
 

 

 

W grudniu różaniec odmawiamy o godz. 17:30 ZAPRASZAMY 
10.12. (niedziela) –R. Św. Faustyny 14.12.2017r(czw)- R. Św. Antoniego  
11.12.2017 RMB Królowej Polski 15.12.2017r(piątek) - R. Św. Agaty 

12.12(wt)- RMB Niepokalane Poczęcie  16.12.2017r(sobota) R. Św. Cecylii 

13.12.2017r(śr) 7.30 - R Św. Anny, 
8.30 – R. Św. Elżbiety, 

17.30-R. Św. Magdaleny              

17.12.2017r(niedziela)- R MB Nieustającej 
Pomocy 
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Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu 
 

Słowa Ewangelii według świętego Marka 

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu 
Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: 

„Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on 
przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na 
pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie 
ścieżki dla Niego”. Wystąpił Jan Chrzciciel na 

pustyni i głosił chrzest nawrócenia na 
odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała 

judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od 
niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. 

Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a 
żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: „Idzie za mną 

mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać 
rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was 
będzie Duchem Świętym”. Mk 1,1-8                   Oto słowo Pańskie. 

 
Ewangelia Jezusa Chrystusa 
Pierwsza z czterech Ewangelii rozpoczyna się mało znaczącym na pierwszy rzut oka 
zdaniem: Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Każde słowo jest tu 
jednak ważne. Zawierają one bardzo głębokie wyznanie wiary chrześcijańskiej. Otóż 
człowiek, który jest podmiotem Ewangelii, tj. dobrej nowiny o zbawieniu, ma na imię 
Jezus (Jahwe jest zbawieniem) i jest bardzo mocno zakorzeniony w tej ludzkiej 
rzeczywistości. Jest On Chrystusem, tj. oczekiwanym Mesjaszem. W Nim realizują 
się w całej obfitości Boże obietnice: to sam Bóg przyszedł, aby nas zbawić, gdyż ów 
Jezus jest Synem Bożym. Bóg wchodzi w historię świata jako całości, wkraczając 
jednocześnie w dzieje życia każdego z nas. To wkroczenie rozpoczyna się w 
momencie Zwiastowania, ale swój oficjalny początek bierze w momencie Chrztu 
Jezusa w Jordanie. To wtedy w nieco symboliczny sposób dokonało się zanurzenie 
grzechów całej ludzkości w wodach, które ojcowie Kościoła utożsamią z wodami 
naszego chrztu. W ostateczny sposób to zwycięstwo dokona się na Krzyżu. To jest 
właśnie dobra nowina chrześcijańska: Bóg umarł za nas, abyśmy mieli w Nim życie. 
  

Panie, w Tobie jest początek i wypełnienie naszego zbawienia. Niech 
chrzest, który dał nam nowe życie, będzie dla nas nieustannie źródłem 

naszego chrześcijańskiego życia. 

Dzień  Intencje Mszalne 10-17.12.2017r. 

Niedziela  

10.12.2017 

7:30 
Za + Wojciecha Nowikiewicza i ++ rodziców oraz z rodziny 
Domańskich 

9:00 
Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Macieja 
z okazji urodzin 

11:00 Za + Mieczysława Pawlaka w 13. rocz. śmierci 

18:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

Poniedziałek 

11.12.2017 

8:00 
1.Za +Jacka i jego rodziców 
2.Za +Teresę Zbrzeźniak – intencja od uczestników pogrzebu 

18:00 
1.Za +Marię w 36. roczn. śmierci 
2.Za +Jana Bajkowskiego – int. od mieszkańców z Os. Kolorowego 
blok 9 

Wtorek 

12.12.2017 

 

8:00 
1.Za +Jerzego Greckiego – int. od uczestników pogrzebu 
2.Za ++Tadeusza Pieńkowskiego, Annę i Stanisława Przybysz, Irenę 
i Bolesława Kuszpit 

18:00 
1. Za + Stanisława, Józefa oraz ich ++ rodziców oraz ++ Jana i 
Elżbietę. 
2.Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Katarzyny i Nadziei 

