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12.03.2017r.
II Niedziela Wielkiego Postu

Przemienienie Pańskie
Słowa Ewangelii
według św. Mateusza
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata
jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec
nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.
A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr
rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy
namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Gdy on
jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos:
„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”.
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się
do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy,
nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus
przykazał im, mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn
Człowieczy zmartwychwstanie”.
Mt 17,1–9
Oto słowo Pańskie
Mojżesz i Eliasz, dwie kluczowe postacie Starego Testamentu, które w symboliczny sposób
reprezentują Prawo i Proroków, filary wiary i tożsamości Izraela, spotykają Jezusa na Górze
Przemienienia. Uczniowie, widząc to, chcą oddać im należną w ich odczuciu cześć, gdyż
jeszcze nie zrozumieli, że oto tu jest ktoś większy od Mojżesza, tu jest ktoś większy od Eliasza,
tu jest ktoś większy od Jonasza [...], tu jest ktoś większy od Salomona (Mt 12, 41-42; Łk 11,
31-32). Jezus zajmuje specjalne miejsce w tej Litanii Wielkich Postaci Starego Testamentu. On
nie tylko przekracza je w sposób, w jaki przekracza je Jan Chrzciciel, największy zrodzony z
niewiast (por. Mt 11, 11; Łk 7, 28), który niejako swoją osobą zamyka listę owych postaci.
Jezus jest radykalnie inny, On jest umiłowanym Synem Bożym, w którym Bóg znalazł
upodobanie, a nas wszystkich wzywa do tego, abyśmy Go słuchali. On jest bowiem - jeżeli
można w tym miejscu uciec się do obrazowego języka ukazującego jedność i tożsamość
pomiędzy Adamem a wziętą z jego boku Ewą - kością z kości Boga, i ciałem z Jego ciała (por.
Rdz 2, 23), On sam jest w pełni Bogiem.

Panie Jezu, wyznajemy w Tobie Boga. Pomóż nam odkrywać coraz głębiej Twoją
Tajemnicę i przemieniaj nas na swoje podobieństwo.

Codziennie o godz. 17:30 odmawiamy różaniec
12.03.2017r(niedziela) – Gorzkie Żale
13.03.2017r(poniedziałek) 7:30-R. Św. Elżbiety
8:30 R. Św. Magdaleny
17.30 R. Św. Antoniego
14.03.2017r(wtorek)-R. Św. Cecylii
15.03.2017r(środa) – R. Św. Agaty
16.03.2017r(czwartek)- RMB Nieustającej Pomocy
17.03.2017r(piątek) –Droga Krzyżowa
18.03.2017r(sobota)- R. Św. Faustyny Kowalskiej
19.03.2017r(niedziela) – Gorzkie Żale

**************************************************************
Miłakowo to niewielkie miasto, więc wydarzenie z ostatniej soboty
karnawału (25.02.2017 r.)
szybko obiegło najbliższą
okolicę. Mowa o Pierwszym
Charytatywnym Balu
zorganizowanym przez Ojców
Franciszkanów z inicjatywy o.
Arkadiusza Czaji, na rzecz
wsparcia leczenia dzieci z naszej
parafii. Szczytny cel, a przy tym
świetna zabawa przyciągnęła
szybko 105 uczestników. Przed balem w kościele parafialnym odbyła się
Mszą święta koncelebrowana w intencji parafian i uczestników, pod
przewodnictwem o. Dawida Szulca – Gwardiana i Proboszcza parafii w
Braniewie. Atrakcją balu był występ Pana Ryszarda Rynkowskiego,
który zaprezentował swoje największe przeboje. Jednak to nie koniec
atrakcji, ponieważ występowali także mistrzowie sztuki cyrkowej
„Oriano” i „Duo Paulo”, laureaci wielu nagród na pokazach iluzji. Czas
umilał i do tańca grał zespół „Acoustic Travel” z Gdańska, a wisienką na
torcie był recital Zespołu „Pace Bene” z Miłakowa. Dla osób lubiących
wyzwania i adrenalinę była przewidziana aukcja przedmiotów
przekazanych przez darczyńców, lokalnych artystów i gości honorowych
. To wyjątkowe spotkanie, pełne radości i dobrej zabawy w gronie
rodziny i przyjaciół przejdzie z pewnością do historii Miłakowa, a
zebrane środki w kwocie: 6.061,91 zł zasiliły leczenie: Leny, Aurelii,
Sandry i Kacperka. Jestem szczęśliwa, że mogłam wziąć udział w tym
dziele miłosierdzia przy okazji świetnie się bawiąc.

