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VVII  Niedziela Wielkanocna  
 

Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy  
 

Słowa Ewangelii według świętego Jana 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie 

zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego 
Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, 

którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale 
wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię 
was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już 

Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. 
W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w 
was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś 

Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego,  
a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”.   (J 14,15–21) 

Oto Słowo Pańskie 
 

Miłować Boga 
Miłość nie jest abstrakcją, jest konkretem. Ona przejawia i urzeczywistnia się w 
czynach. Nie można kochać kogoś i swoimi czynami zaprzeczać miłości. Taka 
wewnętrzna schizofrenia wymaga uzdrowienia. Nie oznacza to, że nie mogą 
przydarzyć się nam potknięcia czy upadki. Ważne jest jednak, abyśmy dążyli do 
wprowadzania słowa w czyn i nie byli jedynie słuchaczami, którzy oszukują 
samych siebie (por. Jk 1, 22). Jezus obiecuje nam Wspomożyciela, Ducha 
Prawdy, który będzie pomagał nam na tej drodze wewnętrznego pojednania. 
Otwórzmy się na Niego i prośmy Go, aby każdego dnia na nowo przychodził do 
nas i nas prowadził. Duch Święty powinien stać się oddechem naszego 
chrześcijańskiego życia. 
  
Duchu Święty, Tobie oddajemy się w całości. Pomóż nam współpracować z Tobą, 
abyśmy miłość do Boga, którą wyznajemy, potwierdzali naszymi czynami. 

 

Dzień  Intencje Mszalne 21-28.05.2017 r. 

Niedziela  

21.05.2017 

7:30 
1.Za ++ Joannę, Bogumiła i Mateusza 
2. Za +Walerię Tołsta (greg.) 

9:00 Za + Waldemara Zakrzewskiego 

11:00 
Za  ++rodziców Cecylię i Zygmunta Gołębiowskich oraz brata 
Lecha 

18:00 Za + Michała Roman oraz ++ Gabrielę i Romana Kuchnio 

Poniedziałek 

22.05.2017 

8:00 
1. Za +Walerię Tołsta (greg.) 
2. Za + Władysławę Rolnik  

18:00 
1. Za + Henryka Sadowskiego  
2. Za + Czesława Mosak 

Wtorek 

23.05.2017 

8:00 
1. Za +Walerię Tołsta (greg.) 
2. Za + Jolantę Rygalską – intencja od uczestników pogrzebu 

18:00 
1. Za + Mariannę Żarnoch –intencja od Róży Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy 
2. Za ++ Henrykę i Józefa oraz ++rodziców z obojga stron 

Środa  

24.05.2017 

8:00 
1. Za ++Janinę i Stanisława oraz za ++rodziców i rodzeństwo 

z obojga stron 
2. Za +Jolantę Rygalską – intencja od sąsiadów z bloku nr 10 

18:00 
1. Za + Iwonę Piórkowską oraz ++ z rodziny Domańskich i 

Piórkowskich 
3. Za +Walerię Tołsta (greg.) 

Czwartek 

25.05.2017 

8:00 
1. Za +Henryka Zielińskiego, ++rodziców i rodzeństwo 
2. Za +Walerię Tołsta (greg.) 

18:00 
1. Za ++Zofię, Ryszarda, Henryka i Stefana Murawskich 
2. Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i 

dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Ewy 

Piątek 

26.05.2017 

8:00 
1. Za +Walerię Tołsta (greg.) 
2. Za +Jolantę Rygalską – intencja od sąsiadów z bloku nr 10 

18:00 

1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 
wszystkich naszych MAM z okazji Dnia Matki. 

2. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
dla Mamy Stanisławy z okazji Dnia Matki 

3. Za +Kazimierza Dutkiewicza 

Sobota 

27.05.2017 

8:00 
1. Za ++Irenę, Józefa, Zdzisława i Leszka Kobzan 
2. Za ++ rodziców Weronikę i Wojciecha oraz Eugeniusza i 
Stanisława. 

18:00 
1. Z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego 

dla Małgorzaty z okazji urodzin 
2. Za +Walerię Tołsta (greg.) 

