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Poznali Chrystusa 
przy łamaniu chleba

Słowa Ewangelii
według  świętego  Łukasza.

Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego
dnia, w pierwszy dzienń  tygodnia, byli w

drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej szesńcńdziesiąt stadioń w od Jerozolimy.
Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali
i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przyblizżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były
niejako na uwięzi, tak zże Go nie poznali. On zasń  ich zapytał: „Coń zż  to za rozmowy
prowadzicie ze sobą w drodze?”. Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imie-
niem Kleofas, odpowiedział Mu: „Ty jestesń  chyba jedynym z przebywających w
Jerozolimie, ktoń ry nie wie, co się tam w tych dniach stało”. Zapytał ich: „Coń zż
takiego?”. Odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezusem z Nazaretu, ktoń ry był
prorokiem  potęzżnym  w  czynie  i  słowie  wobec  Boga  i  całego  ludu;  jak
arcykapłani i nasi przywoń dcy wydali Go na sńmiercń  i ukrzyzżowali. A mysńmy się
spodziewali, zże własńnie On miał wyzwolicń  Izraela. Teraz zasń  po tym wszystkim
dzisń  juzż  trzeci  dzienń ,  jak  się  to  stało.  Co  więcej,  niektoń re  z  naszych  kobiet
przeraziły  nas:  były  rano  u  grobu,  a  nie  znalazłszy  Jego  ciała,  wroń ciły  i
opowiedziały, zże miały widzenie aniołoń w, ktoń rzy zapewniają, izż  On zżyje. Poszli
niektoń rzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale
Jego nie widzieli”. Na to On rzekł do nich: „O, nierozumni, jak nieskore są wasze
serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyzż  Mesjasz nie miał
tego cierpiecń, aby wejsńcń  do swojej chwały?”. I zaczynając od Mojzżesza poprzez
wszystkich prorokoń w wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do
Niego. Tak przyblizżyli się do wsi, do ktoń rej zdązżali, a On okazywał, jakoby miał
isńcń  dalej.  Lecz  przymusili  Go,  moń wiąc:  „Zostanń  z  nami,  gdyzż  ma  się  ku
wieczorowi i dzienń  się juzż  nachylił”. Wszedł więc, aby zostacń z nimi. Gdy zajął z
nimi  miejsce  u  stołu,  wziął  chleb,  odmoń wił  błogosławienń stwo,  połamał  go  i
dawał im, Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I
moń wili  nawzajem do siebie: „Czy serce nie pałało w nas,  kiedy rozmawiał z
nami  w drodze i  Pisma nam wyjasńniał?”. W tej  samej  godzinie wybrali  się  i
wroń cili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, ktoń rzy
im oznajmili: „Pan rzeczywisńcie zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Oni
roń wniezż  opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu
chleba.  Łk 24,13–35                    Oto Słowo Pańskie               

Dzień Intencje Mszalne 30.04-07.05.2017 r.

Niedziela 
30.04.2017

7:30 Za ++ rodzicoń w Mariannę, Tadeusza i ++ braci

9:00
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prosńbą o Bozże 
błogosławienń stwo, opiekę Matki Bozżej i dary Ducha SŚw. dla 
Radosława z okazji 18. urodzin i Rafała z okazji 20. urodzin

11:00   Za ++ rodziny Anastazję i Antoniego Kiełbasa oraz za ++ Annę i 
Leszka Ołdak

18:00 Za ++ Jadwigę Gregorczyk i Teresę Goń rską

Poniedziałek

01.05.2017

8:00
1.Za +Mariannę ZŻ arnoch – intencja od sąsiadoń w z ul. Olsztynń skiej
2.Za +Walerię Tołsta (greg.)

18:00

1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prosńbą o Bozże 
błogosławienń stwo, opiekę Matki Bozżej   dla Marii Kaczmarczyk z 
okazji 91. rocznicy urodzin i imienin 
2. Za ++rodzicoń w Rozalię i Stanisława oraz brata Joń zefa

Wtorek
02.05.2017

8:00
1.Za + Zygmunta i  rodzicoń w chrzestnych 
2.Za +Walerię Tołsta (greg.)

