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Jan Chrzciciel przygotowuje 
przyjście Chrystusa 

 
Słowa Ewangelii według świętego 

Łukasza. 
Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On 
im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; 
a kto ma żywność, niech tak samo czyni”. Przychodzili także celnicy, żeby 

przyjąć chrzest, i pytali Go: „Nauczycielu, co mamy czynić?”. On im 
odpowiadał: „Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono”. 

Pytali go też i żołnierze: „A my, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: 
„Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie 
na swoim żołdzie”. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli 

domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak 
przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy 
ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. 

On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku 
dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy 

spali w ogniu nieugaszonym”. Wiele też innych napomnień dawał ludowi 
i głosił dobrą nowinę. Łk 3,10–18 

Oto słowo Pańskie. 
 

Prostota nawrócenia 
Jan Chrzciciel przebywał i nauczał głównie na pustyni. Wiódł surowy tryb życia: 
„Nosił odzież z wielbłądziej sierści i skórzany pas na biodrach. Żywił się szarańczą i 
miodem dzikich pszczół” (Mt 3, 4). Po kimś takim można się było spodziewać 
srogich pouczeń i wezwania do radykalizmu. Tymczasem wskazania, których 
udzielał, były raczej podstawowymi zasadami miłości bliźniego. Przychodzącym 
tłumom mówił o prostych, życiowych sprawach, o dzieleniu się z potrzebującymi, o 
uczciwości i skromności. Mocą swego autorytetu przypominał celnikom, żołnierzom, 
ludziom majętnym o prostocie życia. Nie kazał im porzucać majątków, pokutować na 
pustyni, ale zacząć od zwykłej uczciwości i życzliwości wobec drugiego. Prostota 
nawrócenia jest nam bardzo potrzebna. 
 

Święty Janie Chrzcicielu, módl się za mną, aby nauka, którą przygotowywałeś 
tłumy na spotkanie z Panem, skłaniała mnie ku nawróceniu i przemianie życia. 

Dzień  Intencje Mszalne w Miłakowie16-23.12.2018r. 

Niedziela 

16.12.2018 

7:30 
1. Za + Bolesława Hurman 
2. Za +Stanisława Bloch (greg.) 

9:00 Za ++ Helenę i Edwarda 
11:00 Za + Edwarda Siergun w 22. rocz. śm. oraz ++ rodz. z obojga stron 
18:00 Za +Józefa Padło 

 

Poniedziałek  

17.12.2018  

8:00 
1.Za +Stanisława Bloch (greg.) 
2.Za +Teresę Morawską 

18:00 
1.Za ++ Stanisław i jego rodziców oraz Jana, Elżbietę i józefa 
2.Za ++Teresę i Jana Opłotnych 

Wtorek 

18.12.2018 

8:00 
1. Za +Stanisława Bloch (greg.) 
2.Za +Włodzimierza Ochwat – int. od uczestników pogrzebu 

18:00 
1.Za +Marię Purcha 
2.Za +Adama Kalisz – int. od pracowników przedszkola 

Środa 

19.12.2018 

8:00 

1.Za +Stanisława Bloch (greg.) 
2.Za +Adama Kalisz –int. od koleżanek i kolegów ze zmiany 
pomarańczowej 
3.  Z okazji urodzin Edwarda Gumińskiego – z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla niego oraz jego rodziny 

18:00 

1.Za ++rodziców Janinę i Bolesława Jaworskich 
2.Za ++Wandę i Czesława Giza, Henrykę i Władysława Dudkowskich, 
Zofię i Józefa Boguszewskich 

Czwartek 

20.12.2018 

8:00 

1.Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla Andrzeja i Dariusza 
2. Za +Stanisława Bloch (greg.) 

18:00 
1.Za  + Stanisława Misiak 
2.Za +o. Błażeja oraz ++rodziców i brata 

Piątek 

21.12.2018 

8:00 

1.Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Kay z okazji urodzin i opiekę 
Matki Bożej dla niej i jej rodziców 
2. Za +Stanisława Bloch (greg.) 

18:00 

1.Za ++ Stefanię i Stanisława Najmowiczów w 22. Rocz. śmierci i 
zmarłych z ich rodzin 
2.Za + Krzysztofa Mekelburg w rocznicę śmierci i jego ++ rodziców 

Sobota 

22.12.2018 

8:00 
1.Za ++ Bronisławę i Jana, Andrzeja, Piotra, Stanisława i Wiesławę 
2. Za +Stanisława Bloch (greg.) 

18:00 
1.Za ++ Kazimierza i Sabinę Kalinowskich w 2. rocz..  śmierci 
2.Za ++Teklę i Michała Drozd 

Niedziela 
23.12.2018 

7:30 

1.Za +Janinę w rocz. śmierci i ++ z rodz. Wójcików oraz za 
+Mirosława Korkuć i jego ++rodziców 
2.Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
Dominika z okazji 10. urodzin 

9:00 Za ++Józefa i Marię Parszuta oraz ++rodziców i rodzeństwo 

11:00 Za +Stanisława Bloch (greg.) 

