Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie

ROK XIX nr 1029
12.05.2019 r.
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

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
Nabożeństwa Majowe:
CODZIENNIE O 17.30

EWANGELIA NA NIEDZIELE

KOMENTARZ

Jezus powiedział: «Moje owce słuchają mego
głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję
im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie
wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi
je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie
może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec
jedno jesteśmy».

Nie jesteśmy jedynymi owcami Pasterza.
Chociaż w tym, że jednych darzymy
większą, a innych mniejszą sympatią, nie
ma nic złego, to prawdziwy problem
zaczyna się wówczas, gdy siebie uważamy
za owce Dobrego Pasterza, innych
natomiast, którzy są daleko od Boga i
Kościoła, traktujemy jak baranów, którzy
nic nie rozumieją. Chrystus uczy nas
jednak, że za każdego człowieka oddał
swoje życie i każdego chce przyprowadzić
do swojej owczarni.

Rozważanie na Niedzielę
Bycie owcą Dobrego Pasterza jest nie lada wyzwaniem, bo to
nie tylko leżenie na zielonych pastwiskach Słowa Bożego i
przeżuwanie smacznej trawki sakramentów świętych, ale
przede wszystkim wytrwałe poddanie się prowadzeniu przez
Jezusa, który uczy, czym jest prawdziwa miłość. Owca, która
przylgnęła do Pasterza nie boi się już więcej o własną skórę,
lecz martwi się tymi owcami, które opuściły stado.
Chrześcijanin to nie tylko ten, który jest potulną owcą, lecz
także ten, który naśladuje Dobrego Pasterza w Jego trosce o
jedność owczarni i przyprowadzenie do niej zagubionych na
ścieżkach świata. Głęboko przeżywana wiara i prawdziwie
żywa relacja z Chrystusem uzdalnia chrześcijan do tego, by
wychylili nos poza swoją zagrodę i odważnie ruszyli na
spotkanie ze światem, który jest pełen niebezpieczeństw.
Odwaga ta ma swoje zakorzenienie w słowach Jezusa, który zapewnia: „Nie zginą one na
wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który
Mi je dał, jest większy od wszystkich” (J 10,28-29).
Nie jesteśmy jedynymi owcami Dobrego Pasterza,
dlatego nigdy nie wolno nam spocząć i cieszyć się tym,
co mamy, skoro tak wiele owiec żyje bez Chrystusa i
biega samopas, ciesząc się chwilą obecną, lecz
narażając się na utratę życia wiecznego. Choć świat
może uważać nas za baranów, którzy oddali się w
niewolę religii, to my, świadomi, że dopiero relacja z
Chrystusem daje prawdziwą wolność, mamy zrobić
wszystko, by „Słowo Pańskie rozszerzało się po całym
kraju” (Dz 13,49).
ks. Mateusz Tarczyński
NOC MUZEÓW W ŻUKOWIE - 18 MAJA
20:00-23:00 GRA MIEJSKA- „Poszukiwanie norbertańskiego skarbu”
- dla każdej drużyny czeka NAGRODA!
20:00/20:30 ZWIEDZANIE kościoła Św. Jana
21:00
KONCERT muzyki dawnej –LA CAMPAGNA w kościele WNMP
22:45/23:45 POKAZ tańca ognia na Placu Mariackim
22:00/23:00 ZWIEDZANIE kościoła pw. WNMP





WARSZTATY z kaligrafii pisma średniowiecznego
WARSZTATY ozdabiania wzorami kaszubskimi drewnianych przedmiotów
WARSZTATY wykonywania kwiatów z bibuły
DEGUSTACJA „strawy klasztornej” i herbat ziołowych

