Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie

ROK XIX nr 1022
3.03.2019 r.
VIII 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
Jezus opowiedział uczniom przypowieść:
«Czy
może
niewidomy
prowadzić
niewidomego? Czy nie wpadną w dół
obydwaj?
Uczeń
nie
przewyższa
nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni
wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego
brata, a nie dostrzegasz belki we własnym
oku? Jak możesz mówić swemu bratu:
„Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która
jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki
w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń
najpierw belkę ze swego oka, a wtedy
przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka
brata swego. Nie ma drzewa dobrego,
które by wydawało zły owoc, ani też
drzewa złego, które by dobry owoc
wydawało. Po własnym owocu bowiem
poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig
z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się
winogron. Dobry człowiek z dobrego
skarbca swego serca wydobywa dobro, a
zły człowiek ze złego skarbca wydobywa
zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta».

KOMENTARZ

Belka
„Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie
dostrzegasz belki we własnym
oku?” (Łk 6,41). Stanięcie w
prawdzie o sobie samym może
uchronić nas od niemiłosiernego spojrzenia na drugiego
człowieka. Tylko ten, kto zdaje
sobie sprawę z własnej niedoskonałości i doświadcza przebaczającej obecności Boga,
jest w stanie zdobyć się na łaskawość wobec bliźniego.
C.D. s. 2 ->

Rozważanie na Niedzielę
Obłuda zamyka człowiekowi drogę
do miłości wobec Boga, bliźniego
i samego siebie. Ten, kto nie dostrzega
belki we własnym oku, nie potrzebuje
kochać Boga, bo wystarcza sam sobie w
swojej „doskonałości”. Nie potrafi też
kochać bliźniego, któremu będzie wciąż
wytykał zło. Wreszcie, nie jest też w
stanie kochać siebie, bo bardziej miłuje swój wyidealizowany obraz.
Człowiek unika stanięcia w prawdzie, ponieważ boi się, że ktoś wykorzysta
wiedzę o jego słabościach, by go upokorzyć i zniszczyć. Św. Paweł
przypomina nam, że Boga nie musimy się obawiać: „Bogu niech będą
dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa
Chrystusa” (1 Kor 15,57). Zwycięstwo Chrystusa w naszym życiu jest
możliwe, jeśli nie będziemy chcieli odwrócić uwagi od belki we własnym
oku, doszukując się drzazgi w oku drugiego. Belkę z własnego oka mamy
oddać Jezusowi. On uczyni z niej belkę swojego krzyża, na którym rozprawi
się z naszym grzechem.
Czym jest moja belka? Odpowiedź znajdziemy, przyglądając się własnej
mowie, która zdradza stan naszego ducha: „Jak o uprawie drzewa
świadczy jego owoc, tak mowa o zamyśle serca człowieka” (Syr 27,6; por.
Łk 6,45). Może jest to mowa wykluczenia, pogardy i nienawiści, która ma
na celu poniżenie drugiego człowieka i odarcie go z godności? Warto w
perspektywie zbliżającego się Wielkiego Postu zadać sobie pytanie o moją
belkę, którą noszę w oku. Ujrzawszy Chrystusa, który na niej oddaje za
mnie swoje życie, z łagodnością wyciągnę drzazgę z oka brata.
ks. Mateusz Tarczyński

Środa Popielcowa
W Środę Popielcową katolicy
rozpoczynają czterdziestodniowy
post. Liczba 40 stanowi w Piśmie
Świętym wyraz pewnej dłuższej
całości, czasu przeznaczonego na
jakieś
konkretne
zadanie
człowieka lub zbawcze działanie
Boga. W Wielkim Poście Kościół
odczytuje i przeżywa nie tylko
czterdzieści dni spędzonych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i poście
przed rozpoczęciem Jego publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia
biblijne: czterdzieści dni powszechnego potopu, po których Bóg zawarł
przymierze z Noem; czterdzieści lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku
ziemi obiecanej; czterdzieści dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj,
gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice Prawa.
Okresy i dni pokuty są w Kościele katolickim specjalnym czasem
ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym,
dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z
innymi, m.in. poprzez inicjowanie dzieł charytatywnych i misyjnych. Z
liturgii znika radosne "Alleluja" i "Chwała na wysokości Bogu", a kolorem
szat liturgicznych staje się fiolet. Istotą pozostaje przygotowanie wspólnoty
wiernych do największego święta chrześcijan, jakim jest Wielkanoc.
Wielki Post jest także okresem przygotowania katechumenów do
chrztu. Każda niedziela wprowadzała w kolejne tajemnice wiary, a na
Wielkanoc podczas Wigilii Paschalnej udzielany jest sam chrzest.
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa przygotowanie do świąt
Zmartwychwstania trwało tylko czterdzieści godzin. W późniejszym czasie
przygotowania zabierały
cały tydzień, aż wreszcie
ok. V w. czas ten
wydłużył się. Po raz
pierwszy
o
poście
trwającym czterdzieści
dni
wspomina
św.
Atanazy z Aleksandrii w
liście pasterskim z okazji
Wielkanocy z 334 r.

