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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 od godz. 15.00 do 16.00 oraz w sobotę od godz. 10:00 do 

11:00, a w pilnych sprawach po Mszy św. porannej lub wieczornej 
 

19.02.2017r.  VII Niedziela zwykła  
 

Przykazanie miłości nieprzyjaciół 
 

Słowa Ewangelii według św. Mateusza 
Jezus powiedział do swoich uczniów:  

„Słyszeliście, że powiedziano: 
 «Oko za oko i ząb za ząb».  

A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, 
nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. 

Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków,  
idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. 

Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela swego 
będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, 

którzy was prześladują;  
tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego 
wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy 

tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci,  
cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak 

doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.      Mt 5,38-48                    
    Oto słowo Pańskie 

 

Stać się synem Bożym 
Talmud mówi, że dar deszczu jest większy niż dar Tory, gdyż ona została dana jedynie Izraelowi, 
natomiast deszcz swoim zasięgiem ogarnia wszystkich ludzi. Jeśli zdamy sobie sprawę z tego, jak 
ważna dla Żydów jest Tora, pierwszych pięć ksiąg Pisma Świętego, to zrozumiemy znaczenie tych słów. 
W doskonały sposób oddają one wezwanie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii do tego, aby miłować 
wszystkich ludzi. Bóg jest dobry i swoją miłością ogarnia całe stworzenie. My wezwani jesteśmy do tego, 
aby naśladować Go w tej Jego miłości. Jezus nie mówi, że będzie to proste, ale zapewnia nas, że w ten 
sposób będziemy synami Ojca, który jest w niebie. Pamiętajmy o tym wezwaniu do miłości za każdym 
razem, gdy wypowiadamy słowa Modlitwy Pańskiej. 
 
Panie Jezu, Ty pragniesz, abyśmy naśladowali Ciebie w miłości. Pomóż nam przezwyciężać 
wszystko to, co nas na nią zamyka. 
  

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


Codziennie o godz. 17:30 odmawiamy różaniec 
19.02.2017r(niedziela)- RMB Nieustającej Pomocy  
20.02.2017r(poniedziałek)-R. Św. Elżbiety 
21.02.2017r(wtorek)- R. Św. Faustyny Kowalskiej 
22.02.2017r(środa) – R. Św. Cecylii 
23.02.2017r(czwartek) - R. Św. Magdaleny 
24.02.2017r(piątek)-R. Św. Antoniego 
25.02.2017r(sobota)- R. Św. Agaty 
26.02.2017r(niedziela)- RMB Królowej Polski 

 

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

Niebo istnieje... Naprawdę!          Todd Burpo, Lynn Vincent 
             Kiedy Colton Burpo cudem wyzdrowiał po nagłej operacji wycięcia wyrostka 
robaczkowego, jego rodzina nie posiadała się z radości. Nie spodziewała się jednak, że w ciągu 
następnych kilku miesięcy usłyszy piękną i wyjątkową historię o podróży małego chłopca do 
nieba i z powrotem. 
Niespełna czteroletni Colton oznajmił rodzicom, że opuścił swoje ciało podczas zabiegu, 
wiarygodnie opisując, co jego rodzice robili, gdy on leżał na stole operacyjnym. Opowiadał o 
wizycie w niebie i przekazywał historie ludzi, z którymi spotkał się w zaświatach, a których 
nigdy wcześniej nie widział. Wspominał nawet o zdarzeniach mających miejsce jeszcze przed 
jego narodzinami. Zaskoczył swoich rodziców opisami i mało znanymi szczegółami o niebie, 
dokładnie pasującymi do tego, co podaje Biblia, a przecież nie mógł ich stamtąd znać, bo jeszcze 
nie umiał czytać. 
Z rozbrajającą niewinnością i typową dla dziecka prostolinijnością Colton opowiadał o 
spotkaniach z członkami rodziny, którzy już dawno odeszli z tego świata. Opisywał Jezusa i 
anioły, twierdził, że Bóg jest „bardzo, bardzo duży” i naprawdę nas kocha.  
Historia ta – opowiedziana przez ojca przywołującego proste słowa własnego syna – ukazuje 
miejsce, które czeka na nas wszystkich, gdzie, jak mówi Colton, „nikt nie jest stary i nikt nie nosi 
okularów”. 
"Niebo istnieje... naprawdę!" na zawsze zmieni sposób, w jaki myślisz o wieczności, pozwalając ci 
przyjąć perspektywę dziecka i uwierzyć jak ono. 
 

Już 25 lutego 2017 r. w naszej parafii odbędzie się  
Pierwszy Charytatywny Bal Karnawałowy. Rozpocznie się on Mszą św. 
 o godz. 18:00 w intencji Parafian, Dobroczyńców oraz uczestników balu charytatywnego i  ich 
rodziny. 
Oprócz wielu atrakcji bal ubogaci koncert Pana Ryszarda Rynkowskiego 
Zapraszamy do udziału – już ostatnie bilety wstępu do nabycia  w zakrystii. 

 

Ze względu na prośbę wiernych, którzy z rożnych przyczyn nie będą uczestniczyć w balu, a 
chcieliby wesprzeć leczenie chorych dzieci, wystawiona zostanie na stoliku pod chórem 
skarbonka na dobrowolne ofiary.  