Powołanie??? Wg. FultonA J. Sheena
Patrząc wstecz i obserwując dzisiejsze
powołania, dochodzę do wniosku, że
w przypadku mojego powołania i w
wielu innych przypadkach miały
miejsce trzy etapy, które zostały
przedstawione
w powołaniu proroka Izajasza.
Zdaje się dzisiaj, że wielu twierdzi, iż
mają powołanie do kapłaństwa, gdyż
chcą oni „pracować w centrum
miasta” albo „bronić politycznych
praw więźniów”, albo „pracować na
rzecz
praw
obywatelskich
mniejszości”, albo „troszczyć się o
niepełnosprawnych”, albo „jechać z
misją religijną do zainteresowanych
polityką
mieszkańców
Ameryki
Południowej”. Żadne prawdziwe
powołanie nie zaczyna się od tego „czego ja chcę” albo od „pracy, którą chciałbym wykonywać”.
Jeśli jesteśmy powołani przez Boga, możemy zostać posłani do pracy, której nie lubimy i
„posłuszeństwo jest lepsze niż poświęcenie”. Jeśli społeczeństwo wzywa, mogę zrezygnować ze
służby; jeśli wzywa Chrystus, jestem sługą na zawsze. Jeśli czuję, że moje powołanie ma podłoże
socjologiczne, nie ma powodu, abym miał wstąpić do seminarium teologicznego. Jeśli jestem
przekonany, że powołanie polega na byciu utożsamianym ze światem, to znaczy, że zupełnie
zapomniałem o Tym, który ostrzegał: Ja was wybrałem sobie ze świata.
Pierwszym etapem w powołaniu jest poczucie świętości Boga. Gdy Izajasz wszedł do świątyni,
otrzymał wizję Boga siedzącego na tronie i otoczonego chórami anielskimi śpiewającymi:
Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów
Pełna jest ziemia Jego chwały.
Powołanie nie zaczyna się od tego „co ja chciałbym robić”, lecz od Boga. Ma wtedy miejsce
konfrontacja z Jego obecnością, choć nie w tak dramatyczny sposób jak przy nawróceniu świętego
Pawła; ma się uczucie, że dotyka się rzeczywistości nie z tego świata, rzeczywistości świętej
i transcendentnej.
Drugi etap, który jest reakcją na powyższą konfrontację, polega na głębokim poczuciu własnej
niegodności. Serce zszokowane jest jednoczesną wizją naczynia glinianego i skarbu. Bóg jest święty, ja
taki nie jestem. „Biada mi”. Bóg może uczynić coś z tymi, którzy widzą, jacy są naprawdę i zdają sobie
sprawę z tego, że potrzebują oczyszczenia, lecz nie może zrobić nic z człowiekiem, który przekonany
jest o swojej wartości. Izajasz został oczyszczony ze swojej marności przez Serafina, który wziął
płonący węgiel z ołtarza, dotknął nim jego ust i rzekł: Oto
dotknęło to twoich warg; twoja wina jest zmazana,
zgładzony twój grzech. To oczyszczanie zaczyna się w
seminarium i trwa przez całe życie w postaci cierpienia
fizycznego, katuszy umysłowych, zdrad, skandalów,
fałszywych oskarżeń – a wszystkie one wzywają
powołanego, aby stał się bardziej godnym skarbu.
Trzecim etapem jest odpowiedź. Po oczyszczeniu, Izajasz
usłyszał głos Pana pytającego: Kogo mam posłać?
A Izajasz odparł: Oto jestem, poślij mnie.
To właśnie powiedziałem w dniu moich święceń
kapłańskich.
Źródło: „Treasure in Clay. The Autobiography of Fulton J.
Sheen”

Kleryk z naszej parafii
ks. diakon Damian Ranachowski
przyjmie święcenia kapłańskie 18 maja o godz. 10.00
w Katedrze Oliwskiej w Gdańsku.
Ks. Neoprezbiter zaprasza na Prymicje!
Rozpoczęcie i procesja do kościoła z Rutek o godz. 12.00
Msza św. dziękczynna z błogosławieństwem prymicyjnym
w niedzielę 19 maja o godz. 13.00

INTENCJE MSZALNE
7:00

1. + Ryszard Plenikowski (greg 13)
2. dziękczynna w 90 urodziny Franciszka Regel

Poniedziałek 8:00 1. + Jan i Jerzy Kamińscy oraz Helena i Paweł Wendt
13.05.2019 18:00 1. + siostra Maria i bracia Stanisław i Jan
20:00 1. + Zofia, Franciszek Jan Zelewscy oraz zmarli z rodziny

1. dziękczynna oraz w int. róży Matek św. Bernadety z prośbą o boże bł.
2. + Irena Lewna - int. od siostry Heleny
8:00 1. + Ryszard Plenikowski (greg 14)
7:00

Wtorek
14.05.2019

1. + w intencji ks. Macieja o boże bł. i opiekę Matki Bożej w dniu
18:00 Imienin

2. + Maria i Władysław
1. + Alfons Mierski w dniu urodzin
2. + Krystyna Ohs - int. od uczestników pogrzebu
8:00 1. + Małgorzata i Paweł Grohs
1. + Ryszard Plenikowski (greg 15)
18:00
2. + Feliks Kunowski w 6 r. śm.
1. + Ryszard Plenikowski (greg 16)
7:00
2. w intencji Ojczyzny, Ojca Świętego i telewizji Trwam
8:00 1. + Zofia i Ambroży oraz Alfons
1. + Helena i Leon Wrońscy
18:00
2. + Stanisława, Władysław, rodzice i zm. Z rodziny
7:00

Środa
15.05.2019

Czwartek
16.05.2019

1. + Anna Wrońska w 3 r. śm
7:00 2. Dziękczynna za otrzymane łaski oraz o bł Boże i opiekę Matki Bożej

