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IV Niedziela zwykła
Błogosławieni ubodzy duchem
Słowa Ewangelii według św. Mateusza
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę.
A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie.
Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was,
i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu.
Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.
Oto słowo Pańskie
Mt 5,1–12a
___________________________________________________________
Pójdźmy drogą ku szczęściu
Każdy z nas pragnie szczęścia. Szukamy go na wiele różnych sposobów, ale w
praktyce rzadko korzystamy ze wskazówek Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Trudno
jest nam zrozumieć, że to właśnie one prowadzą do prawdziwego szczęścia.
Oczywiście zaprezentowany w nich ideał jest piękny i raczej mu nie zaprzeczamy,
ale jak to w życiu bywa, ideał ideałem, a codzienność wymaga innych wyborów.
Często tak myślimy i na skutek tego nasze poszukiwanie szczęścia zdaje się nie
mieć końca. Droga, którą wskazuje nam dzisiaj Jezus, nie jest prosta, ale jeśli
rzeczywiście Mu ufamy, to możemy być pewni, że doprowadzi nas do celu. Bóg
pragnie, abyśmy byli szczęśliwi. Właśnie po to Jezus wskazał nam drogę
prowadzącą do szczęścia. Sami jednak musimy zdecydować, czy nią pójdziemy.
Duchu Święty, przemieniaj nasze umysły, abyśmy zrozumieli, co przyczynia się do
naszego prawdziwego szczęścia i naucz nas podążać ku niemu.

Codziennie o godz. 17:30 odmawiamy różaniec
29.01.2017r(niedziela)- RMB Królowej Polski
30.01.2017r(poniedziałek)-R MB Niepokalane Poczęcie
31.01.2017r(wtorek)-R Św. Anny
01.02.2017r(środa)- RMB Nieustającej Pomocy
02.02.2017r(czwartek)-R Św. Elżbiety
03.02.2017r(piątek)-R Św. Faustyny Kowalskiej
04.02.2017r(sobota)-R Św. Cecylii
05.02.2017r(niedziela) – R Św. Magdaleny
W naszej bibliotece klasztornej
piątek 16:00-17:00, sobota 10:00-12:00
Dlaczego Kościół katolicki ma rację
autor: Michael Coren
Rewelacyjna książka stająca w obronie wiary i nauczania Kościoła katolickiego, która w jasny
sposób pokazuje, że Kościół ma rację, i wyjaśnia dlaczego.
Michael Coren, Brytyjczyk żydowskiego pochodzenia, świadomie i z wolnego wyboru został
katolikiem. Później jednak zafascynowany ideami protestanckimi przez 10 lat funkcjonował poza
Kościołem katolickim, aż w końcu powrócił do źródła Prawdy. Coren doszedł do wniosku, że
człowiek nie jest w stanie zbliżyć się do Boga o własnych siłach, ignorując Jego zbawczy plan, a
zwłaszcza mękę i śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Skoro sam Bóg wyznaczył człowiekowi jedną jedyną
drogę ku sobie, to tylko i wyłącznie tą drogą można do Boga dojść, poznać Go i zjednoczyć się z Nim
w prawdziwej Komunii. Taka jest Prawda i dotyczy ona każdego człowieka, niezależnie od tego, co
człowiek myśli na ten temat.
Seks jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga
autor: O. Ksawery Knotz OFMCap Czy
naprawdę katolicy powinni w łóżku zachowywać się jak w kościele? Czy seks małżeński musi być
pozbawiony radości, spontaniczności i namiętności? Co w ogóle Pan Bóg ma do mojego seksu?
Okazuje się, że ma i to całkiem sporo, a dowiesz się tego dzięki lekturze książki "Seks jakiego nie
znacie. Dla małżonków kochających Boga" o. Ksawerego Knotza. Czytając tą książkę, poznasz poezję
miłosną zapisaną na kartach Pisma Świętego. Książka jest napisana w bardzo otwarty sposób, dzięki
czemu seks przestanie być tematem tabu. Przekonasz się, że Bóg wcale nie chce podglądać Cię w
sypialni - Jemu zależy tylko na Twoim szczęściu! Dzięki lekturze tej książki dowiesz się:
 co jest “dozwolone” i “niedozwolone” w małżeństwie,
 dlaczego nie warto stosować antykoncepcji i jak sobie bez niej poradzić,
 jak rozbudzić seksualność swoją lub małżonka,
 jakie są sposoby na bliskość przez 365 dni,
 jaka jest piramida grzechów małżeńskich,
 ile "ważą" grzechy seksualne.
Ojciec Ksawery Knotz jest doktorem teologii pastoralnej, duszpasterzem małżeństw i rodzin.
Prowadzi liczne rekolekcje dla małżeństw. Po wysłuchaniu świadectw setek małżeństw o. Knotz
przełamuje tabu, z jakim do tej pory mogłeś spotkać się w Kościele.
Jako katoliccy małżonkowie możecie zakosztować Dobrej Nowiny, która będzie wyzwalać Wasze
pożycie seksualne ze zła - z grzechu, z niepotrzebnego poczucia winy - a w zamian rodzić pokój i
radość serca.
Sięgnij po tę książkę już dziś i dowiedz się, jak cieszyć się pięknym i bogatym życiem seksualnym,
nie tracąc przy tym głębokiej relacji z Bogiem!

