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23.04.2017r.23.04.2017r.    Niedziela 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Było to wiecźorem owego pierwsźego dnia tygodnia.

Tam, gdźie prźebywali ucźniowie, drźwi były
źamknięte ź obawy prźed ŻŻydami. Jeźus wsźedł,

stanął posźrodku i rźekł do nich: ”Pokoź j wam!”. A to
powiedźiawsźy, pokaźał im ręce i bok. Uradowali się

źatem ucźniowie, ujrźawsźy Pana. A Jeźus źnowu
rźekł do nich: ”Pokoź j wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak

i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i
powiedźiał im: ”Weźźmijcie Ducha ŚŚwiętego! Ktoź rym odpusźcicie grźechy, są im
odpusźcźone, a ktoź rym źatrźymacie, są im źatrźymane”. Ale Tomasź, jeden ź
Dwunastu, źwany Didymos, nie był raźem ź nimi, kiedy prźysźedł Jeźus. Inni
więc ucźniowie moź wili do niego: ”Widźielisźmy Pana!”. Ale on rźekł do nich:
”Jeźżeli na rękach Jego nie źobacźę sź ladu gwoźźdźi i nie włoźżę palca mego w

miejsce gwoźźdźi, i nie włoźżę ręki mojej do boku Jego, nie uwierźę”. A po osźmiu
dniach, kiedy ucźniowie Jego byli źnowu wewnątrź domu i Tomasź ź nimi,
Jeźus prźysźedł mimo drźwi źamkniętych, stanął posźrodku i rźekł: ”Pokoź j

wam!”. Następnie rźekł do Tomasźa: ”Podniesź  tutaj swoź j palec i źobacź moje
ręce. Podniesź  rękę i włoź źż  ją do mego boku, i nie bądźź  niedowiarkiem, lecź

wierźącym”. Tomasź Mu odpowiedźiał: ”Pan moź j i Boź g moź j!”. Powiedźiał mu
Jeźus: ”Uwierźyłesź , bo Mnie ujrźałesź ; błogosławieni, ktoź rźy nie widźieli, a

uwierźyli”. I wiele innych źnakoź w, ktoź rych nie źapisano w tej księdźe, ucźynił
Jeźus wobec ucźnioź w. Te źasź  źapisano, abysźcie wierźyli, źże Jeźus jest

Mesjasźem, Śynem Boźżym, i abysźcie wierźąc, mieli źżycie w imię Jego. 
20,19-31                                                  Oto Słowo Pańskie                                 

Siła osobistego spotkania
Myślę, że św. Tomasz może być doskonałym patronem dla wielu z nas. Trudno mu 
było uwierzyć w jakieś bajanie o zmartwychwstaniu. Był człowiekiem bardzo trzeźwo 
myślącym i wiedział, że jest to niemożliwe. Nikt nie był go w stanie przekonać. 
Przecież na płaszczyźnie racjonalnej nie da się tutaj nic udowodnić. A mimo 
wszystko w końcu uwierzył. Przekonał go jednak nie jakiś teoretyczny wywód, a 
osobiste spotkanie z Jezusem. Do takiego spotkania zaproszony jest każdy z nas. 
Świadectwo innych jest ważne, ale my wezwani jesteśmy do tego, abyśmy sami byli 
świadkami, a świadczyć można jedynie o tym, co się samemu przeżyło, i o tym, kogo
się osobiście spotkało.
 
Panie Jezu, pomóż nam spotykać Ciebie każdego dnia, aby nasza wiara mogła 
pozostać żywa. Spraw także, abyśmy wydając owoce tego spotkania, stali się 
wobec innych Twoimi świadkami.

Dzień Intencje Mszalne 23-30.04.2017 r.

Niedziela 
23.04.2017

7:30 Ża ++ Romana i Natalię oraź Cźesława i rodźenź stwo
9:00 Ża ++ Mateusźa Śtępienź  i Patryka Cichosź

11:00
 Ż podźiękowaniem źa otrźymane łaski ź prosźbą o Boźże 
błogosławienź stwo i opiekę Matki Boźżej dla Danuty i Andrźeja ź 
okaźji 25-tej  rocźn. źawarcia Śakramentu Małźżenź stwa

18:00 Ża + Jerźego Targonź skiego

Poniedziałek

24.04.2017

8:00

1. Ż podźiękowaniem źa otrźymane łaski i ź prosźbą o Boźże 
błogosławienź stwo dla Heleny, Jana i Fidelisa
2. Dźiękcźynna   ź okaźji 35.  rocźnicy źawarcia Śakramentu 
Małźżenź stwa  Heleny i Jana ź prosźbą o Boźże błogosławienź stwo i 
opiekę Matki Boźżej dla całej rodźiny.

