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Kancelaria Parafialna czynna; 
w środę 15:00- 16:00 i sobotę 10:00-11:00,  a w pilnych sprawach po Mszy św. porannej lub wieczornej 

 

 
 

XXII  NNiieeddzziieellaa  zzwwyykkłłaa  1188..0066..22001177rr..      
Rozesłanie Apostołów 

 
Słowa Ewangelii  

według świętego Jana 
Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad 

nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak 
owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do 

swych uczniów: „Żniwo wprawdzie 
wielkie, ale robotników mało. Proście 

więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Wtedy przywołał 
do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami 

nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. A 
oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego 

Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz 
i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz 
Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im 

następujące wskazania: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta 
samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i 

głoście: »Bliskie już jest królestwo niebieskie«. Uzdrawiajcie chorych, 
wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy.  

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.(Mt 9,36–10,8)      Oto Słowo Pańskie 
 

Zaproszeni do królestwa 
Często całymi latami błądzimy po duchowych bezdrożach, zapominając o tym, czym jest 

zjednoczenie ze stadem i Pasterzem. Nie znamy już nawet Jego głosu. Smak źródlanej wody i 

odżywczego pokarmu zatarł się już całkiem w naszej pamięci. On jednak nie przestaje nas 

szukać i troszczyć się o nas. Wysyła swoich posłańców na nasze zagmatwane drogi, 

wzywając nas do powrotu. On widzi nasze osamotnienie, zagubienie i udrękę. Gdybyśmy 

tylko zechcieli dać się odnaleźć... On czeka na nas i pragnie obdarzyć nas życiem. Nigdy nie 

jest za późno, aby powrócić. Choć droga, którą będziemy musieli pokonać, może być trudna, 

to On nas na niej nie zostawi. Każdy z nas zaproszony jest do tego, aby wejść do królestwa 

niebieskiego. Ono jest naszą ojczyzną. Niech Jego głos nas do niego prowadzi. 

 

Jezu Chryste, Dobry Pasterzu, daj nam siłę, abyśmy powrócili do Ciebie z bezdroży naszego 

życia. Niech wszystko to, co nas od Ciebie oddziela, przestanie być przeszkodą na drodze 

powrotu do Ciebie. 
 

Dzień  Intencje Mszalne 18-25.06.2017 r. 

Niedziela  

18.06.2017 

7:30 
Za ++ Stanisławę, Józefa, Wojciecha Nowikiewicz oraz ++ Klarę i 
Władysława Domańskich 

9:00 Za ++ Tomasza Melcer w 2. rocznicę śmierci oraz Pawła 

11:00 
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwa dla dzieci z klas 
czwartych z okazji rocznicy przyjęcia  Pierwszej Komunii Świętej 

18:00 Za + Mikołaja Milczanowskiego 

Poniedziałek 

19.06.2017 

8:00 
1. O Boże błogosławieństwo dla Kaniny Kalinowskiej 
2. Za Rafała i Teresę Raczyńskich 

18:00 
1. Za + Edmunda Osiędzkiego 
2. Za + Ignacego Partol  

Wtorek 

20.06.2017 

8:00 
1.Za ++Annę, Jana, Józefa i Andrzeja Smotryckich 
2.Za ++Antoniego, Anielę i ++z rodziny Głowackich i Tokarskich 

18:00 

1.Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, dary Ducha świętego i opiekę Matki Bożej dla 
Pauliny Jóźwik z okazji 18-tych urodzin 
2. Za ++ Lucjana Filipowicz, jego rodziców i rodzeństwo 

Środa  

21.06.2017 

8:00 

1.Dziękczynna z okazji rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa 
Małgorzaty i Cezarego z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla całej rodziny. 
2.Za +Krystynę Stasiak – intencja od mieszkańców Gudnika 

18:00 
1. Za +Alicję Kursa i Wandę Gross 
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji Dnia 
Ojca dla taty Bolesława 

Czwartek 

22.06.2017 

8:00 
1. Za ++Kazimierza w rocznicę śmierci oraz ++Janinę i Władysławę 
2. Za ++ Janinę i Wandę  

18:00 Za ++Alojzego, Jana, Piotra, Janinę, Jana i Daniela 

Piątek 

23.06.2017 

8:00 

1.W intencji uczniów, dyrekcji, nauczycieli i katechetów Zespołu 
Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie  
2.Za +Jana Dzieciątek 
3.Za +Tomasza Bednarczyk 

18:00 
1.Za ++ Stanisława Najmowicza, Benedyktę i Aleksandra 
Wojciechowskich i ich rodziców 
2.Za +Edmunda Biernackiego w rocznicę śmierci 

Sobota 

24.06.2017 

8:00 
1. Za +Jana Petrykę 
2. O łaskę nawrócenia dla syna 

18:00 Za +Janinę Kwiatek – intencja od syna 

Niedziela 

25.06.2017 

7:30 
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, św. Józefa i dary 
Ducha Świętego dla Pawła z okazji imienin 

9:00 
W intencji Marii i Jana o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 
z okazji 50. rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa  

11:00 
Za + Eugenię Ostrowską – Stryjek – int. od pracowników Zespołu Sz-P 
im. Jana Pawła II w Miłakowie 

18:00 

1. W intencji Piotra i Marzeny Januszkiewicz o Boże 
błogosławieństwo dla nich i ich rodziny. 
2. Dziękczynna z okazji 1. rocznicy ślubu Katarzyny i Łukasza o 
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.  

