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05.02.2017r.  V Niedziela zwykła  

Wy jesteście światłem świata 
 

Słowa Ewangelii według św. Mateusza 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
„Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, 

czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na 
wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście 

światłem świata. Nie może się ukryć miasto  
położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia 

pod korcem,  
ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.  

Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i 
chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.  Mt 5,13-16 

 

Oto słowo Pańskie 

___________________________________________________________ 

 
Stać się światłością 
Słowa Jezusa, że jesteśmy światłem świata, warto odczytać w kontekście innej Jego 
wypowiedzi: Ja jestem światłością świata. kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, 
lecz będzie miał światło życia (J 8, 12). Po pierwsze, jesteśmy światłem, o ile idziemy za 
Jezusem, tzn. jesteśmy Jego naśladowcami, uczniami. Po drugie, im bardziej realizujemy 
powołanie do bycia uczniami, tym bardziej upodabniamy się do Mistrza i tak jak On możemy 
stać się światłością, która świeci Jego blaskiem. On chce, abyśmy objawiali Go całemu 
światu, ale nie zapominajmy, że jest to zadanie bardzo trudne, wymagające ciągłego 
nawracania się. W przeciwnym razie Jego światłość nie będzie mogła ujawnić naszych 
dobrych czynów, a jedynie naszą słabość i niewierność. 
  
Panie Jezu, prawdziwa Światłości, wskazuj nam drogę, którą mamy iść, i pomagaj nam 
dawać na niej świadectwo o Tobie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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


Codziennie o godz. 17:30 odmawiamy różaniec 
05.02.2017r(niedziela) - R. Św. Magdaleny 
06.02.2017r(poniedziałek)-R. Św. Antoniego 
07.02.2017r(wtorek)- R. Św. Agaty 
08.02.2017r(środa)- RMB Królowej Polski 
09.02.2017r(czwartek)-R MB Niepokalane Poczęcie 
10.02.2017r(piątek)-R. Św. Anny 
11.02.2017r(sobota)- RMB Nieustającej Pomocy  
12.02.2017r(niedziela)-R. Św. Elżbiety 

 

Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w potrzebie 
PONAD 70 % MIESZKAŃCÓW ALEPPO ŻYJE PONIŻEJ POZIOMU UBÓSTWA. UBÓSTWO DOTYKA TAKŻE 

MATKI KARMIĄCE PIERSIĄ NOWONARODZONE DZIECI.  Z POWODU NIEDOŻYWIENIA MATKI NIE SĄ W 
STANIE KARMIĆ SWOICH DZIECI. 

Od początku wojny w Syrii wszystkie kościoły bardzo aktywnie włączają się w pomoc humanitarną ofiarom 
wojny. Jest ona niezbędna, gdyż z powodu wojny gospodarka została sparaliżowana, z czym  łączył się 
wzrost bezrobocia, dramatyczna inflacja oraz emigracja, w szczególności Chrześcijan. Aktualnie wyjątkowo 
trudna jest sytuacja Chrześcijan w Aleppo. Dlatego najnowszy projekt Papieskiego Stowarzyszenia dotyczy 
dostarczenia mleka dzieciom w Aleppo, które nie ukończyły 10. roku życia. Program obejmuje ok. 2850 
dzieci.  

 

Pierwszy Charytatywny Bal Karnawałowy 
w naszej parafii odbędzie się 25 lutego 2017 r. 

Zapraszamy do udziału – liczba miejsc ograniczona, bilety wstępu 
do nabycia  w kancelarii i zakrystii. 

 

 

W naszej bibliotece klasztornej; pt 15.00-17.00;sob 10.00-12.00 

 „Ze względu na Ciebie” 
Rozpoczynające się trzecie tysiąclecie przynosi przerażające wieści o setkach tysięcy 
zamordowanych za wiarę, o setkach milionów chrześcijan prześladowanych za wierność 
Jezusowi. Według danych organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie rocznie ginie 
śmiercią męczeńską ok. 170 tysięcy chrześcijan, co daje średnio jedno morderstwo na 
każde 3 minuty. W ponad 70 krajach chrześcijanom odmawia się prawa do wolności 
religijnej; 200 mln chrześcijan jest brutalnie prześladowanych, a dalsze 350 mln doznaje 
dyskryminacji z powodu swojej wiary. Liczba ataków na ludność chrześcijańską 
mieszkającą na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji wzrosła w latach 2003-2010 o 309%.  

Jakie są przyczyny radykalizacji islamu? Dlaczego muzułmanie są tak agresywni wobec swoich 
chrześcijańskich współobywateli? Czy chrześcijanie są na przegranej pozycji? Co może zahamować 
narastającą falę przemocy wobec wyznawców Jezusa? 

Ta książka pomaga nam zrozumieć, dlaczego wyznawcy Chrystusa są  
znienawidzeni i prześladowani, słabi i poniżani, a mimo to zwyciężają.  