Środa Popielcowa
Tradycyjnemu
obrzędowi posypania
głów popiołem towarzyszą w Środę Popielcową
słowa:
"Pamiętaj, że jesteś
prochem i w proch
się obrócisz" albo
"Nawracajcie
się
i wierzcie w Ewangelię".
Sam zwyczaj
posypywania
głów
popiołem na znak
żałoby i pokuty znany
jest w wielu kulturach i tradycjach. Znajdujemy go zarówno w starożytnym
Egipcie i Grecji, jak i u plemion indiańskich oraz oczywiście na kartach Biblii,
np. w Księdze Jonasza czy Joela.
Liturgiczna adaptacja tego zwyczaju pojawia się jednak dopiero w VIII
w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w. W następnym
wieku papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym
Kościele. Z tego też czasu pochodzi zwyczaj, że popiół do posypywania głów
wiernych pochodził z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedzającego roku.

INTENCJE MSZALNE
1. w 19 r. ślubu Doroty i Piotra
2. o boże bł. dla mamy Stanisławy w 80- te urodziny
Poniedziałek
8:00 1. + Kazimierz Marszk
4.03.2019
1. + Agnieszka Sikora (greg . 3)
18:00
2. + rodzice Kazimiera i Waleska Mateja
1. + Agnieszka Sikora (greg . 4)
7:00
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące
Wtorek
8:00 1. + Edmund Groth
5.03.2019
1. + Leon Potrykus
18:00
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące
1. + Jadwiga Barska w 20 r. śm. i Stanisław Krefta
7:00
2. + Klara Zorn - int. od uczestników pogrzebu
8:00 1. + Agnieszka Sikora (greg . 5)
1. Ooszybki powrót do zdrowia i potrzebne łaski dla Ireny - int. od Róży
Środa
10:00
Matek
6.03.2019
16:00 1. + Sebastian Laskowski - int. od zakładu pogrzeb.
18:00 1. + Urszula i Jan Wiczling
20:00 1. + Agnieszka Dejk
1. + Gabriela Kosecka w 7 r. śm
7:00
2. + Wanda Ellwardt - od uczestników pogrzebu
Czwartek
8:00 1. + Jan i Marta Kobiela oraz Elżbieta Krefta
7.03.2019
1. + Agnieszka Sikora (greg . 6)
18:00
2. + Agnieszka, Paweł, Jadwiga, Stefania Cyperscy i Józefina Wunsch
1. + Agnieszka Sikora (greg . 7)
7:00
2. + Maria Litwic oraz zmarli z rodziny Ellwardt
Piątek
8:00 1. + Teresa Krzywina w 12 r śm.
8.03.2019
1. Magdalena Plichta w 2 r. sm.
18:00
2. + Waleska i Antoni Kaszuba oraz Zofia i Walerian Piastowscy
1. + Władysław Grucza w 1 r. śm. oraz wszystkich zm. z rodziny Grucza,
7:00 Kąkol i Kostrzewa
Sobota
2. + Genowefa Jeżewska
9.03.2019
8:00 1. + Agnieszka Sikora (greg . 8)
18:00 1. + teściowie Leon i Bronisława Hinc
7:00

7:00 1. + Elżbieta Drewing
8:30 1. + Elżbieta Vernon w 7 r. śm.
10:00 1. + Agnieszka i Teodor Słaikowscy

VIII Niedziela
11:30 1. + Maria i Franciszek Drywa
Zwykła
10.03.2019 13:00 1. + Agnieszka Sikora (greg . 5)
18:00 1. + ojciec Stanisław Kliński

