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Bądź pozdrowiona,  
pełna łaski, Pan z Tobą 

 

 
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do 
Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy 
było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, 
łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona 

zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to 
pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 
bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz 
imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a 
Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem 

Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła 
do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?». Anioł Jej 

odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje 
Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem 

Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości 
syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla 
Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja 

służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa twego». 
Wtedy odszedł od Niej anioł. Łk 1, 26-38 

Oto słowo Pańskie. 
 

„Niech mi się stanie według twego słowa” 
Maryja to ważna osoba w planie zbawienia. Wszystko, co się dokonało, opiera się 

na mocy Bożej łaski. W przypadku Maryi była to łaska uprzedzająca, która 
zachowała Ją od grzechu. A w moim przypadku to łaska wspomagająca, która 

umożliwia podążanie drogą woli Bożej. Idę razem z Maryją. Niepokalane Poczęcie 
napełnia sensem całe adwentowe oczekiwanie. Patrzę na Maryję, uczę się od Niej i 
proszę Ją, abym tak jak Ona potrafił uwierzyć, że Słowo także we mnie chce stać się 

życiem. Radość i pokora Maryi poszerzają moje adwentowe horyzonty. Nie da się 
przejść Adwentu bez Niepokalanej. Razem z Nią walczę o czystość serca, gotowego 

na przyjęcie Mesjasza. 
 

 

  Intencje Mszy św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie… 

Niedziela 
08.12.2019 

7:30 
1. Za ++ Stefanię i Stanisława Najmowicz i ich ++ rodziców 
2. Za + Juliana Janickiego (greg./25) 

9:00 
Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz 
potrzebne łaski dla członków Róży Niepokalane Poczęcie 

11:00 Za parafian i dobroczyńców Kościoła i klasztoru 
18:00 Za ++ Krystynę i Sławoja Pająk 

 
Poniedziałek 

09.12.2019 

8:00 
1. Za + Wiesławę Kiapśnia oraz jej ++ rodziców i rodzeństwo 
2. Za + Juliana Janickiego (greg./26) 

18.00 
1. Z prośbą o boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Macieja 
2. Za + Stanisława Podgórskiego w 1. rocznicę śmierci 

Wtorek 
10.12.2019 

8:00 
1. Za + Annę Ławrynowicz – intencja od uczestników pogrzebu 
2. Za + Juliana Janickiego (greg./27) 

18:00 

1. Za + Czesława Kwiatka oraz za ++ rodziców z obojga stron 
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla  Siostry Wiesławy Gąsior 
z okazji 90. rocznicy urodzin  

Środa 
11.12.2019 

8:00 
1. za + Marię  
2.Za+ Jarosława Nowickiego – int. od rodziny Wiśniewskich 

18:00 
1.Za + Mariana Kozika – int. od dzieci 
2. Za + Juliana Janickiego (greg./28) 

Czwartek 
12.12.2019 

8:00 

1. Za + Tadeusza Terebiłow – int. od uczestników pogrzebu 
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla  Tadeusza Markowicza               
z okazji 80. rocznicy urodzin 

18:00 
1. Za + Jacka i jego ++ rodziców i rodzeństwo 
2.  Za + Juliana Janickiego (greg./29) 

Piątek 
13.12.2019 

8:00 
1. Za + Juliana Janickiego (greg./28) 
2. Za ++ Zofię i Alojzego Sasin oraz ++z rodziny Górskich 

18:00 
1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 
2. Za + Eufrozynę Różę Kudlik – int. od mieszkańców ul. Dworcowej 

Sobota 
14.12.2019 

 

8:00 
1. Za + Edwarda Siergun – w 23. rocznicę śmierci 
2. Za + Marię Homza – int. od syna z żoną 

18:00 
1. 
2. Za ++Helenę, Annę, Stanisława i Jana oraz ++ z rodziny 

 
Niedziela  

15.12.2019 

7:30 
1. Za ++ Emilię i Waldemara Sulkowskich 
2. 