Z serca składamy serdeczne Bóg zapłać. 

  

http://lubimyczytac.pl/autor/49976/todd-burpo
http://lubimyczytac.pl/autor/49977/lynn-vincent


 
 

Ogłoszenia parafialne na VII  Niedzielę Zwykłą roku A - 19.02.2017 r. 
 
W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzimy: 

Środa        – święto Katedry św. Piotra, Apostoła 
Czwartek   – wsp. św. Polikarpa, bp i męczennika 

  
We wtorek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na Krąg Biblijny. 

           
W przyszłą niedzielę 26 lutego br. na Mszy św. wieczornej wygłoszona zostanie kolejna 
katecheza parafialna  dla małżonków nt: „ Gdzie są ci mężczyźni?” 
 

 Już od dziś do przyszłej niedzieli Rada Mieszkańców zaprasza parafian do obejrzenia 
wystawy „Żołnierze Wyklęci”. Ekspozycja będzie dostępna w sali parafialnej. Natomiast w 
przyszłą niedzielę 26 lutego br. zapraszamy na Mszę św. o godz. 11:00 w intencji Żołnierzy 
Niezłomnych po której wystąpi Chór „Oremus” 

   

 Od 1 marca rozpoczynamy Wielki Post.  
W Środę Popielcową Msze św. w Miłakowie będą sprawowane o godz. 8:00, 
10:00 i 18:00. W Książniku o godz. 9:30, w Ząbrowcu o godz. 11:30.  
W każdy piątek Wielkiego Postu będzie odprawiana Droga Krzyżowa o 
godz.17:30, a w niedzielę o godz. 17:15 będziemy odprawiać nabożeństwo 
Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. 

Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą się od 25 do 29 
marca br. Spowiedź wielkopostna będzie w Miłakowie 28 i 29 marca (wtorek i 

środę) o godz. 11:30 i 17:00. Na wioskach codziennie przed Mszą św. Rekolekcje przeprowadzi 
o. Redemptorysta. (szczegółowy program na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej naszej 
parafii). 

  
 Dziękujemy parafianom z ul Daszyńskiego za przygotowanie kościoła do liturgii 
niedzielnej. O przygotowanie kościoła parafialnego na następną niedzielę prosimy parafian z ul. 
Dworcowej.  
  
 Dziękujemy za nabywanie Gościa Niedzielnego  i Biuletynu parafialnego i zachęcamy, 
aby zanieść go osobom chorych i samotnych. 
 
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 19-26.02.2017 r. 

Niedziela  

19.02.2017 

7:30 Za + Pawła Błońskiego, jego ojca i dziadków z obojga stron 

9:00 
Za ++ rodziców Janinę i Jana Januchta, dziadków Józefę i Stanisława 
Kowalik 

11:00 Za + Zbigniewa (greg.) 

18:00 Za ++ Jana i Juliannę Miazga 

Poniedziałek 

20.02.2017 

8:00 
1. Za +Andrzeja Nowackiego i jego ++ rodziców 
2. Za + Zbigniewa (greg) 

18:00 
1. Za + Janinę Atrachimowicz 
2. W intencji Panu Bogu wiadomej 

Wtorek 

21.02.2017 

8:00 
1. Za ++ Helenę, Władysława, Jana i Stanisława 
2. Za + Zbigniewa (greg) 

18:00 
1. Za + Stanisława Ćwiklińskiego w 1 rocznicę śmierci 
2. Z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary 

Ducha Św. dla Damiana z okazji urodzin 

Środa  

22.02.2017 

8:00 
1. Za ++Wojciecha i Weronikę w rocznicę śmierci oraz 

++Eugeniusza i Stanisława  
2. Za + Zbigniewa (greg) 

18:00 1. Za ++Jacka i Jana 
2. Za ++ Stefanię i Piotra 

Czwartek 

23.02.2017 

8:00 
1. Za ++ Stefana, jego rodziców i rodzeństwo 
2. Za + Zbigniewa (greg) 

18:00 

1. Za +Patryka Kobiałko i ++ z rodziny Kobiałko i Nowickich  
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz św. Franciszka dla 
wszystkich franciszkanów z naszej parafii  

Piątek 

24.02.2017 

8:00 
1.  Za + Zbigniewa (greg) 
2.  Za + o. Błażeja – intencja od członków Stowarzyszenia Wierni 
Bogu i Rzeczpospolitej w Kalwarii Zebrzydowskiej 

18:00 
1. Z podziękowaniem i prośbą o zdrowie dla mieszkańców Rożnowa 
2. Za + Wandę Gros w 1. rocznicę śmierci 

Sobota 

25.02.2017  

8:00 1. Za + Zbigniewa (greg) 
2. Za Parafian i Dobroczyńców Kościoła i Klasztoru 

18:00 

1. Za + Teresę Rybak w 2 rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny 
Wałach 

2. Za Parafian i Dobroczyńców oraz uczestników Balu 
Charytatywnego i ich rodziny 

Niedziela 

26.02.2017 

7:30 Za + Joachima Neumann oraz +Irenę Sinoradzką 

9:00 Za + Zbigniewa (greg) 

11:00 Za Żołnierzy Niezłomnych 

18:00 Za ++ Marcelego i Natalię Szczapa oraz Władysławę i Marka 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