18:00
 1.Za ++Teresę i Stanisława Knechta
2. Z prosńbą o powroń t do zdrowia dla Renaty

Środa 
03.05.2017

7:30
Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prosńbą o Bozże 
błogosławienń stwo dla Anny Sitek z okazji 80. urodzin

9:00 W intencji członkoń w Roń zży Kroń lowej Polski o Bozże 
błogosławienń stwo i potrzebne łaski.

11:00
1. W intencji Ojczyzny 
2. Z prosńbą o Bozże błogosławienń stwo i potrzebne łaski dla 
mieszkanń coń w Warkał

18:00
1.  Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prosńbą o Bozże 
błogosławienń stwo dla Radosława z okazji 18. urodzin
2. Za +Walerię Tołsta (greg.)

Czwartek
04.05.2017

8:00 1.Za Parafian i Dobroczynń coń w kosńcioła i klasztoru
2.Za +Walerię Tołsta (greg.)

18:00 1. Za +Marię, Franciszka i Krystynę Droń zd
2. W intencji Strazżakoń w

Piątek
05.05.2017

8:00
1.Za +Mariannę ZŻ arnoch – intencja od rodziny Tomaszoń w
2.Za +Walerię Tołsta (greg.)

16:00 Sakrament Bierzmowania – Abp Józef Górzyński

18:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prosńbą  o Bozże 
błogosławienń stwo dla całej rodziny.

Sobota
06.05.2017 

8:00 1.Za ++rodzicoń w Leontynę i Romana
2.Za +Walerię Tołsta (greg.)

18:00

1. Z prosńbą o Bozże błogosławienń stwo i potrzebne łaski dla 
Radosława z okazji urodzin oraz o sńwiatło Ducha SŚwiętego w 
czasie egzaminoń w maturalnych
2. Za + Halinę w 3. rocznicę sńmierci

Niedziela
07.05.2017

7:30 Za + Stanisława Najmowicz

9:00
W intencji członkoń w Roń zży sńw. Cecylii o Bozże błogosławienń stwo, 
potrzebne łaski i opiekę Matki Bozżej 

11:00
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prosńbą o Bozże 
błogosławienń stwo dla Amelii Borowiec z okazji 10. urodzin

18:00
1. Za +o. Eneasza
2. Za +Walerię Tołsta (greg.)



Zawiedzione nadzieje
Rozczarowani uczniowie mówią: A my mieliśmy nadzieję, że to On wyzwoli Izraela. 
Jezus zawiódł ich nadzieje. Nie wygnał Rzymian i nie przywrócił Izraelowi utraconej 
potęgi. Nie odnowił tego, co na skutek grzechu ludu i jego przywódców popadło w 
ruinę. Czy jednak rzeczywiście? A może w swojej ślepocie ci, którzy oczekiwali 
doczesnego zbawienia, nie potrafili dostrzec, że Bóg nieskończenie przekroczył ich 
oczekiwania i odnowił wszystko to, co na skutek grzechu pierwszych ludzi zostało 
zniszczone? Zamiast przywracać królestwo Izraela, zawarł w sobie wieczne 
przymierze pokoju, które już nigdy nie zostanie złamane. Swoim zbawieniem ogarnął
cały świat i wszystkich ludzi, przywracając harmonię w sposób pełniejszy niż ten, 
który istniał na początku. Bóg stał się człowiekiem, wynosząc w ten sposób ludzi do 
komunii w samym Bogu. Czy taką odbudowę rzeczywistości można uznać za 
zawiedzione nadzieje?

Panie Jezu, Ty jesteś naszą nadzieją. Pomóż nam niestrudzenie ufać Tobie w 
momentach zwątpienia i rozczarowania.

Nabożeństwo Majowe w naszym kościele parafialnym
codziennie o godz. 17:30

***
Trwa proces beatyfikacyjny 46 męczennikoń w

II wojny  sńwiatowej, a wsńroń d nich jest
przedwojenny proboszcz Miłakowa Sługa

Boży ks. Bruno Siegiel, ktoń ry spoczywa na
naszym cmentarzu. W ostatnim czasie miejsce

to zostało oznaczone. 
Moń dlmy się o jego rychłą beatyfikację.