9:00 Za + Eugeniusza i jego ++ rodziców i + Marię Zych 

11:00 
Za parafian i dobroczyńców Kościoła i klasztoru 
 

18:00 
Za + Eliasza Tomasz w 35. Rocznicę śmierci i jego ++ rodziców i 
rodzeństwo 



 

 

Wspólnota Żywego Różańca zaprasza do wspólnej modlitwy – codziennie o 17:30 
08.12.2019r(niedziela)-R. Św. Anny 

09.12.2019r(poniedziałek)- R. Św. Elżbiety    
10.12.2019r(wtorek) - R. Św. Faustyny Kowalskiej  
11.12.2019r(środa) -R. Św. Magdaleny 
12.12.2019r(czwartek)- R. Św. Antoniego 
13.12.2019r(piątek) 7.30-R. Św. Agaty, 8.30-R.Św.Cecylii, 
                                          17.30-RMB Nieustającej Pomocy 
14.12.2019r(sobota)-  RMB Królowej Polski 

15.12.2019r(niedziela) –RMB Niepokalane Poczęcia  
 
Trwamy w adwentowym oczekiwaniu na świętowanie Bożego Narodzenia. 
To coroczne świętowanie przypomina nam o powtórnym przyjściu Chrystusa 
na końcu czasów, na które mamy się przygotować. Dla nas ludzi wierzących 
przygotowanie polega na życiu w stanie łaski uświecającej, czyli stałej 
gotowości na przyjecie Pana. Jest to nasze ciągłe zabieganie aby żyć w wolności 
bez grzechu. A z kolei uznać swoje grzechy jest czymś zupełnie innym niż uznać 
swoje ułomności. Do własnych ułomności (niektórych w każdym razie) 
przyznajemy się łatwo i bez oporów. Mówimy, że mylić się jest rzeczą ludzką, to 
jedno z najczęściej stosowanych przez nas samousprawiedliwień.  
Zarazem niemal powszechnie próbujemy nie przyjąć do wiadomości tego, że 
jesteśmy grzeszni. Niektórzy - ku swojemu wielkiemu zaskoczeniu - dowiedzą 
się o swojej grzeszności dopiero na Sądzie Ostatecznym (Mt 7,22; 25,44). W 
obecnym naszym życiu trzeba aż Ducha Świętego, żeby nas przekonał o grzechu 
(J 16,8). Zdarza się nawet, że swój grzech uważamy za coś dobrego: "Dlaczego 
złością się chełpisz, przemożny niegodziwcze?" (Ps 52,3; por. 94,3n).  
Niezgoda na uznanie swojej grzeszności jest - jak poucza Ewangelia - 
podstawową przyczyną niewiary w Jezusa Chrystusa: "Światło przyszło na 
świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło: bo złe były ich 
uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie 
zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków" (J 3,19n).  
Rzecz jasna, również chrześcijanin może uważać się za człowieka 
bezgrzesznego. Podobnie jak można jednocześnie być chrześcijaninem i 
zamknąć się na prawdę o krzyżu, być chrześcijaninem i próbować wprowadzać 
korekty do Bożych przykazań itp. Trudno jednak mieć wątpliwości co do tego, 
że chrześcijaństwo takie jest - mówiąc oględnie - powierzchowne.  
Co to znaczy, że ja jestem człowiekiem grzesznym? Chodzi o to, że ja nie jestem 
taki, jakim by chciał mnie mój Stwórca; że - nawet jeśli żyję w łasce uświęcającej 
- nie jestem dość blisko Boga, nie kocham Go jeszcze naprawdę z całego serca, 
moje zawierzenie Bogu wciąż jeszcze nie jest pełne. Ta moja grzeszność ujawnia 
się różnorako w moich myślach, mowie, uczynkach i zaniedbaniach, zarazem 
jest ona większa i głębsza niż wszystkie te dopiero co wspomniane jej przejawy. 
Dlatego z pomocą przychodzi nam sam Bóg obdarzając nas sakramentem 
miłosierdzia pełnym Jego miłości. Chrystus dał nam sakrament pokuty i 

