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Wiara niewiasty kananejskiej 
 

Słowa Ewangelii według 
świętego Mateusza.. 

 

Jezus podążył w strony Tyru  
i Sydonu. A oto kobieta 
kananejska, wyszedłszy 

 z tamtych okolic, wołała: „Ulituj 
się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez 
złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to zbliżyli 

się do Niego uczniowie i prosili: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”. Lecz On 
odpowiedział:  „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu 
Izraela”. A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: „Panie, dopomóż 
mi”. On jednak odparł: „Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucić 
psom”. A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, 

które spadają ze stołu ich panów”. Wtedy Jezus jej odpowiedział:  
„O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz”.  

Od tej chwili jej córka została uzdrowiona. Mt 15,21–28 
Oto słowo Pańskie.                    

Miłość potrafi współcierpieć 
Dręczenie córki powodowało udrękę matki. Wydaje się, że właśnie to mogło 
przekonać Jezusa, dlatego że Bóg doskonale wie, co znaczy cierpieć, gdy 
cierpią dzieci. Jedyną możliwością złego ducha, by zranić Boga, jest 
uderzenie w jego dzieci. Boga nie można zranić, jest zbyt wielki, zbyt 
potężny, niedostępny dla złego ducha. Zły duch nie może uczynić Bogu nic 
złego, Ale może zrobić coś złego jego dzieciom i wtedy Bóg cierpi. Kiedy ta 
kobieta mówi: Ulituj się nade mną, bo moja córka cierpi, Bóg ją rozumie. Bóg 
bardzo cierpi, gdy my cierpimy. 
 

Boski Lekarzu, czasem staję przed Tobą, by prosić Cię o łaskę, ale brakuje 
mi wytrwałości, stałości w wołaniu do Ciebie. Obdarz mnie determinacją w 
dążeniu do Ciebie. 

Dzień  Intencje Mszalne 20-27.08.2017 r. 

Niedziela  

20.08.2017 

7:30 Za + Marię Kucej w 3. rocznicę śmierci 

9:00 Za + Józefa Rogoża – intencja od córki Iwony z rodziną 

11:00 
W intencji Piotra z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 
z okazji urodzin 

18:00 Za + Stanisława Suchockiego w 1. rocznicę śmierci 

Poniedziałek 

21.08.2017 

8:00 
1.Za +Kazimierza Bielawskiego (greg.) 
2.Za + Eugenię Wojas 

18:00 Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Lidii z okazji urodzin 

Wtorek 

22.08.2017 

8:00 

1.Z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Arkadiusza 
i Moniki z okazji 19.rocznicy zawarcia sakr. małż. 
2.Za +Grzegorza Homza w 24. roczn. śmierci oraz ++ rodziców z 
obojga stron 

18:00 
1.Za dusze w czyśćcu cierpiące 
2. Za +Kazimierza Bielawskiego (greg.) 

Środa  

23.08.2017 

8:00 
1.Za +Jana w rocznicę śmierci i ++ z rodziny 
2. Za +Kazimierza Bielawskiego (greg.) 

18:00 
1. Za ++ Teresę i Romualda Czerniewskich 
2. Za + Teresę Czerniewską w 2. rocznicę śmierci 

Czwartek 

24.08.2017 

8:00 
1.Za +Czesława Lipińskiego w 1. rocznicę śmierci 
2. Za +Kazimierza Bielawskiego (greg.) 

18:00 

1. Za + Danutę Dąbrowską 
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Zbigniewa z okazji 
urodzin. 

Piątek 

25.08.2017 

8:00 

1.Za ++Jana Stachurę, Jana Stypa oraz ++ rodziców z obojga stron 
2. Za +Kazimierza Bielawskiego (greg.) 
3.Z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha 
Św. dla Huberta Miazga z okazji 18. urodzin 

18:00 

1.Za +Czesława Lipińskiego w 1. rocznicę śmierci 
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Św. dla Huberta 
Miazga z okazji 18. urodzin 

Sobota 

26.08.2017 

8:00 

1. Z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę 
zdrowia dla Małgorzaty z okazji urodzin. 
2. Za +Kazimierza Bielawskiego (greg.) 

18:00 Za ++ Teodorę i Władysława w rocznicę śmierci 

Niedziela 

27.08.2017 

7:30 
Za +Stanisława Najmowicz oraz ++ rodziców Benedyktę i Aleksandra 
Wojciechowskich i ich rodziców 

9:00 Za ++ Irenę i Piotra Mikułan 

11:00 
Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla Ireny Petryka z okazji 87. urodzin 

18:00 Za ++Jadwigę Gregorczyk i Teresę  

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


 

 

„Odmawiajcie codziennie  różaniec.”    Maryja            Zapraszamy o godz. 17:30 

20.08.2017r(niedziela) -  R. Św. Cecylii  
21.08.2017r(poniedziałek)- R MB Nieustającej Pomocy 
22.08.2017r(wtorek) - R. Św. Faustyny Kowalskiej 
23.08.2017r(środa) – RMB Królowe Polski 
24.08.2017r(czwartek) –RMB Niepokalane P. 
25.08.2017r(piątek)-  R. Św. Anny 
26.08.2017r(sobota) – R. Św. Elżbiety    
27.08.2017r(niedziela) - R. Św. Magdaleny 