Książka jest pięknym świadectwem nawrócenia muzułmanina. 

 

 

 

 

 

 

 



Ogłoszenia parafialne na V  Niedzielę Zwykłą roku A - 05.02.2017 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; 
Poniedziałek – wsp. św. męczenników Piotra Chrzciciela, Pawła Miki i Towarzyszy   
Wtorek    – wsp. św. Kolety z Corbie, dziewicy 
Piątek      – wsp. św. Scholastyki, dziewicy 
Sobota     - wsp. Najśw. Maryi Panny z Lourdes 

  

 Dzisiaj  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 godz. 11:00 zostanie wygłoszona kolejna katecheza parafialna nt. 
„Czy wiara chrześcijańska wnosi coś do naszej miłości”. Do obecności na tej katechezie 
zobowiązani są rodzice i młodzież kl. gim. 

W przyszłą środę po Mszy św. wieczornej Akcja Katolicka zaprasza członków i 
sympatyków na comiesięczne spotkanie formacyjne 

W sobotę przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Msza św. dla 
chorych będzie sprawowana w tym dniu o godz. 10:00. Podczas tej Mszy będzie udzielany 
Sakrament Namaszczenia Chorych. Zwracamy się do rodzin, w których przebywają dziadkowie, 
babcie i chorzy, którzy nie mogą samodzielnie przybyć do kościoła, aby umożliwić im przyjęcie 
tego Sakramentu przez przywiezienie ich na tę Mszę św. Bezpośrednio po Mszy św. zapraszamy 
wszystkich chorych i ich opiekunów na spotkanie do salki parafialnej. 

W przyszłą niedzielę 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. 

We wtorek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na Krąg Biblijny. 
Kancelaria Parafialna jest już czynna w każdą: środę od godz. 15:00 do 16:00 i  sobotę 

od godz. 10:00 do 11:00. 
        Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego  i Biuletynu parafialnego. 
 Przypominamy o potwierdzeniu zamówionych intencji Mszy św. na dwa tygodnie przed 
ustalonym terminem. Brak potwierdzenia uważamy za rezygnację z ustalonego terminu.  
 Dziękujemy parafianom z ul. Bema i Mostowej za przygotowanie kościoła do liturgii 
niedzielnej. O przygotowanie kościoła parafialnego na następną niedzielę prosimy parafian z ul. 
Chopina. 

 W tygodniu odeszła do Pan śp. Marianna Żarnoch.  Wieczny odpoczynek 
  

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 

Dzień  Intencje Mszalne 05-12.02.2017 r. 

Niedziela  

05.02.2017 

7:30 Za + Józefa Szydłowskiego w 14. rocznicę śmierci 

9:00 
Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
członków Róży św. Agaty 

11:00 Za + Zbigniewa (greg.) 
18:00 Za + Krystynę i Sławoja Pająk 

Poniedziałek 

06.02.2017 

8:00 
1. Za +Zbigniewa (greg.) 
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jarosława i 
Stefanii. 

18:00 
1. Za ++ Andrzeja, Janinę, Mariana, Ludwikę i Ignacego Wójcik 
oraz Mirosława Korkuć 
2. Za + Mieczysława Brenkacz oraz ++ rodziców 

Wtorek 

07.02.2017 

8:00 Za + Zbigniewa (greg.) 

18:00 

1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ireny i 
Zbigniewa z okazji rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa 
2. Za ++rodziców Janinę i Bolesława Jaworskich oraz  
++ z rodziny Bachów i Jaworskich 

Środa  

08.02.2017 

8:00 
1. Za +Zbigniewa (greg.) 
2. Za + o. Błażeja intencja od FZŚ 

18:00 
1. Za + Eugenię Wojas intencja od sąsiadów z ul. Kaszubskiej 
2. Za + o. Błażeja Budnik intencja od kolegi Andrzeja  

z Wiednia 

Czwartek 

09.02.2017 

8:00 
1. Za +Zbigniewa (greg.) 
2. Za +Danutę Dąbrowską 

18:00 FZŚ 

Piątek 

10.02.2017 

8:00 
1. Za +Zbigniewa (greg.) 
2. Za + Zofię Obiała w rocznicę śmierci 

18:00 
1. Za ++ Bronisławę i Antoniego 
2. O powrót do zdrowia dla Agnieszki 

Sobota 

11.02.2017  

8:00 
1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie dla mamy Stefanii 
2. Za ++ Tomasza i Wiesława Bednarczyk 

10:00 W intencji chorych 

18:00 
1.Za +Zbigniewa (greg.) 
2.Za ++ Stanisławę, Czesława i Edwarda 

Niedziela 

12.02.2017 

7:30 
1.Za ++Stanisława Najmowicz, Benedyktę i Aleksandra 
Wojciechowskich i ich ++rodziców 

9:00 Za + Marię Sokołowską w 11. rocznicę śmierci 
11:00 Za +Zbigniewa (greg.) 

18:00 O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Józefa 


