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Przypowieść o talentach 
Słowa Ewangelii według św. Mateusza 

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: 
„Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i 

przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, 
trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, 
który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie 

pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. 
Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył 

pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i 
zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć 

talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: »Panie, przekazałeś mi pięć 
talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem«. Rzekł mu pan: »Dobrze, 

sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię 
postawię: wejdź do radości twego pana«. Przyszedł również i ten, który 
otrzymał dwa talenty, mówiąc: »Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto 

drugie dwa talenty zyskałem«. Rzekł mu pan: »Dobrze, sługo dobry i 
wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; 
wejdź do radości twego pana«. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden 

talent, i rzekł: »Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć 
tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, 

poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność«. 
Odrzekł mu pan jego: »Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, 

gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc 
był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem 
odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, 

który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, 
tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co 
ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności; tam 

będzie płacz i zgrzytanie zębów«”. Mt 25,14-30 
   Oto słowo Pańskie. 

Dzień  Intencje Mszalne 19-26.11.2017 r. 

Niedziela  

19.11.2017 

7:30 Za +Wojciecha Stępień i jego ++ rodziców 
9:00 Za ++Czesławę, Feliksa, Henryka i Halinę Ozga 

11:00 Za + Mirosława – int. od siostry Ewy z rodziną 

18:00 
1. Za + o. Eneasza                                   
2. ZA ++ Z WYPOMINEK 

Poniedziałek 

20.11.2017 
8:00 

1.Za ++ Józefa i Annę oraz ich ++ dzieci 
2.Za + Wiesławę Kiapśnia – intencja od uczestników pogrzebu 
3.Za +Irenę –int. od siostry Ewy z rodziną 

18:00 ZA ++ Z WYPOMINEK 

Wtorek 
21.11.2017 

 

8:00 

1.Za + Józefa Rogoża –int. od Barbary, Wiesława i Dzidka z 
rodzinami 
2.Za + Krystiana Dąbrowskiego int. od mieszk. Głodówka i 
Rycerzewa 

18:00 
1.Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosł., dary Ducha Św. dla Jacka z okazji 26. urodzin 
2. ZA ++ Z WYPOMINEK 

Środa  

22.11.2017 

8:00 
1.Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosław. I opiekę Matki Bożej dla Haliny z okazji 83. Urodzin 
2. Za + Cecylię Kossowską 

18:00 
1.Z prośbą o Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej dla członk. Róży 
św. Cecyli 
2. ZA ++ Z WYPOMINEK 

Czwartek 

23.11.2017 

8:00 
1.Z prośbą o Boże błogosł. dla Krystyny i Mieczysława oraz ich 
dzieci, wnuków i prawnuka 
2.Za +Wiesławę Kiapśnia –int. od mieszkańców Pityn 

18:00 1. ZA ++ Z WYPOMINEK 

Piątek 

24.11.2017 

8:00 
1.Za ++ Danielę, Kazimierza oraz Janinę i Stanisława i ich ++ 
rodziców 
2.Za +Benedykta i jego rodziców 

18:00 
1.Za ++ojców pracujących w naszej parafii oraz o.Błażeja, ks. 
Wacława i +Lucynę Kuhn  
2. ZA ++ Z WYPOMINEK 

Sobota 
25.11.2017 

8:00 
1.Za +Edwarda Krupa w 1 roczn. śmierci 
2.Za +Wiesławę Kiapśnia – int. od mieszkańców Pityn 

18:00 ZA ++ Z WYPOMINEK 

Niedziela 
26.11.2017 

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

9:00 Za ++Stanisława, Michała i Edwarda Jarmałkowicz 
11:00 Za Parafian i Dobroczyńców kościoła i klasztoru 

18:00 
1.Za +Krzysztofa Furmanek 
2. ZA ++ Z WYPOMINEK 



 

 

 

11. listopada  
Święto Niepodległości  

w Miłakowie 
 

Głównym punktem obchodów 99. 
rocznicy odzyskania niepodległości w 
naszej parafii była uroczysta Msza św. 

w intencji Ojczyzny z płomiennym 
kazaniem o. Honorata -Proboszcza 

Parafii w Miłakowie. 
Honorowym gościem była Pani senator 

Bogusława Orzechowska, która 
wręczyła ministerialne odznaczenia za 

działalność na rzecz społeczności 
lokalnej Gwardianowi Klasztoru Braci 

Mniejszych  o. Arkadiuszowi Czaja i  
Pani Prezes Stowarzyszenia Ojca Władysława Włodyki i zarazem Z-cy 

Dyrektora OSW Pani Danucie Jurczak. Po Mszy św. delegacje udały się pod 
pomnik na cmentarz parafialny, gdzie złożyły wiązanki i zapaliły znicze. 