Niedziela 

28.05.2017 

7:30 
1. Za +Walerię Tołsta (greg.) 
2. 2. Za ++ Mamy: Teodorę i Mariannę 

9:00 Za + Ernesta Peterejt 

11:00 Pierwsza Komunia Św. – kościół św. Elżbiety 
18:00 Za ++Krystynę i Sławoja Pająk 

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


 

 

Pielgrzymka Szlakiem Sanktuariów Maryjnych 
w 100-ną rocznicę Objawień Najświętszej Maryi Panny w Fatimie 

 

W rocznicę Objawień Fatimskich 
13 maja 2017 r. z naszej parafii 

pod opieką Gwardiana o. 
Arkadiusza Czaji wyruszyła 
dwudniowa „Pielgrzymka 

Szlakiem Sanktuariów 
Maryjnych”. Pielgrzymka 

rozpoczęła się Mszą Świętą w 
naszym kościele parafialnym w 

Miłakowie o godz. 8.00, po której 
udała się do stolicy regionu 

Kaszub – do Kartuz . Tam nawiedziła kościół klasztorny pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny po mnichach kartuskich. Następnie udała się do 

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Kaszub w Sianowie. Uczestniczyła także w 
nabożeństwie majowym przy Grocie Matki Bożej w Potęgowie. Po noclegu w 

Domu Pielgrzyma u franciszkanów w 
Wejherowie i uroczystej Mszy 

Świętej w Sanktuarium Matki Bożej 
Uzdrowienia Chorych na Duszy i na 

Ciele w Wejherowie pielgrzymi udali 

się na dróżki Kalwarii Wejherowskiej. Po tak 
licznych przeżyciach duchowych pielgrzymi 
wybrali się do Gdyni, Sopotu oraz Gdańska, 

gdzie zwiedzili  zabytkową starówkę.  
 

Panu Bogu niech będą za ten błogosławiony czas. 

Ogłoszenia na VI Niedzielę Wielkanocną 21.05.2017 r. 

W tym tygodniu przypadają wspomnienia: 

 W poniedziałek wspomnienie św. Rity  
 W środę wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych 
 W piątek wspomnienie św. Filipa Nereusza 
  

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

Rozpoczynamy przygotowania do uroczystości I Komunii Świętej: 
od poniedziałku do środy o 16:00 – próby liturgiczne 
w czwartek o 16:00-sprzątanie i dekorowanie kościoła (przynajmniej 1 rodzic od 
każdego dziecka) 
w piątek 15:00 (IIIa+IIIb) oraz 16:00 (IIIc + IIId) I Spowiedź święta dla dzieci i 
ich rodzin  

W przyszłą niedzielę 28 maja br. w naszej parafii w kościele św. Elżbiety 
odbędzie się Uroczystość I Komunii Świętej, w czasie której 75 dzieci 
przyjmie po raz pierwszy Pana Jezusa do swojego serca. Także w tym dniu na 
Mszy św. o godz. 18:00 zostanie wygłoszona katecheza dla małżonków nt: „Być 
kobietą... Czy żony mają być poddane mężom?” 

Organizujemy Pielgrzymkę dziękczynną na Jasną Górę, która 
odbędzie się w dn. 6-7.06.2017r. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc – zapisy w 
zakrystii lub u p. Agnieszki Bułak. Szczegóły na plakatach. 

04.VI. br. w naszej parafii odbędzie się VI Rodzinny Rajd Rowerowy 
połączony z Parafialnym Dniem Dziecka. Karty zgłoszeniowe będą 
wydawane i przyjmowane dziś i w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11:00 
 Dziękujemy parafianom z ul. Młyńska i ul. Warszawska za 
przygotowanie naszego kościoła do liturgii niedzielnej. O przygotowanie 
kościała parafialnego na najbliższą niedzielę prosimy mieszkańców z ul.  
Morąska i ul. Poznańska 
 

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

  

W naszej bibliotece klasztornej piątek 16:00-17:00, sobota 10:00-12:00 
 

Dlaczego Kościół katolicki ma rację          autor: Michael Coren 

            Rewelacyjna książka stająca w obronie wiary i nauczania Kościoła katolickiego, która 

w jasny sposób pokazuje, że Kościół ma rację, i wyjaśnia dlaczego.  

Michael Coren, Brytyjczyk żydowskiego pochodzenia, świadomie i z wolnego wyboru został 

katolikiem. Później jednak zafascynowany ideami protestanckimi przez 10 lat funkcjonował 

poza Kościołem katolickim, aż w końcu powrócił do źródła Prawdy. Coren doszedł do 

wniosku, że człowiek nie jest w stanie zbliżyć się do Boga o własnych siłach, ignorując Jego 

zbawczy plan, a zwłaszcza mękę i śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Skoro sam Bóg wyznaczył 

człowiekowi jedną jedyną drogę ku sobie, to tylko i wyłącznie tą drogą można do Boga 

dojść, poznać Go i zjednoczyć się z Nim w prawdziwej Komunii. Taka jest Prawda i dotyczy 

ona każdego człowieka, niezależnie od tego, co człowiek myśli na ten temat. 

http://www.tolle.pl/szukaj/index.php?szukana=Michael%20Coren