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


 

 

„Odmawiajcie codziennie różaniec.” Maryja 

            Zapraszamy o godz. 17:30 
 

18.06.2017r(niedziela)–RMB Królowej Polski 
19.06.2017r(poniedziałek) –RM Niepokalane Poczęcia 
20.06.2017r(wtorek)-  R. Św. Anny 
21.06.2017r(środa) – R. Św. Elżbiety    
22.06.2017r(czwartek) - R. Św. Magdaleny 
23.06.2017r(piątek) - R. Św. Antoniego 
24.06.2017r(sobota) –R. Św. Cecylii 
25.06.2017r(niedziela) –R. Św. Agaty 
 

 

 

 
 

Dziękczynienie za rok szkolny 
Jest taka wdzięczność kiedy chcesz dziękować 

Lecz przystajesz jak gapa bo nie widzisz komu 

A przecież sam nie jesteś płacząc po kryjomu 

Niewidzialny jest z Tobą co jak kasztan spada 

(...) 

Jest taka wdzięczność kiedy chcesz dziękować 

Za to że niosą ciebie nieznane ramiona 

A to czego nie chcesz najbardziej się przyda 

Szukasz w niebie tak tłoczno i tam też nie widać 

                                         ks. Jan Twardowski 

Zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do dziękczynienia Panu Bogu: za kończący się rok 

szkolny, za nauczycieli i wychowawców, za zdobytą wiedzę i osiągnięte wyniki 

nauczania, za rodziców, którzy wychowują i troszczą się o rozwój.  

Niech spowiedź i Komunia św. pomnożą owoce kolejnego roku nauki. 

Msza św. na zakończenie roku szkolnego w piątek o godz.8.00 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Ogłoszenia na Niedzielę 18.06.2017 r. 

Nabożeństw odprawiane w naszym kościele: 
                                          Wtorek – ku czci św. Antoniego 

                    Środa - do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
 Czwartek – ku czci św. Franciszka 

               Te nabożeństwa odprawiane są po porannych Mszach św. 

Wspomnienia w liturgii Kościoła; 
 W środę – wsp. Św. Alojzego Gonzagi 
 W piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 
 W sobotę – Uroczystość narodzenia Jana Chrzciciela 

Oktawa Bożego Ciała: 
17:30 Różaniec 
18:00 Msza św. z procesją eucharystyczną z nabożeństwem do Serca Pana Jezusa 

Zapraszamy dziewczynki do sypania kwiatków  
podczas procesji w czasie oktawy – do piątku włącznie. 

Dziś podczas uroczystej Mszy o godz. 11:00 uczniowie klas IV-tych 
przeżywać będą swoją Rocznicę I Komunii Św. 
 We wtorek 20 czerwca o godz. 16:00 zapraszamy dzieci należące do: 
Róży św. Franciszka i Hiacynty oraz Szkolnego Koła Caritas do sali 
parafialnej na przedwakacyjne spotkanie. 
 W środę po Mszy św. wieczornej Akcja Katolicka zaprasza członków i 
sympatyków na spotkanie w sali parafialnej. 
 W piątek 23 czerwca zapraszamy o godz. 8:00 dzieci, rodziców i 
nauczycieli na uroczystą Mszę św. dziękczynną na zakończenie roku szkolnego 

FZŚ zaprasza na doroczną pielgrzymkę do Częstochowy 21- 22 lipca. 
Zapisy u Pana Henryka Zalewy.  

W przyszłą niedzielę 25 czerwca br. o godz. 9:00 zapraszamy wszystkich 
parafian na odpust Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Książniku. Piesza 
pielgrzymka pod przewodnictwem Gwardiana o. Arkadiusza spod kościoła 
parafialnego wyruszy o godz. 7:30 Zapraszamy do licznego udziału. 
 Już dziś zapraszamy na Festyn Parafialny, który odbędzie się 9 lipca br. 
na ogrodach klasztornych. Gwiazdą festynu będzie Zespół Gang Marcela. 
Całkowity dochód z festynu przeznaczony zostanie na cele charytatywne. 
 Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego 
przeżywania Uroczystości Bożego Ciała. 
 Dziękujemy parafianom z ul. Olsztyńskiej nr: 14-20 za przygotowanie 
naszego kościoła do liturgii niedzielnej. O przygotowanie kościała parafialnego 
najbliższą niedzielę prosimy mieszkańców z ul. Olsztyńskiej nr 9B 
 W tym tygodniu odeszła do Pana śp. Eugenia Ostrowska-Stryjek.  
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci 
niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen 
 

Bożego błogosławieństwa na każdy dzień życzą Franciszkanie 


