Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie

ROK XIX nr 1019
3.02.2019 r.
IV NIEDZIELA ZWYKŁA

Msze św. w niedziele:
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13:00, 18.00 i 20.00
W tygodniu:
7:00, 8:00 i 18.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego:
we wtorek o godz. 17.30
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy:
w środę o godz. 17.45

EWANGELIA NA NIEDZIELE
Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił
do ludu w synagodze: «Dziś spełniły się te słowa
Pisma, które słyszeliście». A wszyscy
przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski
słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy
nie jest to syn Józefa?» Wtedy rzekł do nich: «Z
pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu,
ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej
ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak
słyszeliśmy, w Kafarnaum». I dodał: «Zaprawdę,
powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile
widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię
wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów
Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte
przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki
głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej
z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy
w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było
w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich
nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk
Naaman». Na te słowa wszyscy w synagodze
unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc,
wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na
urwisko góry, na której zbudowane było ich
miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy
pośród nich, oddalił się.

KOMENTARZ
Nie głoszę siebie
Gdy prawda zawarta w Słowie
Bożym zmienia nasze życie w sposób
radykalny, chcielibyśmy się tym jak
najszybciej podzielić z innymi. I zazwyczaj najpierw dzielimy się tym z tymi,
którzy są nam najbliżsi. Często okazuje się wówczas, że najtrudniej jest
świadczyć o własnym nawróceniu, czyli zmianie w sposobie życia, wobec
tych, którzy znają nas najlepiej.
C.D. -> str. 2

Rozważanie na Niedzielę
Dobrze wiedział to Jezus, dlatego uprzedza myśli swoich
ziomków zgromadzonych w synagodze: „Z pewnością powiecie Mi to
przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; (…) Żaden prorok nie jest
mile widziany w swojej ojczyźnie” (Łk 4,23.24). Uprzedzenia wobec
drugiego człowieka zamykają serce – zarówno tego, kto głosi Słowo
(„Po co mam to robić, skoro wiem, że jego to w ogóle nie interesuje?”),
jak i tego, komu jest Ono głoszone („Przecież znam go! Co on mi teraz
będzie tu opowiadał?!”).
Z jednej strony dzisiejsza liturgia słowa napomina nas,
byśmy mieli zawsze serce otwarte na Słowo, które przychodzi do nas
przez drugiego człowieka. Z drugiej strony daje nam również
zapewnienie, że nasze grzechy i
słabości nie odbierają nam prawa
do głoszenia Słowa. Nie głosimy
bowiem siebie, ale Tego, który
przychodzi, żeby człowieka zbawić.
Nie głosimy też Słowa po to, żeby
nas chwalono, dlatego nie możemy
zrażać się niepowodzeniami, lecz
mamy modlić się o taką cierpliwość
i pokorę w głoszeniu Ewangelii,
jaką miał Jezus: „On jednak,
przeszedłszy pośród nich, oddalił
się” (Łk 4,30). Przecież to o Nim
pisze św. Paweł: „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. (…) nie szuka
poklasku, nie unosi się pychą” (1 Kor 13,4). Głoszenie Słowa musi nas
boleć, ponieważ – kierując się inną logiką niż świat – budzi Ono jego
sprzeciw. Odwagi, nie jesteśmy jednak sami: „Będą walczyć przeciw
tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą – mówi Pan
– by cię ochraniać” (Jr 1,19).
ks. Mateusz Tarczyński

Konkurs szopek Bożonarodzeniowych
W ogólnopolskim konkursie szopek pierwsze miejszce zdobyła szkopka z Żukowa!
Została ona przygotowana przez dzieci i nauczycieli z przedszkola Bocianowo.
Gratulujemy!

Szopka stworzona przez nasze przedszkole w całości została wykonana
z naturalnych materiałów: mech, kamienie, szyszki, gałązki, oraz fragmenty kory.
Natomiast stajenka w całości zbudowana z drewna, wypełniona została sianem
i postaciami ręcznie uszytymi z filcu. Podstawą tej szopki jest walizka,
symbolizująca podróż Jezusa, która rozpoczyna się wraz z Jego przyjściem na świat.
Umieszczony został element folklorystyczny w postaci wzorów kaszubskich na
słupach podtrzymujących dach stajenki. Szopka jest bowiem nieodłącznym
elementem świąt kaszubskiej tradycji. Niepowtarzalny klimat tworzy gwieździste
niebo. Tworzenie szopki wprowadziło wśród Pań nauczycielek i dzieci klimat Świąt
Bożego Narodzenia.

Zapraszamy młodzież na 5-cio dniowe rekolekcje młodzieżowe – Szkoła Uczniów
Chrystusa . To czas spotkania z Niezwykłym Nauczycielem, który potrafi przemienić
życie tych, którzy Go usłyszą, zobaczą i postanowią naśladować, to także
umocnienie na drodze, którą zdecydowaliśmy się iść przez nasze życie.
Tegoroczny temat: Do czego jestem powołany? Moje zadanie dla świata.
Wiek uczestników: VII klasa, Gimnazjum, Liceum
Termin: 10-15/02/2019
Koszt: 180 zł