Środa  

13.12.2017 

8:00 
1.Za +Zdzisława Naklickiego – int. od uczestników pogrzebu 
2.Za +Mirosława Sasin – int. od uczestników pogrzebu 

18:00 
1.Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
Redakcji Biuletynu Parafialnego i ich rodzin 
2.Za +Jana Bajkowskiego – int. od rodz. Smolińskich 

Czwartek 

14.12.2017 

8:00 
1.Za +Władysława i Mariannę oraz za ++Romana i Leszka   
2.Za + Mirosława Sasin – int. od sąsiadów 

18:00 FZŚ 

Piątek 

15.12.2017 

8:00 
1.Za + Eugeniusza Kwaśnik i jego rodziców oraz + Marię Zych 
2.Za +Stefanię Nowińską – int. od uczestników pogrzebu 

18:00 
1.Za + Eliasza Tomasz 
2.Za +Ireneusza Ochwat – int. od Grażyny i Zenona 

Sobota 

16.12.2017 

8:00 
1. Za ++ Helenę i Edwarda Cołoś 
2.Za +Stefanię Nowińską –int. od sąsiadów z ul. Kościuszki 

18:00 
1. Za ++Kazimierza Nowak  i Annę Ślepokura 
2. Za + Stefana Morawskiego 

Niedziela 
17.12.2017 

7:30 
 

9:00 Za ++ Mateusza Stępień i Patryka  Cichosz 
11:00 Za Parafian i dobroczyńców kościoła i klasztoru 

18:00 Za + Edwarda Siergun i ++ rodziców z obojga stron 



 

 

Adwentowy Dzień Skupienia 
 

2 grudnia w sobotę grupa pracowników i 
emerytów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. 
Jana Pawła II wraz z nauczycielami Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie udała się 
do Pieniężna, by w Seminarium Księży Werbistów 
uczestniczyć w Adwentowym Dniu Skupienia, 

otwierającym czas oczekiwania na Boże Narodzenie. Opiekę duchową nad naszą 
trzódką sprawował, jak zawsze niezawodny, o. Leon, zaś nad sprawnym 
przebiegiem wizyty czuwała nieoceniona p. Agnieszka Bułak.    

Dzień rozpoczął się krótkim spotkaniem integracyjnym w jednej z sal 
seminarium przy ciastku i kawie bądź herbacie. Następnym punktem adwentowego 
czuwania była prelekcja jednego z o. Werbistów na temat jego pracy misyjnej w 
Papui Nowej Gwinei. Oglądając kolorowe slajdy, podziwialiśmy egzotyczną 
przyrodę Oceanii oraz poznaliśmy pokrótce tak odmienną od naszej kulturę 
mieszkańców tych terenów. Po wysłuchaniu relacji O. Misjonarza, udaliśmy się do 
kaplicy na czuwanie przed Najświętszym Sakramentem, ubogacone piękną oprawą 
muzyczną przez p. Joannę Szulim. Był to czas adwentowej zadumy, poprzedzający 
Mszę Św. celebrowaną przez o. Leona. W trakcie Najświętszej Ofiary, wygłosił on 
bardzo wymowną homilię, przypominając nam o konieczności czuwania i 
przygotowania się na powtórne przyjście Chrystusa oraz dzieląc się swoją refleksją 
na temat niezłomnej i okupionej wielkim cierpieniem wierności Bogu i Kościołowi 
Chrystusowemu ks. Dolindo Ruotolo. Przed Mszą Św. chętni mogli skorzystać z 
Sakramentu Pojednania. 