Uroczystość zakończyła modlitwa za poległych w obronie Ojczyzny. Proboszcz 
O. Honorat został odznaczony orderem  zasłużonych dla Warmii i Mazur - 

wręczenie nastąpi w późniejszym  terminie. W przeddzień uroczystości Krzyże 
Zasługi nadane przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę odebrali:  Srebrny Krzyż - 

Kierownik  Parafialnego Zespołu Caritas i zarazem Radny Rady Powiatu 
Ostródzkiego Pan Zbigniew Zabłocki ,  Brązowy Krzyż - przełożony 

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Pan Henryk Zalewa. Z dumą  należy 
przyznać, iż z roku na rok w obchodach uczestniczy coraz  większa liczba 

mieszkańców.           Relacja Henryk Zalewa 
 

Warto również docenić dwóch młodzieńców z naszej parafii.  
Jednym z nich jest Radosław Ćwiek, który jest Studentem Uniwersytetu 

Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie i jednocześnie Stypendystą Fundacji 
Dzieło Nowego Tysiąclecia, a drugim Adrian Wiżyń  uczeń IV kl. 

Technikum im. L. Kruczkowskiego w Morągu, który otrzymał Stypendium 
Premiera p. Beaty Szydło. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

Już za tydzień – w niedzielę 26 listopada obchodzić będziemy w 
Kościele Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ta niedziela 

jest dniem patronalnym Akcji Katolickiej. Akcja Katolicka jest 
stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej 

formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji 
ogólnego celu apostolskiego Kościoła. 

Serdecznie zapraszamy na Mszę św. o godz. 11:00 

Ogłoszenia na XXXIII Niedzielę zwykłą – 19.11.2017 
 

 W tym tygodniu wspominamy: 
 W poniedziałek – wsp.  św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera 
We wtorek – Ofiarowanie NMP 
W środę – wsp. Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy 
W piątek – św. Męczenników: Andrzeja Dung-Laca, prezbitera i Towarzyszy 

 
W przyszłą  niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Chrystusa 

Króla Wszechświata. 
Listopad, to czas modlitw za naszych zmarłych.  

Codziennie o godz. 17.30 odmawiamy Różaniec św., a po nim Msza św. za 
polecanych w wypominkach.                

W poniedziałek od 17:30 spotkania w Pracowni św. Tabity KURS 
PATCHWORKU! (czyt. Paczłorku)Prowadzi p. Ewa Świtalska. Zapraszamy  
 We wtorek po Mszy św. wieczornej Krąg Biblijny  
 W przyszłą niedzielę na Mszy św. wieczornej zostanie wygłoszona 
kolejna katecheza dla małżonków nt. „Jak żyć po zdradzie, mąż mnie zostawił” 
 Składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary na Stowarzyszenie 
Pomoc Kościołowi w potrzebie – zebrano 672 zł.  
 Składamy także podziękowanie p. Wojciechowi Dorożko za remont 
studzienek wokół klasztoru. 
 Dziękujemy parafianom z Warkałek za przygotowanie kościoła na 
niedzielną liturgię, a o przygotowanie kościoła na następną niedzielę prosimy 
parafian z Warkał i Henrykowa. 
 W tym tygodniu odeszła do Pana  śp. Teodora Helena Stachura 
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…. 
 
Wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom i gościom życzymy na nowy 
tydzień siły  i  pokoju w sercu.                        Franciszkanie 
 

 

W miesiącu listopadzie o godz. 17:30 odmawiamy różaniec za zmarłych 
polecanych w WYPOMINKACH 

 

19.11.2017r(niedziela)- R MB Nieustającej Pomocy 
20.11.2017r(poniedziałek) –R. Św. Faustyny Kowalskiej 
21.11.2017r(wtorek) - RMB Królowej Polski 
22.11.2017r(środa)- RMB Niepokalane Poczęcie  
23.11.2017r(czwartek) - R. Św. Anny 
24.11.2017r(piątek) – R. Św. Elżbiety 
25.11.2017r(sobota)- R. Św. Magdaleny          

  26.11.2017r(niedziela) - R. Św. Antoniego  