Ogłoszenia parafialne na IV Niedzielę Zwykłą roku A
29.01.2017 r.
W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzimy:
Poniedziałek – wsp. św. Hiacynty
Wtorek – wsp. św. Jana Bosko
Czwartek – święto Ofiarowania Pańskiego
Dziś w niedzielę ( 29 stycznia) po Mszy św. o godz. 11.00 w naszym kościele będzie
kolędował Chór „ Oremus”, a na Mszy św. wieczornej wygłoszona zostanie kolejna katecheza
dla małżonków.
Kolekta jest przeznaczona na Archidiecezjalny Fundusz Inwestycyjny, tzn. na wykup
kościołów poewangelickich.
W święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego) Msze św. w Miłakowie odprawiane będą o
godz. 8:00; 10:00 i 18:00. W Książniku o godz. 9.30, a w Ząbrowcu o godz. 11.30. Kolekta z tego
dnia jest przeznaczona na klasztor klauzurowy Sióstr Karmelitanek w Spręcowie.
Od 01 lutego Kancelaria Parafialna będzie czynna w środę od godz. 15:00 do 16:00, w
sobotę od godz. 10:00 do 11:00.
Od poniedziałku (29 stycznia) Msza wieczorna będzie odprawiana o godz. 18:00,
natomiast Różaniec o godz. 17:30.
We wtorek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na Krąg Biblijny
W tym tygodniu przypadają dni odnowy duchowej: I – piątek, sobota niedziela. W tych
dniach okazja do spowiedzi będzie pół godziny przed każdą Mszą św.
W I piątek po wieczornej Mszy św. będzie adoracja Najświętszego Sakramentu do
godz. 20:00.
Objazd chorych na wioskach w tym tygodniu będzie w piątek i sobotę
(3 i 4 luty); natomiast o. Leon odwiedzi swoich chorych 01 lutego od godz. 9:00
W przyszłą niedzielę 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.
Dziękujemy parafianom z Warn za przygotowanie kościoła do liturgii świątecznej. O
przygotowanie kościoła parafialnego na następną niedzielę prosimy parafian z ul. Bema i ul.
Mostowej.
Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego i biuletynu parafialnego.
W tygodniu odeszli do Pana; śp. Kazimierz Maciołek, Krzysztof Wiśniewski, Teresa
Citowicz i Zofia Rasińska
Wieczny odpoczynek…
Wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom i gościom życzymy wiele łask Bożych
na cały nowy tydzień.
OO. Franciszkanie
ARCHIDIECEZJALNY KONKURS BIBLIJNY
IM. SŁUGI BOŻEGO KARD. AUGUSTA HLONDA
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Temat Konkursu : Ewangelia wg św. Mateusza
Organizator Konkursu
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej oraz
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej
Do konkursu zakwalifikowało się 19 szkół podstawowych i 14 gimnazjów.
FINAŁ KONKURSU 10 marca 2017 r.

Intencje Mszalne 29.01-05.02.2017 r.

Dzień
7:30
Niedziela
29.01.2017

9:00
11:00
18:00

Poniedziałek
30.01.2017

8:00
18:00
8:00

Wtorek
31.01.2017

Środa
01.02.2017

18:00

8:00
18:00
8:00

Czwartek
02.02.2017

10:00
18:00

Piątek
03.02.2017

8:00
18:00

Sobota
04.02.2017

8:00
18:00
7:30

Niedziela
05.02.2017

9:00
11:00
18:00

Za ++ Mariannę, Władysława, Tadeusza i
Władysława Kaniów
Za ++ Karolinę i Wiktora
Za Parafian i Dobroczyńców kościoła i klasztoru
Za + Henryka Tomkiewicza
1. Za ++Marię i Leonarda Bielawskich oraz za ++ z
rodzin Bielawskich i Dziubaczów
2. Za + Jana Gizińskiego intencja od uczestników
pogrzebu
Za + Władysława Kozik w 2. rocznicę śmierci
1. Za + Mariusza Tomaszewicza w 8. rocznicę śmierci
2. Za + o. Błażeja – intencja od o. Fidelisa i rodziców
1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o
Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Stefanii z okazji
80. urodzin
2. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla mieszkańców Pityn
1. Za + Marię Giżyńską
2. Za + Zbigniewa (greg.)
Za +Eugenię Wojas intencja od Róży MB Nieustającej
Pomocy
1. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Karoliny i Oliwiera
2. Za + Zofię Cylwik w 3. rocznicę śmierci
Za +Teresę Czerniewską
1. Za + Zenona Kowalewskiego w 20. rocznicę
śmierci
2. Za + Zbigniewa (greg.)
1. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Haliny z okazji urodzin
2. Za + Zbigniewa (greg.)
1. Za + Marię Giżyńską
2. Za + o. Błażeja
1. Za + Krystynę Połom
2. Za + Zbigniewa (greg.)
1. Za + Harrego Neumann w rocznicę śmierci
2. Za ++ Stefanię i Andrzeja Ozga
1. Za + Józefa Szydłowskiego w 14. rocznicę śmierci
2. Za + Zbigniewa (greg.)
Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla członków Róży św. Agaty
Za + Zbigniewa (greg.)
Za + Krystynę i Sławoja Pająk

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