Piątek
17.05.2019

dla całej rodziny
8:00 1. + Ryszard Plenikowski (greg 17)
1. + Maria i Henryk Lubeccy
18:00
2. + rodzice Jan i Stefania oraz dziadkowie z ob. stron

1. Dziękczynna w I rocz. ślubu Celiny i Sebastiana, o potrzebne łaski i
opiekę Bożą
8:00 1. + Ryszard Plenikowski (greg 18)
Sobota
18.05.2019 10:00 Pierwsza Komunia Święta
12:00 Pierwsza Komunia Święta - szkołą specjalna
18:00 1. + Wiesława oraz zmarłych z rodziny Kosznik, Werra, Bela i Machut
7:00 1. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą boża opiekę
8:30 1. + mama Prakseda Kowalek
Pierwsza Komunia Święta
10:00
V Niedziela
1. + Jadwiga Jank w 9 r. śm.
11:30
Wielkanocna
19.05.2019 13:00 Msza Prymicyjna ks. Damiana Ranachowskiego
18:00 1. + Franciszek Kwidziński
20:00 1. + Ryszard Plenikowski (greg 19)
7:00

Ogłoszenia - IV Niedziela Wielkanocna - 12.05.19
1. Witamy wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą
wspólnotę.
2. W liturgii Kościoła:
 Nabożeństwa Majowe codziennie o 17.30 w kościele oraz
wieczorami przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych.
 Poniedziałek - 13 dzień miesiąca - dzień Matki Bożej Fatimskiej. Zapraszamy
wszystkich parafian na czuwanie modlitewne, które rozpoczniemy Różańcem o 19.30.
Potem Msza św. i procesja ze świecami. Całość w kościele poklasztornym. Zapraszamy
 We wtorek - wspomnienie św. Macieja Apostoła. Imieniny obchodzi ks. Maciej nasz
wikariusz oraz jego poprzednik ks. Maciej Rychert, którym składamy przy tej okazji
najlepsze życzenia oraz których polecamy waszym modlitwom
 Czwartek – święto Andrzeja Boboli, męczennika i Patrona Polski.
3. Spotkania duszpasterskie:
 Zbiórka dla całej służby liturgicznej, łącznie z kandydatami, w poniedziałek o godzinie
19:00
 Spotkanie młodzieży 18+ dla Jezusa we wtorek o 20.00 w kościele.
 spotkanie oazy młodzieżowej czwartek o 19.00 w kościele św. Jana.
 spotkanie scholii w sobotę o godz. 9.30. a Oazy Dzieci Bożych w sobotę o 11.00
 W najbliższy weekend przypada I Komunia św. - w sobotę o 10.00 oraz o 12.00 (dla
dzieci z Ośrodka) oraz w niedzielę o 10.00. Pamiętajmy w naszej modlitwie o dzieciach
i ich rodzicach.
4. Z radością zawiadamiamy, że ks. diakon Damian Ranachowski przyjmie święcenia
kapłańskie 18 maja o godz. 10.00 w Katedrze Oliwskiej w Gdańsku. Msza św.
prymicyjna ks. neoprezbitera z błogosławieństwem prymicyjnym w niedzielę
19 maja o godz. 13.00. Wcześniej procesja do kościoła z Rutek o godz. 12.00
5. Osoby które zapisały się na wyjazd do Medjugorie pr oszone są o wpłaty zaliczek
która jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca.
6. Karty na wyjazd do Lednicy dla młodzieży, która chciałaby w tym r oku udać się
na spotkanie młodych są w zakrystii. Prosimy o zapisywanie się na ten wyjazd
do 15 maja.
7. Wspólnota Gwiazda Betlejemska zaprasza na rekolekcje Weekendowa Szkoła Krzyża
17 - 19 maja 2019 w Przodkowie. Szczegóły na ulotkach w przedsionku kościoła
8. Rocznica I Komunii św. 26.05.2019r. na Mszy Św. o godz. 11.30. Spowiedź dzieci
rocznicowych w piątek 24.05.2019r. o godz. 16.30.
9. Karty na parafialne wyjazdy wakacyjne dla dzieci, młodzieży i ministrantów są
w zakrystii. Na oazę można zapisywać młodzież i dzieci przez stronę:
http://gdansk.oaza.pl/mlodziez/rekolekcje/zapisy/.
10. Polecamy prasą katolicką: nowe numer y Gościa Niedzielnego, Miłujcie się,
i Biuletyn Parafialny.
11. Wszystkim parafianom i gościom życzę Bożej niedzieli i miłego tygodnia. Szczęść
Boże.
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
KONTO PARAFIALNE Bank Spółdzielczy w Tczewie 35 8345 1029 0200 0257 2000 0001