przebaczenia – spowiedź świętą, byśmy nie poginęli z Jego owczarni. Ale 
żebyśmy oczyszczeni Jego miłością żyli nieustannie z Nim w komunii.  
Przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia polega przede wszystkim na 
przygotowaniu swojej duszy i oczekiwaniu z sercem pełnym Bożej łaski, która 
nas uświęca i umacnia na powtórne przyjście Chrystusa Pana. 
Dlatego w tym czasie adwentowego oczekiwania przygotujmy się przez 
spowiedź świętą na nadchodzące święta. Aby w uroczystość Bożego Narodzenia 
przyjąć Żywego Boga, który ciągle na nowo ma się w nas odradzać. 

           Możliwość spowiedzi przedświątecznej w naszym dekanacie będzie: 
- w kościele w Lubominie 9  i 10 grudnia  w godz. od 15:15 i od 16:30, 
- w Miłakowie 13 i 14 grudnia od godz. 17:00, 
- w Ornecie 16 i 17 grudnia w godz. od 10:30, od 16:00 i 17:00, 
- w Bażynach 20 grudnia od 18:00, i 21 grudnia od 11:30 
- w Bieniewie 21 grudnia od godz.17:30, 
- w Piotraszewie 21 grudnia od godz. 15:30. 
 

Ogłoszenia na II Niedzielę Adwentu 08.12.2019 r. 

Dziś 8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. 
We wtorek 10 grudnia po mszy wieczornej: Krąg Biblijny oraz spotkanie 

członków i sympatyków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 
W piątek 13 grudnia przypada Dzień Fatimski. Już tradycyjnie zapraszamy do 

wspólnego odmawiania różańca. Adoracja Najświętszego Sakramentu w tym dniu do 
godz. 20:00  

Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 18:00 na RORATY.  Można już nabyć 
opłatki wigilijne (ofiara) oraz świece Caritas – Wigilijnego dzieła Pomocy Dzieciom w 
cenie: małe 5zł i duże 15zł. 

Przy ołtarzu św. Antoniego można składać do 15 grudnia br. dary dla 
potrzebujących, z których zostaną przygotowane świąteczne paczki. Nowe osoby 
potrzebujące wsparcia można zgłaszać do p. Zbigniewa Zabłockiego -kierownika 
Parafialnego Zespołu Caritas. 

W niedzielę 22 grudnia br. o godz. 15:00 w remizie strażackiej OSP Miłakowo 
odbędzie się Spotkanie opłatkowe dla członków wszystkich grup parafialnych. 
Zapisy i składkę 10 zł do przyszłej niedzieli przyjmuje p. Krystyna Szydłowska.  

W dn. 27-30 grudnia br. odbędą się we Wronkach Franciszkańskie Dni 
Młodych. Młodzież zapisy chętnych na wyjazd u o. Kordiana. 

Informujemy, że Sakrament Bierzmowania odbędzie się  22 marca 2020 r. o 
godz. 13:00 podczas wizytacji kanonicznej parafii przez Biskupa Diecezjalnego. 

Z dniem 1 listopada 2019 r. dekretem ks. Abp Metropolity Warmińskiego Józefa 
Górzyńskiego obowiązuje nowy Regulamin Cmentarza Parafialnego. Treść regulaminu 
umieszczona jest na stronie internetowej parafii: www.milakowo.parafia.info.pl lub 
można go otrzymać w kancelarii parafialnej. 

Dziękujemy mieszkańcom z ul. Mazowieckiej za przygotowanie kościoła 
parafialnego na niedzielną liturgię, a za tydzień o przygotowanie kościoła prosimy 
mieszkańców z ul. Mickiewicza. 
W tym tygodniu odszedł do Pana: śp. Roman Sienkiewicz 

                Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie …                                Pokój i Dobro! 

https://pl.wiktionary.org/wiki/myli%C4%87_si%C4%99#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/by%C4%87#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/rzecz#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/ludzki#pl
http://www.milakowo.parafia.info.pl/

