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05.03.2017r.  I Niedziela Wielkiego Postu 
 

Jezus przez czterdzieści dni pości 
i jest kuszony 

 

Słowa Ewangelii według św. Mateusza 
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię,  

aby był kuszony przez diabła. 
A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści 
nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił 
kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem 
Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się 
chlebem”. Lecz On mu odparł: „Napisane jest: »Nie 
samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym 

słowem, które pochodzi z ust Bożych«”. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta 
Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: „Jeśli jesteś Synem Bożym, 
rzuć się w dół, jest przecież napisane: »Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na 
rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień«”. Odrzekł 
mu Jezus: „Ale jest napisane także: »Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga 
swego«”. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu 
wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci to 
wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: „Idź precz, 
szatanie! Jest bowiem napisane: »Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i 
Jemu samemu służyć będziesz«”. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie 

przystąpili i usługiwali Mu.           Mt 4,1-11                                                
                                                         Oto słowo Pańskie                                 
Moc Słowa 
Scena kuszenia Jezusa na pustyni w bardzo piękny sposób ukazuje nam moc słowa 
Bożego. W obliczu pokusy Ten, który nigdy nie uległ żadnej pokusie, odwołuje się do 
skarbca Pisma Świętego i wydobywając z niego odpowiednie cytaty, rozbraja 
przeciwnika. Autor Listu do Hebrajczyków uczy nas: Słowo Boże jest bowiem żywe i 
skuteczne, ostrzejsze od każdego obosiecznego miecza. Przenika ono aż do rozdzielenia 
duszy i ducha, stawów i szpiku, rozsądza myśli i zamiary serca. Żadne stworzenie nie 
ukryje się przed nim (Hbr 4, 12-13a). Nie ma więc lepszej obrony w godzinie pokusy niż 
odwołanie się do słowa Bożego. Ono bowiem ma w sobie moc Tego, który sam jest 
Słowem. 
 

Panie Jezu, Ty jesteś Słowem Ojca. Rozpal w nas miłość do Pisma Świętego 
i naucz nas uciekać się ku niemu w godzinie pokusy. 

 

 

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


Codziennie o godz. 17:30 odmawiamy różaniec 

05.03.2017r(niedziela) - R. Św. Magdaleny 
06.03.2017r(poniedziałek)-R. Św. Antoniego 
07.03.2017r(wtorek)- R. Św. Agaty 
08.03.2017r(środa)- RMB Królowej Polski 
09.03.2017r(czwartek)-R MB Niepokalane Poczęcie 
10.03.2017r(piątek)-Droga Krzyżowa 
11.03.2017r(sobota)- R. Św. Anny  
12.03.2017r(niedziela)- 17:15 Gorzkie Żale 

************************************************************** 

W naszej bibliotece: w każdy pt. 15:00-17:00 lub sob. 10:00-12:00 
 
RADYKALNI-  Bestseller wydawniczy. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi w Polsce 
przeczytało już o nieoczekiwanych nawróceniach na katolicyzm znanych 
muzyków polskiej niezależnej sceny rockowej. Książka zawiera poruszające 
świadectwa: Tomka Budzyńskiego (Siekiera, Armia), Darka Malejonka (Kultura, 
Izrael, Armia, Houk), Piotra „Stopy” – Żyżelewicza (Armia, VooVoo) i Grzegorza 
„Dzikiego” (anarchisty związanego przez lata z Armią) nagrywających obecnie 
razem jako zespół 2Tm 2,3 płyty z czadową muzyką na chwałę Pana. Naprawdę 
mocna lektura! 
WYRWANI Z NIEWOLI - jest to poruszające świadectwo nawrócenia autora 
książki oraz kilku innych "postaci z marginesu". Ponadto Piotr Zalewski 
wymienia najczęstsze dzisiejsze zarzuty wobec Kościoła i wyjaśnia dlaczego nie 
powinny one nas oddalać od wiary, a tym bardziej od sakramentów. W kilku 
zdaniach przypomina też o wielkich, niesamowitych cudach związanych z 
religią katolicką, uznanych przez Kościół oraz przebadanych i niewyjaśnionych 
przez Naukę. Polecam wszystkim buntownikom, ludziom negatywnie 
nastawionym do Wiary i Kościoła oraz wątpiącym. (komentarz: Ewa Stępień) 

 
 Kilka słów o katechezach w naszej parafii… 

Kościół, świadomy swego posłannictwa głoszenia wszystkim ludziom Dobrej 
Nowiny o zbawieniu, stara się to zadanie wypełniać wszystkimi dostępnymi mu 

sposobami. Ten proces, którego istotnym momentem jest posługa słowa 
Bożego, realizujemy w naszej parafii  przez pierwsze głoszenie, tzn. 

katechezę.  Treścią tak rozumianej posługi Kościoła jest wiara w Boga, który w 
Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, wszedł w historię ludzi, przyjął ich sposób 

życia do tego stopnia, że stał się do nich podobny we wszystkim oprócz grzechu 
po to, aby doprowadzić do zawarcia nowego i ostatecznego przymierza między 

Bogiem i ludźmi.  Adresatami naszych katechez  są zarówno niewierzący, ci, 
którzy żyją w stanie obojętności religijnej, jak i gorliwi wyznawcy. Celem 
naszych katechez jest doprowadzenie człowieka nie tylko do spotkania z 

Jezusem, ale do zjednoczenia, a nawet głębokiej z Nim zażyłości.  
Gorąco zapraszamy.                                      O.  Leon OFM 

 

 



Ogłoszenia parafialne na  I  Niedzielę  Wielkiego Postu - 05.03.2017 r. 
 