Kolejnym punktem naszej wyprawy do Pieniężna był dwudaniowy obiad, 
którym uraczyli nas gospodarze. Najedzeni skorzystaliśmy z możliwości zwiedzenia 
Muzeum Misyjno-Etnograficznego, powstałego dzięki misjonarzom, którzy ze 
swoich misji przywieźli wiele cennych eksponatów, zasilających zbiory muzeum. 
Przewodniczka oprowadzała nas po pomieszczeniach odzwierciedlających 
bogactwo kultur z różnych zakątków świata, gdzie działają Werbiści. W barwny i 
ciekawy sposób prezentowała nam zgromadzone pamiątki. Była to, także doskonała 
sposobność przekazania zbieranych w listopadzie w naszej parafii telefonów 
komórkowych oraz znaczków, które będą realnym wsparciem dla misjonarzy.   

Wizyta w muzeum była ostatnim punktem Adwentowego Dnia Skupienia. 
Pełni wrażeń i pokrzepieni duchowo, wyruszyliśmy w drogę powrotną, mając 
nadzieję, że tego rodzaju wyprawa wejdzie na stałe do kalendarza spotkań 
pracowników szkoły.                                                    Relacja Beata Sekular 

 
 

02 grudnia 2017 r. odbyła się 
parafialna pielgrzymka na uroczystości  
związane z obchodami XXVI rocznicy 
powstania Radia Maryja w Toruniu. 

Ogłoszenia na II Niedzielę ADWENTU– 10.12.2017 
 

Trwa Adwent.  
* Od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 zapraszamy z lampionami na Roraty.  
We wtorek po Mszy wieczornej Krąg Biblijny oraz spotkanie formacyjne FZŚ. 
 Jeszcze do 17 grudnia potrwa akcja Caritas wsparcia najuboższych 
rodzin z naszej parafii „Siatka Charytatywna” do którego można wkładać 
żywność i środki czystości. Dary można składać przy ołtarzu św. Franciszka. 
 Pod chórem są do nabycia świece Caritas oraz kartki świąteczne ze 
zdjęciem żłóbka z naszego kościoła i poświęcone opłatki. 

W  środę13 grudnia br. przypada Dzień Fatimski   

Zapraszamy do wspólnego odmawiania  różańca: 7:30, 8:30 i 17:30 Adoracja 
Najświętszego Sakramentu z Uwielbieniem po Mszy wieczornej do godz. 20:00 

 Rekolekcje  Adwentowe w naszej parafii  odbędą się w dniach 18-20 
grudnia br. Przeprowadzi je o. Ewaryst Grzęda z Kadyn. 
 Serdeczne Bóg zapłać składamy wszystkim, którzy włączyli się w akcję 
„Komórka na Misje” – zebrane komórki przekazaliśmy Misjonarzom w Pieniężnie. 

 O. Arkadiusz – Gwardian klasztoru w imieniu własnym i całej wspólnoty 
dziękuje wszystkim za współorganizację festynu „Spotkanie ze św. 
Mikołajem” oraz wszystkim parafianom za tak liczne uczestnictwo. Bóg zapłać.  
 Dziękujemy parafianom z ul. Bema i ul. Mostowej za przygotowanie 
kościoła na niedzielną liturgię, a o przygotowanie kościoła na następną 
niedzielę prosimy parafian z ul. Chopina. 
 

JARMARK BOŻONARODZENIOWY 
Burmistrz Miłakowa serdecznie zaprasza dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe do 

uczestnictwa w konkursie plastycznym pn. „ Choinka ręcznie wykonana lub 
ozdabiana”. Prace konkursowe należy zgłosić i dostarczyć  w dniach  13 - 15 

grudnia 2017 r.  w Miłakowskim Domu Kultury. Ogłoszenie wyników i  wręczenie 
nagród w Konkursie nastąpi podczas Gminnego Jarmarku Bożonarodzeniowego, 

który odbędzie się  dnia 17 grudnia 2017 r., o godz. 16.00 w  MDK 
W programie  imprezy zaplanowano wiele atrakcji dla mieszkańców m.in. prezentacje 
artystyczne, świąteczny koncert chóru policyjnego z Ostródy, wystawa pokonkursowa 

choinek  świątecznych, piernikowa chata, rękodzieło artystyczne, świąteczny 
poczęstunek, Mikołajowa fotobudka i wiele innych … 


