczalnej
4-5 małych wafelków czekoladowych
5 dag pokrojonych orzeszków ziemnych prażonych (niesolonych)
5 dag pokrojonych migdałów
3 herbatniki
Wykonanie:
Kawę rozpuścić w połowie szklanki gorącej wody. Do kawy dodać masło, cukier i rozpuścić. 
Odstawić do przestudzenia. Gdy lekko przestygnie dodać mleko w proszku, wymieszać, dodać 
pokrojone wafelki, orzeszki, migdały, pokruszone herbatniki.
Wąską foremkę wyłożyć folią spożywczą. Masę przełożyć do foremki, odstawić do stwardnienia. 
Kroić w cienkie plasterki. 



Ogłoszenia parafialne na III  Niedzielę Zwykłą roku A
22.01.2017 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 tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzimy;

Wtorek    – wsp. św. Franciszka Salezego bp,
Środa       - święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła
Czwartek - wsp. św. Tymoteusza i Tytusa, bp.
Piątek     – wsp. bl. Jerzego Matulewicza, bp.
Sobota    – wsp. św. Tomasza z Akwinu.

W czasie kolędowania (tj. od 28 grudnia do 28 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. 

Dziś po Mszy św. o godz. 11:00 w sali parafialnej zapraszamy na Kiermasz strojów 
komunijnych. 

We wtorek o godz. 18.00 zapraszamy na Krąg Biblijny
W przyszłą niedzielę ( 29 stycznia) po Mszy św. o godz. 11.00 w naszym kościele będzie 

kolędował chór „Oremus”.

W przyszłą niedzielę na Mszy św. wieczornej wygłoszona zostanie kolejna katecheza dla 
małżonków.

Dziękujemy parafianom z Warkał  za przygotowanie kościoła do liturgii świątecznej. O 
przygotowanie kościoła parafialnego na następną niedzielę prosimy parafian z Warn.

Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego  i biuletynu parafialnego.

W tygodniu odszedł do Pana; śp. o. Błażej Bogdan Budnik
Wieczny odpoczynek…

Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego i Biuletynu parafialnego.

Wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom i gościom życzymy wiele łask 
Bożych na cały nowy tydzień.

OO. Franciszkanie



Dzień      Intencje Mszalne 22-29.01.2017 r.

Niedziela 
22.01.2017

7:30 Za ++ babcię Benedyktę, Annę, Stanisława, Aleksandra i Antoniego
9:00 Za ++ Mateusza Stępień i Patryka Cichosz
11:0
0

Za + Jana Petrykę

18:0
0

Za + o. Eneasza

Poniedział
ek
23.01.2017

8:00
1.Za + Jarosława Ozgę – intencja od uczestników pogrzebu
2.Za ++ Józefa, Kazimierę i Sylwestra Strzylak

15:0
0

1.Za Parafian i Dobroczyńców kościoła i klasztoru
2.Za+ o. Błażeja

Wtorek
24.01.2017

8:00
1.Za+Wojciecha Nowikiewicza – int. od ucz. pogrzebu
2.Za ++ Anielę i Piotra, Jana, Henryka Stępień

15:0
0

1.W intencji o szczęśliwe rozwiązanie dla Małgorzaty oraz o Boże błog. i opiekę 
Matki Bożej dla całej rodziny.
2.Za + o. Błażeja – intencja od Żywego Różańca

Środa 
25.01.2017

8:00
1.Za + Zbigniewa Karpińskiego – intencja od sąsiadów z ul. Olsztyńskiej
2. Za + Mariusza Dudziec – intencja od uczestników pogrzebu

15:0
0

Za + o. Błażeja – intencja od Stowarzyszenia o. Wł. Włodyki

Czwartek 
26.01.2017

8:00
1.Za + Wojciecha Nowikiewicza – int. od Róży Marii Magdaleny
2.Za ++ Edmunda Sokołowskiego i jego rodziców

15:0
0

Za + Andrzeja Kiapśnia w 2. rocznicę śmierci

Piątek
27.01.2017

8:00
1.Za + Stanisława Siwiec – intencja od rodziny Wiśniewskich
2. Za + Danutę Dąbrowską – int. od uczestników pogrzebu

15:0
0

Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. 
i opiekę Matki Bożej dla Stefanii i Jarosława Choma  z okazji 60. rocz. zawarcia 
Sakramentu Małżeństwa oraz o Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków

Sobota
28.01.2017

8:00

1.Za + Eugenię Wojas – intencja od uczestników pogrzebu
2.Za + Eugeniusza Choma
3.  Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
dla Grażyny i Sławomira  z okazji 25. rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa 

15:0
0

1.Za + Eugeniusza Rybak w 13. rocznicę śmierci i jego 
++ rodziców
2.Za + Dawida Kirszanowskiego

Niedziela
29.01.2017

7:30 Za ++ Mariannę, Władysława, Tadeusza i Władysława Kaniów

9:00 Za ++ Karolinę i Wiktora
11:0
0

Za Parafian i Dobroczyńców kościoła i klasztoru

18:0
0

Za + Henryka Tomkiewicza

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


	Składniki:
	Wykonanie:
	Za ++ Mateusza Stępień i Patryka Cichosz
	Za + Jana Petrykę
	Za + o. Eneasza
	1.Za + Jarosława Ozgę – intencja od uczestników pogrzebu
	2.Za ++ Józefa, Kazimierę i Sylwestra Strzylak
	1.Za Parafian i Dobroczyńców kościoła i klasztoru
	2.Za+ o. Błażeja
	1.Za+Wojciecha Nowikiewicza – int. od ucz. pogrzebu
	2.Za ++ Anielę i Piotra, Jana, Henryka Stępień
	1.W intencji o szczęśliwe rozwiązanie dla Małgorzaty oraz o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
	2.Za + o. Błażeja – intencja od Żywego Różańca
	1.Za + Zbigniewa Karpińskiego – intencja od sąsiadów z ul. Olsztyńskiej
	2. Za + Mariusza Dudziec – intencja od uczestników pogrzebu
	Za + o. Błażeja – intencja od Stowarzyszenia o. Wł. Włodyki
	1.Za + Stanisława Siwiec – intencja od rodziny Wiśniewskich
	2. Za + Danutę Dąbrowską – int. od uczestników pogrzebu
	Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Stefanii i Jarosława Choma z okazji 60. rocz. zawarcia Sakramentu Małżeństwa oraz o Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków
	1.Za + Eugenię Wojas – intencja od uczestników pogrzebu
	2.Za + Eugeniusza Choma
	3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Grażyny i Sławomira z okazji 25. rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa
	1.Za + Eugeniusza Rybak w 13. rocznicę śmierci i jego ++ rodziców
	2.Za + Dawida Kirszanowskiego
	Za ++ Karolinę i Wiktora
	Za Parafian i Dobroczyńców kościoła i klasztoru
	Za + Henryka Tomkiewicza