INTENCJE MSZALNE
1. + mama Krystyna Krefta (greg 5)
2. + Tadeusz Rutkowski w 3 r. śm.
Poniedziałek
8:00 1. + Wiesław Dolina - od ks. Proboszcza
4.02.2019
1. + rodzice Irena i Stanisław Bojanowscy oraz teść Gerard
18:00
2. + Jadwiga Lewandowska 3 r. śm
1. o zdrowie dla mamy Marii i całej rodziny
7:00
2. + Zofia Wawrzyniak - od uczestników pogrzebu
Wtorek
8:00 1. + mama Krystyna Krefta (greg 6)
5.02.2019
1. + Jan Rychert i Alojzy Kosznicki oraz zmarli z rodziny
18:00 2. Dziękczynna w dniu 18 - tych urodzin Wiktorii z prośbą o Dary Ducha
św. w dorosłym życiu
1. o Boże bł. i potrzebne łaski dla mamy Elżbiety
7:00
2. + Jan Malinowski w 13r. śm. oraz rodzice Malinowscy i Grzenkowicz
Środa
8:00 1. o zdrowie, boże bł, i dary Ducha Świętego dla Ludwiki, Albina i Piotra
6.02.2019
1. + mama Krystyna Krefta (greg 7)
18:00
2. + Franciszek Kwidziński
7:00

1. + mama Krystyna Krefta (greg 8)
2. + Zbigniew Lejk - od zakł. Pogrzebowego
1. + rodzice Krystyna i Franciszek Labuda, Elżbieta Drewing oraz Piotr
8:00
Ołdytowski w 1r. śm.
1. dziękczynna w 18 urodziny Łukasza i w 1 urodziny Nadii
18:00
2. o boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Janiny Lis w 70 urodziny
7:00

Czwartek
7.02.2019

7:00

Piątek
8.02.2019

1. + Wojciech Garski ok. urodzin
2. o szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki i boże bł. dla całej rodziny

8:00 1. + mama Krystyna Krefta (greg 9)

1. + Klara Krefta
2. + mama Barbara o dar nieba
1. + Alojzy Hasse
7:00 2. + rodzice chrzestni Łucja i Bernard Golnau oraz ojciec Albin, brat
Edmund i wujek Edmund
8:00 1. + Leon i Irena Kańscy

18:00

Sobota
9.02.2019

18:00 1. + mama Krystyna Krefta (greg 10)
7:00 1. + Scholastyka, Brunon i zmarli z rodziny Rybant i Wrońskich
8:30 1. + mama Krystyna Krefta (greg 11)

IV Niedziela
Zwykła
10.02.2019

10:00 1. + mąż Lucjan Dargacz
11:30 1. + Józef Płotka w 6 r. śm. rodzice z ob. stron i zm. z rodziny
13:00 1. + Jadwiga i Paweł Drewa

18:00 1. + Maria i Franciszek Drywa
20:00 1. Urszula i Tadeusz Ladmann

OGŁOSZENIA
IV NIEDZIELA ZWYKŁA - 03. 02. 2019 R.
Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą świątynię.
Zakończyliśmy w tym tygodniu wizytę duszpasterską - kolędę. Bar dzo
dziękuję za gościnność, wspólną modlitwę oraz rodzinne spotkania. Także za
niektóre cenne i konstruktywne spostrzeżenia co do życia naszej parafii oraz ofiary składane na
dalsze prace remontowe w kościele św. Jana.
W liturgii tygodnia:

1.

2.

 wtorek –męczennicy św. Agaty
 środa – św. męczenników Pawła Miki i towarzyszy
 czwartek - I czwartek miesiąca - adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. wieczornej
prowadzona przez zespół Lux Mundi

 Za tydzień o godz. 13.00 Msza św. w języku kaszubskim
3. Adoracja Najśw. Sakramentu w kościele
św. Jana od 8.30 do 17.30. W śr odę
do 20.00. W środę od 19.00 modlitwa uwielbienia. Serdecznie zapraszamy
4. III Edycja Kursu Alfa dla dorosłych i młodzieży rozpoczęła się miniony poniedziałek. J est
jeszcze możliwość dołączenia do kursu. Poniedziałki godz. 19.00. Serdecznie zapraszamy.
5. Spotkania duszpasterskie:






6.
7.
8.
9.

Spotkanie młodzieży starszej 18+ we wtorek o 20.00.
Spotkanie oazowe młodzieży w czwartek o 18.00 w kościele.

Spotkanie scholii w sobotę o 9.30
Zbiórka dla wszystkich ministrantów i lektorów w sobotę o godzinie 10:00; kandydaci na
ministrantów o godzinie 9:00
 Oaza Dzieci Bożych w sobotę o 11.00.
 Za tydzień w drugą niedzielę miesiąca, od godz. 12:30 do 14.00 zapraszamy dorosłych i dzieci
na kolejne Rodzinne Spotkania Niedzielne. W czasie spotkania lutowego dorośli będą
rozmawiać na temat "Umacnianie poczucia własnej wartości", a dzieci - pozostając w
zapoczątkowanych w styczniu niebieskościach - tym razem wypłyną na głębię z Jezusem
W dniach 8-10 lutego w Leźnie odbywa się biblijny kurs SNE „Uczniowie z Emaus”. Szczegóły
na plakacie w gablocie.
Sołtys Glincza zaprasza wszystkich seniorów na Bal Karnawałowy w dniu 8 lutego o godz. 14.00
w Szkole Podstawowej w Glinczu.
Nauki przedmałżeńskie są od poniedziałku do czwar tku od 19.00. W poniedziałek w kościele
a od wtorku w domu parafialnym.
Polecam prasę katolicką: „Miłujcie się”, „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny” or az
nasz Parafialny Biuletyn.

WWW.WNMP-ZUKOWO.DIECEZJA.GDA.PL
Adres parafii: ul. 3 Maja 4, 83-330 Żukowo, Tel. (058) 681-82-42.
Kancelaria parafialna czynna: Pon-Pt: 8:30 – 9:15 (na czas kolęd)
(z wyłączeniem pierwszych piątków i sobót miesiąca)
Organista: Piotr Kitowski Tel. 690-686-639
Odpowiedzialny za cmentarz: Kazimierz Lis Tel. 693-925-365
KONTO PARAFIALNE Bank Spółdzielczy w Tczewie 35 8345 1029 0200 0257 2000 0001