***

Akcja Katolicka zaprasza na VI Rodzinny Rajd
Rowerowy, ktoń ry odbędzie się w naszej parafii

04.VI. 2016 r.
Kary zgłoszeniowe będą wydawane 

i przyjmowane w kazżdą niedzielę maja 
po Mszy sńw. o godz. 11:00

W tym roku rajd będzie połączony z parafialnym Dniem Dziecka.  Spotkanie
ubogacą artysńci sztuki cyrkowej. Szczegoń ły na plakatach. Zapraszamy całymi

rodzinami do wspólnego, radosnego świętowania Dnia Pańskiego.

Ogłoszenia na III Niedzielę Wielkanocną 30.04.2017 r.

 
Od Poniedziałku (01.05.) rozpoczynamy nabożeństwa majowe o godz. 

17.30. Na te nabozżenń stwa zapraszamy szczegoń lnie dzieci, młodziezż  i wszystkich 
czcicieli Matki Bozżej. Dla dzieci przygotowalisńmy obrazki konkursowe, z ktoń rych
mogą poznacń historię objawienń  w Fatimie.  Zachęcamy, aby gromadzicń się 
tradycyjnie takzże przy krzyzżach i kapliczkach. 

W tym tygodniu przypadają dni odnowy duchowej; Pierwszy czwartek,
piątek, sobota i niedziela. W pierwszy piątek po wieczornej Mszy sńw. adoracja 
Najsńwiętszego Sakramentu do godz. 20.00. W I Niedzielę Miesiąca po kazżdej 
Mszy sńw. wystawienie Najsńwiętszego Sakramentu i Akt Oddanie rodzaju 
Ludzkiego. Kolekta zbierana w tym dniu jest przeznaczona na fundusz remontowy.

Objazd chorych na wioskach;  w dniach; 1 i 2 maja od godz. 9:00
Objazd chorych w miesńcie;  w dniach 11 i 12 maja roń wniezż  od godz. 9:00

W  sńrodę  przypada Uroczystość NMP. Królowej Polski – głoń wnej patronki 
Polski. Msze sńw. w tym dniu będą sprawowane w porządku niedzielnym.

W czwartek wsp. św. Floriana, męczennika patrona strazżakoń w. O godz. 
18.00 będzie sprawowana Msza sńw. w intencji naszych strazżakoń w. Na tę Mszę 
sńw. zapraszamy wszystkich parafian, aby modlitwą podziękowacń im za ich trud i 
posńwięcenie w ochronie naszego mienia. 

Uwaga! Kandydaci do  bierzmowania
04 maja o godz. 16:00  Spowiedzń  dla kandydatoń w do bierzmowania i ich  
                                              rodzin a o godz. 18:30 proń ba liturgiczna 
05 maja o godz. 14:00 proń ba liturgiczna
                                16:00 Sakrament Bierzmowania

w dn. 13-14 maja 2017 r. z naszej parafii wyruszy Pielgrzymka 
Szlakiem Sanktuariów Maryjnych. 

Organizujemy roń wniezż  Pielgrzymkę dzieci komunijnych, ich rodzin oraz
wszystkich chętnych parafian na Jasną Górę odbędzie się ona w dn. 
6-7czewrca  2017 r., Całkowity koszt pielgrzymki (przejazdu, noclegu oraz 
posiłkoń w) wynosi 220 zł./ od 1 os. Zapisy u p. Agnieszki Bułak 

Dziękujemy parafianom z ul.  Mazowieckiej za przygotowanie naszego 
kosńcioła do liturgii niedzielnej. O przygotowanie kosńciała parafialnego na 
najblizższą niedzielę prosimy mieszkanń coń w ul. Mickiewicza nr. nieparzyste

W tym tygodniu odeszła do Pana sńp. Klara Strugała, Regina Laszuk
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 

Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Kopernika 3, 14-310 Miłakowo
Odwiedzń  naszą stronę internetową   www.milakowo.parafia.info.pl  

Kancelaria Parafialna czynna w sńrodę od godz. 15.00 do 16.00, 
a w pilnych sprawach po Mszy sńw. porannej lub wieczornej
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