18:00 
Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla dzieci i 
wnuków 



 

 

ZAPRASZAMY CODZIENNIE NA WSPÓLNY RÓŻANIEC O GODZ. 17:30  
 

16.12.2018r(niedziela)- R. Św. Cecylii 
17.12.2018r(poniedziałek)- R MB Nieustającej Pomocy 
18.12.2018r(wtorek)–R. Św. Faustyny Kowalskiej   
19.12.2018r(środa)- R MB Królowej Polski 
20.12.2018r(czwartek)-R MB Niepokalane Poczęcie  
21.12.2018r(piątek) - R. Św. Anny   
22.12.2018r(sobota)-R. Św.  Elżbiety  
23.12.2018r(niedziela) – R. Św. Magdaleny 

Również w tym roku uczniowie 
należący do  Szkolnego Koła Caritas 

przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym im. Jana Pawła II  

w Miłakowie pragną jako Kolędnicy 
Misyjni weprzeć Papieskie Dzieło 

Misyjne Dzieci. Odwiedzą oni  
mieszkańców naszej parafii w 

dniach od 26.12.2018 r. do 
06.01.2019 r., aby zanieść Dobrą 

Nowinę oraz błogosławieństwo do wszystkich ludzi dobrej woli. W tym roku 
zebrane w ten sposób dobrowolne ofiary trafią jako wsparcie dla misjonarzy 

pracujących w Rwandzie i Burundii. 
 Rwanda 

W dużych miastach Rwandy znajdują się tzw. „dzielnice nędzy”, gdzie dzieci 
osierocone, bezdomne lub odrzucone z powodu choroby czy 
niepełnosprawności są narażone na liczne niebezpieczeństwa, od deprawacji po 
niewolnictwo i handel. Misjonarze tworzą dla nich bezpieczne i przyjazne 
miejsca, gdzie mogą mieszkać i uczyć się. Zapewniają im opiekę medyczną, 
integrują społecznie i wychowują według chrześcijańskich wartości, 
przywracając godność dziecka Bożego.  

Burundi 
Pomoc od polskich kolędników misyjnych adresowana jest także do 
najmłodszych Burundyjczyków, którzy cierpią z powodu głodu i niedożywienia. 
To jeden z najboleśniejszych problemów tego kraju. Dzięki wsparciu polskich 
ofiarodawców burundyjskie sierocińce, ośrodki opiekuńcze i szkoły będą mogły 
zakupić kozy i nasiona do ogródków warzywnych, co zapewni im możliwość 
własnej produkcji żywności. A dzięki temu setki uczniów i innych 
podopiecznych codziennie otrzymają szklankę mleka, miskę owsianki, warzywa 
i owoce.                                                                        Opiekun SKC – Agnieszka Bułak 

Ogłoszenia na III Niedzielę Adwentu 
   

Trwają RORATY. Są one odprawiane od poniedziałku do piątku o godz. 18:00.  
 W piątek o godz. 19:00 spotkanie FRA, na które zapraszamy wszystkich 
młodych studentów, młodzież szkół średnich i podstawowych. 
 W sobotę o 11:00 spotkanie wszystkich ministrantów i kandydatów a 
także wszystkich chętnych młodszych i starszych którzy chcą dołączyć do 
Liturgicznej Służby Ołtarza. 
 W poniedziałek 24. 12.2108 r. - Wigilia Bożego Narodzenia.  
Msze św. w Miłakowie  będą w godz. 7:30; 9:00; 11:00  i  godz. 22:00 Msza św. 
wigilijna. Pasterka o godz. 24.00 w kościele parafialnym. 

 W Książniku i Ząbrowcu o godz. 22.00 
 W Boże Narodzenie (25.XII.) nie będzie Mszy św. o godz. 7:30 

 Od 28.XII. br. rozpoczynamy odwiedziny duszpasterskie. Na wioskach 
rozpoczynamy kolędowanie od godz. 10:00. Na 15 minut przed kolędą prosimy 
o samochód. Harmonogram odwiedzin znajduje się na parafialnej stronie 
internetowej oraz na tablicy ogłoszeń i w biuletynie parafialnym.  
 Na kolędę należy przygotować; stół nakryty obrusem, krzyż, dwie 
świece i wodę święconą. 
 Osoby, które pragną w roku 2019 przyjąć sakrament bierzmowania lub 
posłać dziecko do I Komunii św., a jeszcze tego nie zgłosili,  mają czas do końca 
roku kalendarzowego zgłosić ten fakt w kancelarii parafialnej. 
 Odwiedziny chorych w mieście: 18 i 19 grudnia br.  
 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli najuboższe rodziny z 
naszej parafii przynosząc produkty żywnościowe i środki czystości. W tym 
tygodniu Caritas dostarczy je do podopiecznych. Niech Pan wynagrodzi dobroć 
Waszego serca obdarzając Was potrzebnymi łaskami. 
 Dziękujemy parafianom: z ul. Dworcowej za przygotowanie kościoła 
do dzisiejszej liturgii. O przygotowanie kościoła na następną niedzielę prosimy 
parafian z ul. Kajki i ul. Słoneczny Stok. 
     W tym tygodniu odszedł do Pana:  śp. Janusz Kruszczyński 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…  Pokój i Dobro 
 

 

Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Kopernika 3, 14-310 Miłakowo 

Kancelaria czynna : w sobotę 10:00 - 11:00 

Odwiedź naszą stronę internetową www.milakowo.parafia.info.pl 

KKoośścciióółł  śśww..  FFrraanncciisszzkkaa  ww  ZZąąbbrroowwccuu  ––  iinntteennccjjee  MMsszzyy  śśww..  

16.12.2108 11:00 Za + Brata w 1. rocznicę śmierci i ++ rodziców 
20.12.2018 15:30  
23.12.2108 11:00  

KKoośścciióółł  MMBB  NNiieeuussttaajjąącceejj  PPoommooccyy  ww    KKssiiąążżnniikkuu  ––  iinntteennccjjee  MMsszzyy  śśww.. 

16.12.2108 9:00 Za ++ Henryka i Halinę 
23.12.2018 9:00  