W ubiegłym tygodniu w naszej parafii odbył się Pierwszy Bal 
Charytatywny. Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim osobom oraz 
instytucjom, które zaangażowały się w organizację i udział w balu.  
 Dzisiaj  przypada I niedziela miesiąca. Po każdej Mszy św. wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i Akt Oddania Rodzaju Ludzkiego. Kolekta z 
dzisiejszego dnia przeznaczona jest na fundusz remontowy. 
Również dziś po Mszy św. o godz. 11:00 zostanie wygłoszona kolejna 
katecheza parafialna nt. Dlaczego Kościół jest przeciwko antykoncepcji.  
Do obecności na tej katechezie zobowiązani są rodzice i młodzież z gimnazjum. 

01 marca br. rozpoczęliśmy Wielki Post. 
W każdy piątek Wielkiego Postu będzie odprawiana Droga Krzyżowa  

o godz7:30 i 17:30, a w niedzielę o godz. 17:15 będziemy odprawiać 
nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. 

    We wtorek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na Krąg Biblijny. 
W środę Akcja Katolicka zaprasza na spotkanie formacyjne, które 

rozpocznie się Mszą św. wieczorną. 
W piątek -spotkanie młodzieży franciszkańskiej FRA.  
W przyszłą niedzielę po Mszy św. o 11:00 zapraszamy na kolejną 

katechezę parafialną nt: Myślę, że wiem co to znaczy być ojcem! do obecności 
na tej katechezie zobowiązani są rodzice uczniów szkoły podstawowej oraz 
uczniowie od klas trzecich. 
Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego  i biuletynu parafialnego. 
 Dziękujemy parafianom z ul. Kajki i ul. Słoneczny Stok za 
przygotowanie kościoła do liturgii niedzielnej. O przygotowanie kościoła 
parafialnego na następną niedzielę prosimy parafian z ulic: ul. Kaszubska i ul. 
Kilińskiego. 

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  

Temat konkursu : Ewangelia wg św. Mateusza 
Organizator Konkursu 

Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej 

Do konkursu zakwalifikowało się 19 szkół podstawowych i 13 gimnazjów. 

FINAŁ KONKURSU 10 marca 2017 r.  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie 

Konkursowi Patronują:   
 

 



 

 

 
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 05-12.03.2017 r. 

Niedziela  

05.03.2017 

7:30 

1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Adrianny i Josefa z 
okazji 6. rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa.  
2. Za + Kazimierza Stefanowicz 

9:00 
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Róży Marii 
Magdaleny 

11:00 Za + o. Błażeja (greg.) 

18:00 Za + o. Eneasza 

Poniedziałek 

06.03.2017 

8:00 
1. Za + Bożenę Błażej i jej ++rodziców Zofię i Edwarda 
2. Za + o. Błażej (greg.) 

18:00 Za + Jana Petrykę w 2. rocznicę śmierci oraz + Wiesława Petrykę 

Wtorek 

07.03.2017 

8:00 
1. Za ++rodziców Wandę i Zygmunta 
2. Za + o. Błażeja (greg.) 

18:00 
1. Za ++ rodziców Janinę i Bolesława Jaworskich 
2. Za ++ Józefa i Józefę Litwińskich 

Środa  

08.03.2017 

8:00 
1. Za + Danutę Dąbrowską – intencja od rodz. Turemków z 

Grązówki  
2. Za + o. Błażeja (greg.) 

18:00 
1. Za ++ Dariusza Heinich oraz Mieczysławę, Stanisława i 

Wiesława 
2. Za + Walerię Tołsta  - intencja od Róży św. Elżbiety 

Czwartek 

09.03.2017 

8:00 

1. Za ++ Jana i Marię Gizińskich – intencja od rodz. 
Łubniewskich 

2. Za + Mariannę Żarnoch – intencja od Klubu Seniora 

18:00 
1. Za + Walerię Tołsta – intencja od FZŚ 
2. Za + o. Błażeja (greg.) 

Piątek 

10.03.2017 

8:00 1. Za + o. Błażeja (greg.) 

18:00 
1. Za + Grzegorza  w 1. rocznicę śmierci  
2. Za + Krystynę Stec – intencja od Basi i Małgosi z rodziną 

Sobota 

11.03.2017  

8:00 
1. Za + Jana Gizińskiego – intencja od mieszkańców Głodówki 

i Rycerzewa 
2. Za + o. Błażeja (greg.) 

18:00 
 1. Za + Wojciecha Nowikiewicz – intencja od córki 
2. Za + Krystynę Stec – intencja od Danieli i Wiesława 

Niedziela 

12.03.2017 

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

9:00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o  Boże 
błogosławieństwo dla całej rodziny 

11:00 Za + o. Błażeja (greg.) 
18:00 Za + Henryka Tomkiewicza 