20:00 1. + rodzice Bronisłąwa i Józef Rybandt

Ogłoszenia
VIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 26. 02. 2019 r.
1. W tym tygodniu rozpoczynamy Wielki Post. Czas przemiany
naszych serc, nawrócenia i pokuty. „Nawracajcie się i wierzcie w
Ewangelię”, „Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz” –
słowa które usłyszymy podczas posypania głów popiołem
zachęcają do podjęcia czynów pokutnych: modlitwy, postu i jałmużny.
2. W Środę Popielcową Msze św. z posypaniem głów popiołem o godz.. 7.00, 8.00, 10.00,
16.30 i 18.00 i 20.00. Przypominamy, że w Środę Popielcową obowiązuje tzw. post
ścisły. Osoby dorosłe zobowiązane są do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych
oraz do ograniczenia ilości posiłków do trzech w ciągu dnia, w tym jeden do syta.
3. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa przypisane do
tego czasu:
 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę na godz. 16.00.
 Droga Krzyżowa w każdy piątek po Mszy św. o godz. 8.00 dla dorosłych, o godz. 17.00
dla dzieci oraz o godz. 19.30 dla młodzieży i dorosłych
 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Godzinna adoracja
Najświętszego Sakramentu po wieczornej Mszy św.
4. Spotkania duszpasterskie:
 dzieci przygotowujące się do I Komunii w poniedziałek o 16.30 w domu parafialnym
a rodzice tych dzieci we wtorek o 19.00 w kościele
 Zbiórka dla na ministrantów Poniedziałek - 17:00; Ministranci: Sobota - 10:00;
Lektorzy: Poniedziałek - 19:40
 Spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania Poniedziałek po Mszy św.
wieczornej.
 spotkanie oazy młodzieżowej w czwartek o 18.00 w kościele.
 spotkanie scholii w sobotę o godz. 9.30. a Oazy 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 programie: krótkie wspólne
(dorośli i dzieci) radosne uwielbienie Boga, a potem równolegle zajęcia dla dzieci
(tematyczna zabawa) i dla dorosłych (spotkanie tematyczne przy kawie i cieście,
rozmowa z zaproszonymi gośćmi). Wstęp wolny. Temat dla dorosłych "Bezwarunkowa
akceptacja", a dzieci czeka specjalny prezent dla każdego na czas Wielkiego Postu.
 zapraszamy małżeństwa zainteresowane Oazą Rodzin do nowopowstającego kręgu
Domowego Kościoła. Spotkanie z parą pilotującą w niedzielę 17 marca po
nabożeństwie Gorzkich Żali w plebanii (około 16.45)
6. Wyjazd dzieci na karnawałowy bal przebierańców do sali koncertowej Rajskiego w
Operze Leśnej o 14.30, powrót około 19.00. Dorosłych i starszą młodzież zapraszamy
na śledzika w ostatki (przyszły wtorek) od 20.00-24.00. Szczegóły i zaproszenia w
zakrystii. Zapisy do do 21.00
7. Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne dla dorosłych. Potrwają
one do środy 13 marca. Przewodniczyć im będzie ks. prof. dr hab. Wojciech Bęben,
antropolog i kulturoznawca oraz długoletni misjonarz w Australii i Oceanii. Nauki jak co
roku o godz. 9.00, 18.00 i 20.00. Wszystkie Msze św. będą w kościele. Adoracja
w kościele św. Jana bez Mszy św. o 8.00
8. Polecam prasę katolicką: „Miłujcie się” i „Gościa Niedzielnego”, nasz Parafialny
Biuletyn oraz nowy numer kwartalnika biblijnego „Galilea”.
WWW.WNMP-ZUKOWO.DIECEZJA.GDA.PL

Adres parafii: ul. 3 Maja 4, 83-330 Żukowo, Tel. (058) 681-82-42.
Kancelaria parafialna czynna: Poniedziałek-Sobota: 8:30 – 9:00 Poniedziałek-Piątek 17.00-17.30
(z wyłączeniem pierwszych piątków i sobót miesiąca)
Organista: Piotr Kitowski Tel. 690-686-639
Odpowiedzialny za cmentarz: Kazimierz Lis Tel. 693-925-365
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