 

 17 września br. zapraszamy na I Franciszkański Festyn Sportowy.  
Jego głównym wydarzeniem będzie mecz piłki nożnej 
franciszkanie kontra samorządowcy o "Puchar 
Gwardiana i Proboszcza". Za zgromadzone fundusze 
zostanie zorganizowana pielgrzymka „Śladami Patrona 
–św. Jana Pawła II”, dla dzieci i młodzieży z naszej 
parafii: Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska i Kraków, 
oraz zakupiony dla nich sprzęt sportowy.    o. Gwardian 

   

Cud nad Wisłą 
Urodziłam się w okolicach Ossowa powiat Radzymin.  
Moja prababcia Janina Kur i babcia Franciszka Gajcy opowiadały mojej mamie 
taką historię. 
Kiedy w 1920 roku bolszewicy napadli na Polskę i podchodzili do Warszawy, 
ludność zablokowała most na Wiśle, żeby bolszewicy nie mogli przejść na drugą 
stronę. Ksiądz Skorupko z krzyżem i grupą wychowanków z modlitwą wyszli 
naprzeciw.  
15 sierpnia kiedy babcia stała na podwórku usłyszała rżenie i tętent koni. W 
górze unosił się jakby kurz bo tam są piaszczyste ziemie lub mgła. Wtem wpadli 
bolszewicy, coś krzyczeli. Przy studni z wiadra napili się wody, napoili konie. 
Jeden z bolszewików podniósł ręce w górę i krzyczał : „Wasza Macier, Wasza 
Macier.” po czym odjechali. Ludzie opowiadali, że bolszewików było bardzo 
dużo, jechali poprzez wszystkie pola i wioski. Konie padały na kolana, który 
zasłabł zostawiali, a gospodarzom zabierali zdrowe. 
Ludzie dopiero po jakimś czasie opowiadali, że na niebie ujrzeli Matkę Bożą i 
kule które bolszewicy wystrzeliwali wracały do nich więc w popłochu zaczęli 
uciekać na wschód. Mgła czy też kurz wysoko zasłoniła im widoczność. 

Babcie jak przyjeżdżały do nas do Boguchwał też tę historię opowiadały – jako 
mała dziewczynka uważnie słuchałam i do dziś pamiętam. 

                        Książnik,  V.2017r.    Lucyna 

Ogłoszenia na XX Niedzielę zwykłą - 20.08.2017 r. 

Nabożeństwa w naszym kościele; 
Wtorek  – ku czci św. Antoniego 

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

Te nabożeństwa odprawiamy po porannej Mszy św. 
 

Wspomnienia w liturgii Kościoła; 
W Poniedziałek -  wsp. św. Piusa X,papieża 

Wtorek – wsp. NMP, Królowej 
W  Czwartek – święto św. Bartłomieja, Apostoła 
Piątek - wsp. Św. Ludwika IX, króla patrona FZŚ 
W Sobotę – uroczystość NMP Częstochowskiej 

 

We wtorek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na Krąg Biblijny 
 

        25-27 sierpnia br. odbędzie się  II Pielgrzymka Szlakiem 
Sanktuariów Maryjnych: Wilno, Troki i Sokółka. O. Gwardian prosi o 
uzupełnienie wymaganych danych osobowych pielgrzymów w celu 

ubezpieczenia  oraz przypomina, że na Litwie obowiązuje  waluta – Euro (na 
własne wydatki). Msza św. w int. pielgrzymów i ich rodzin będzie sprawowana 
w piątek o godz. 8:00 rano. 

 Dziękujemy br. Arturowi za roczną posługę w naszej wspólnocie 
klasztornej i parafialnej życząc Bożego błogosławieństwa na nowej placówce 
zakonnej w Poznaniu.  
 W okresie wakacyjnym ( Lipiec i Sierpień) Kancelaria Parafialna jest 
czynna tylko w sobotę od godz. 10.00 do godz. 11.00. Sprawy pogrzebowe oraz 
inne ważne sprawy prosimy załatwiać po porannej lub wieczornej Mszy św. 
  
Dziękujemy parafianom z Oś. XXX- lecia blok nr  12 i  ul. Świerczewskiego          
1-24 za przygotowanie naszych kościołów do dzisiejszej liturgii 
niedzielnej. O przygotowanie kościoła parafialnego na następną niedzielę 
prosimy parafian z ul. Wł. Włodyki nr 1-20, natomiast o przygotowanie kościoła 
św. Elżbiety prosimy parafian z ul. Wł. Włodyki nr 21-36 

 
 Wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom i gościom życzymy 
wiele łask Bożych na czas urlopów i wypoczynku.       OO. Franciszkanie 
 

Zapowiedzi przedślubne: 

Ochocki Marcin zam. Pityny i Alicja Siergun zam. Pityny 
Steciuk Bartosz zam. Stegny i Edyta Mucha zam. Książnik 

Mroczek Łukasz zam Miłakowo i Sowa Kamila Izabela zam. Bieniasze 
 