18:00
1. Ża + Irenę Śinoradźką w 2. rocźnicę sźmierci
2. Ża + Jana Gawryluk
3. źa + Jana Rysź

Wtorek
25.04.2017

8:00
1. Ża + Żofię Rasinź ską – intencja od ucźestnikoź w pogrźebu
2. Ża + Jadwigę Głębocką – intencja od sąsiadoź w

18:00

1. Ża + Marka Jonkisź
2. Ż podźiękowaniem źa otrźymane łaski i ź prosźbą o Boźże 
błogosławienź stwo, opiekę Matki Boźżej i dary Ducha ŚŚw. ź okaźji 
18-tych urodźin Aleksandra Tomasź 

Środa 
26.04.2017

8:00
1. Ża + Mariannę ŻŻ arnoch – intencja od sąsiadoź w ź ul. Olsźtynź skiej
2. Ża + Teresę Śekular – intencja od ucźestnikoź w pogrźebu

18:00
1. Ża + Śtanisława w 13. rocź. sźmierci oraź +Joź źefa i ich rodźicoź w
2. Ż podźiękowaniem źa otrźymane łaski oraź ź prosźbą o Boźże 
błogosławienź stwo, dary Ducha ŚŚw. i opiekę Matki Boźżej dla Ewy

Czwartek
27.04.2017

8:00 1. Ża ++Adelę, Śtanisława, Jana i Joź źefa Prźerwa
2. Ża + Antoniego Bobicź

18:00
1. Ż podźiękowaniem źa otrźymane łaski ź prosźbą o Boźże 
błogosławienź stwo i opiekę Matki Boźżej dla Żofii i Edwarda ź okaźji
55-tej  rocźnicy źawarcia Śakramentu Małźżenź stwa
2. Ża + Teresę Śekular – intencja od pracownikoź w sźkoły

Piątek
28.04.2017

8:00 1. Ża + Władysława Rybak w kolejną rocźnicę sźmierci
2. Ża + Mariana Mysźka

18:00 1. Ża + Andrźeja Śźupienź ko w 1. rocźnicę sźmierci
2. Ża ++ Eugenię i Antoniego Chojnowskich

Sobota
29.04.2017 

8:00 Ża ++ Adriana, Krźysźtofa i Marka Bronakowskich

18:00

1 .Ża ++ Jana i Henryka Oźga
2. Ż podźiękowaniem źa otrźymane łaski ź prosźbą o Boźże 
błogosławienź stwo i opiekę Matki Boźżej dla Jadwigi i Tadeusźa  ź 
okaźji 45-tej  rocźnicy źawarcia Śakramentu Małźżenź stwa

Niedziela
30.04.2017

7:30 Ża ++ rodźicoź w Mariannę, Tadeusźa i ++ braci

9:00
Ż podźiękowaniem źa otrźymane łaski ź prosźbą o Boźże 
błogosławienź stwo, opiekę Matki Boźżej i dary Ducha ŚŚw. dla 
Radosława ź okaźji 18. urodźin i Rafała ź okaźji 20. urodźin

11:00
Ża ++ rodźiny Anastaźję i Antoniego Kiełbasa oraź źa ++ Annę i 
Lesźka Ołdak

18:00 Ża ++ Jadwigę Gregorcźyk i Teresę Goź rską

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


Święto Miłosierdzia obchodźone jest w
pierwsźą niedźielę po Wielkanocy, cźyli 
II Niedźielę Wielkanocną, źwaną obecnie

Niedźielą Miłosierdźia Boźżego.

Inspiracją  dla  ustanowienia  tego  sźwięta  było
pragnienie  Jeźusa,  ktoź re  prźekaźała  Śiostra

Faustyna.  Pan  Jeźus  powiedźiał  do  niej: Pragnę,  ażeby  pierwsza  niedziela  po
Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dź. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia,
było  ucieczką  i  schronieniem  dla  wszystkich  dusz,  a  szczególnie  dla  biednych
grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam
całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która
dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia
win  i  kar.  W  dniu  tym  otwarte  są  wszystkie  upusty  Boże,  przez  które  płyną
łaski (Dź. 699). W wielu objawieniach Pan Jeźus okresźlił nie tylko miejsce sźwięta
w kalendarźu liturgicźnym Kosźcioła, ale takźże motyw i cel jego ustanowienia,
sposoź b prźygotowania i obchodźenia oraź wielkie obietnice. Najwięksźą ź nich
jest  łaska  „źupełnego  odpusźcźenia  win  i  kar”  źwiąźana  ź  Komunią  sźwiętą
prźyjętą w tym dniu po dobrźe odprawionej spowiedźi (beź prźywiąźania do
najmniejsźego grźechu), w duchu naboźżenź stwa do Miłosierdźia Boźżego, cźyli w
postawie ufnosźci wobec Boga i cźynnej miłosźci bliźźniego. Jest to – jak tłumacźy
ks.  prof.  Ignacy  Roź źżycki  –  łaska  więksźa  od  odpustu  źupełnego. Ten  polega
bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale
nie  jest  nigdy  odpuszczeniem  samychże  win.  Najszczególniejsza  łaska  jest
zasadniczo  również  większa  niż  łaski sześciu  sakramentów  z  wyjątkiem
sakramentu  chrztu:  albowiem  odpuszczenie  wszystkich  win  i  kar  jest  tylko
sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus
związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia,
czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”. 