Uczestniczka balu Agnieszka
Zdjęcia: Paweł Łapa

Ogłoszenia parafialne na II Niedzielę Wielkiego Postu - 12.03.2017 r.

Z radością informujemy, że dn. 20 marca br. w kościele
Zwiastowania NMP Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie nasz
parafianin br. Daniel Kowalewski złoży profesję wieczystą.
Dziś 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 –
szczególnie ojcowie oraz uczniowie od klas trzecich.
Trwa 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.
Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą się od 25 do
29 marca br. Spowiedź wielkopostna będzie w Miłakowie 28 i 29
marca o godz. 11:30 i 17:00. Na wioskach codziennie przed Mszą św.
Rekolekcje przeprowadzi o. Redemptorysta.
W poniedziałek 13 marca przypada Dzień Fatimski. O godz. 7:30
będzie Różaniec św. następnie Msza św. poranna. Po Mszy św. druga część
Różańca św. Trzecia część Różańca o godz. 17:30, następnie Msza św. i
Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20:00
We wtorek 14 marca FZŚ zaprasza po Mszy św. wieczornej na
spotkanie formacyjne.
We wtorek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na Krąg Biblijny.
W piątek - spotkanie młodzieży franciszkańskiej FRA.
W sobotę – o godz. 11:00 zbiórka ministrantów
Caritas zaprasza do udziału w wielkopostnych dziełach charytatywnych:
Skarbonki Miłosierdzia oraz Paschaliki (duże 10 zł i małe-5 zł/szt.)
Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego i biuletynu parafialnego.
Zanieśmy prasę samotnym, starszym i chorym z naszej parafii.
Dziękujemy parafianom z ul. Kaszubskiej i ul. Kilińskiego za
przygotowanie kościoła do liturgii niedzielnej. O przygotowanie kościoła
parafialnego na następną niedzielę prosimy parafian z ul. Kołłątaja.
Wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom i gościom życzymy
wiele łask Bożych na cały nowy tydzień.
Franciszkanie

Intencje Mszalne 12-19.03.2017 r.
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Za ++ Stanisława Najmowicz, Benedyktę i Aleksandra
Wojciechowskich i ich rodziców
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny
Za + o. Błażeja (greg.)
Za + Henryka Tomkiewicza
1. Za + Krystynę Połom
2. Za ++ Bożenę i Wiesława
3. Za + o. Błażeja
1. Za ++Stanisława Boraczyńskiego w 13 r.śm., Mieczysławę,
Dariusza i Wiesława
2. Za ++ Krystynę i Edwarda Turskich
1. Za +o. Błażeja – intencja od rodziny Orzeł
2. Za + o.Błażeja
1. Za + Edmunda Sasin
2. Za ++ Aleksandrę i Jerzego oraz Kazimierza Laszczka
1. Z a+ Mariannę Kondej
2. Za + o. Błażeja
1. Za dusze czyśćcowe
2. Za ++ Antoniego i Bronisławę
1. Za ++rodziców Karpińskich, Szczepańskich i ich dzieci
2. Za + Mariannę Żarnoch – intencja od uczestników
pogrzebu
1. Za ++ Mirosława i Stanisławę Suchockich w 2 r. śm.
2. Za + o. Błażeja
1. Za + Pawła Łubniewskiego w 10 r.śm.
2. Za +o. Błażeja
1. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Zbigniewa z okazji imienin
2. Za + Józefa Kobiałka
1. Za + Józefa Padło
2. Za + o. Błażeja
1. Za ++Wiesława i Tomasza Bednarczyk
2. Za ++ Czesława Rakiej, Bronisławę i Władysława
Kowalskich – int od rodziny Rakiej i Żurawskich
Za ++ Czesława Turłaja w 27 r. śm. i jego rodziców
O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i światło Ducha Św.
dla Kasi
Za + o Błażeja
Z podziękowaniem za łaskę uzdrowienia oraz z prośbą o
rychłą kanonizację bł. Anieli Salawy i beatyfikację sługi Bożego
kard. St. Wyszyńskiego

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