BYĆ DOBRYM JAK CHLEB

Dźisiaj, w Niedźielę Miłosierdźia Boźżego, w ktoź rą
prźypada teźż  ŚŚwięto Patronalne Caritas, pragniemy

nasźe mysźli i serca źwroź cicź do Maryi, Matki
Miłosierdźia, aby wyprasźała paschalną radosźcź

wsźystkim źaangaźżowanym w dźieła charytatywne
Kosźcioła, źwłasźcźa wolontariusźom źe Śźkolnych

Koź ł Caritas oraź Parafialnych Żespołoź w Caritas a takźże tym, ktoź rych modlitwa
umacnia posługujących. Niech Maryja wspiera sźlachetnych fundatoroź w i

darcźynź coź w, umoźż liwiających Caritas i wsźelkim organiźacjom charytatywnym
codźienną misję. Niech Jej wstawiennictwo prźymnaźża apostołoź w miłosierdźia

na wźoź r sźw. Brata Alberta.

Ogłoszenia na Niedzielę Miłosierdzia 23.04.2017 r.

 
W dniu dźisiejsźym prźeźżywamy Niedźielę Miłosierdźia Boźżego sźwięto

patronalne Caritas - prźy wyjsźciu ź kosźcioła ucźniowie Szkolnego Koła Caritas
pragną dźisź  podźiękowacź źa wsparcie i pomoc w realiźacji źadanź  Caritas.

Dźisź  po  Msźy  sźw.  o  godź.  11:00  źaprasźamy  na  katechezę  parafialną
przygotowującą do I Komunii Świętej nt : „Odpowiedzialność za życie religijne”
W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzimy;

w poniedźiałek  - Urocźystosźcź sźw. Wojciecha patrona Polski
we wtorek - wspomnienie sźw. Marka Ewangelisty
w sobotę - wspomnienie sźw. Katarźyny źe Śieny-patronki Europy
W sźrodę (26 kwietnia) po Msźy sźw. wiecźornej odbędźie się spotkanie

Akcji Katolickiej . Cźłonkoź w i sympatykoź w serdecźnie źaprasźamy.
W piątek 5 maja 2017 r. o godz. 16:00 Sakramentu Bierzmowania

w nasźej parafii udźieli J.E. Abp Joź źef Goź rźynź ski 
Śpowiedźź  dla kandydatoź w do bierźmowania i ich rodźin w cźwartek od godź. 16:00

Informujemy o źmianie terminu katecheźy dla małźżonkoź w nt:  „ Być kobietą …
Czy żony mają być poddane mężom? – odbędźie się ona 21.05.br na Msźy o 18:00

Juźż  prźyjmujemy źapisy na Pielgrzymkę Szlakiem Sanktuariów 
Maryjnych. Pielgrźymka odbędźie się w dn. 13-14 maja 2017 r., Planowane jest 
nawiedźenie sanktuarioź w w: Kartuźach, Śianowie, Potęgowie, Wejherowie oraź 
odwiedźimy Gdynię Śopot i Gdanź sk. Całkowity kosźt pielgrźymki (prźejaźdu, 
noclegu oraź posiłkoź w) wynosi 150 źł./ od os. Żapisy w źakrystii
Przypominamy o potwierdźeniu źamoź wionych intencji Msźy sźw. na dwa 
tygodnie prźed ustalonym terminem. Śźcźegoź ły na plakacie w gablocie.

Dziękujemy parafianom ź ul.  Lipowej i ul. Prźemysłowej źa 
prźygotowanie nasźych kosźciołoź w do liturgii ŚŚwiąt Wielkanocnych. 
O prźygotowanie kosźciała parafialnego na najbliźżsźą niedźielę prosimy 
miesźkanź coź w ul. Maźowieckiej.

W tym tygodniu odeszła do Pana sźp. Walentyna Grecka. 
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci…

Wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom i gościom życzymy wiele
łask Bożych na czas świętowania dnia Pańskiego                        Franciszkanie 

Codziennie o godz. 17:30 zapraszamy na różaniec
23.04.2017r(niedźiela) – R. ŚŚw. Elźżbiety
24.04.2017r(poniedźiałek) – R. ŚŚw. Magdaleny
25.04.2017r(wtorek) – R. ŚŚw. Antoniego
26.04.2017r(sźroda) – R. ŚŚw. Cecylii
27.04.2017r(cźwartek) –R. ŚŚw. Agaty
28.04.2017r(piątek) – RMB Nieustającej Pomocy
29.04.2017r(sobota)- R. ŚŚw. Faustyny Kowalskiej
30.04.2017 r(niedźiela)–RMB Kroź lowej Polski
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