Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie

ROK XIX nr 1038
14.07.2019 r.
XV Niedziela Zwykła 2019

Msze św. w niedziele:
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00 i 20.00
W tygodniu:
7:00 ( kościół św. Jana) i 18.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego:
we wtorek o godz. 17.30
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
Środa 17:45

EWANGELIA NA NIEDZIELE (Łk 10, 1-9 )
Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na
próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby
osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu odpowiedział: «Co
jest napisane w Prawie? Jak czytasz?» On rzekł:
«Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim
sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym
swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego».
Jezus rzekł do niego: «Dobrze odpowiedziałeś. To czyń,
a będziesz żył». Lecz on, chcąc się usprawiedliwić,
zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?» Jezus,
nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził
z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie
tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali
i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem
przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go
i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce
i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin,
wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go
zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego
i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem
wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody
i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa
denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie,
a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę
wracał”. Kto z tych trzech okazał się według ciebie
bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?» On
odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie».
Jezus mu rzekł: «Idź i ty czyń podobnie!»

KOMENTARZ
Teksty liturgii niedzielnej powtarzają się
co trzy lata, a my – inni co każde trzy lata
– inaczej je czytamy, choć przecież ich
słowa się nie zmieniają. To dowód na to,
że Bóg sam wie najlepiej kiedy i co do nas
powiedzieć. Jedyne co należy zrobić, to
spojrzeć na to co mówi Bóg, w świetle
osobistego „tu i teraz”. Zobaczy się tyle na
ile zna się Boga, Jego słowo, Jego myśli.
Oczywiście On ciągle czymś zaskoczy, ale
działa zawsze z miłością, szanując naszą
wolność. Pierwsze czytanie pomaga nam
przyjąć Boga w Trójcy Jedynego jako
kogoś bardzo bliskiego i komunikującego
się z nami. Tworzy On z nami relację. Chce
do nas mówić i chce być bardzo blisko.
Autor Księgi Powtórzonego Prawa nie
wiedział jeszcze, że Bóg jest Trójcą, ale na
pewno wiedział, że możemy jakoś z Nim
być; że On – niepoznawalny – może dać
się poznać przez człowieka. Dodatkowo
wiemy, że nie ma być to spotkanie
równego z równym, ale wydającego
polecenie z mającym je wypełnić: „słowo
to jest blisko ciebie, abyś mógł je
wypełnić”. Tak, mamy poznawać Boga,
aby przyjąć Jego wolę, sposób myślenia
i działania; aby postępować w tym nurcie.
C.D. s. 2 ->

Rozważania na niedzielę
Psalm jest wołaniem człowieka, który się o tym dowiedział, ale
jednocześnie zobaczył jak jest słaby, jak bardzo potrzebuje pomocy,
aby to wypełnić. Wszystko na co nas stać, to miłość do Boga. Wołając
z miłości pobudzimy Go, ażeby działał dla nas z miłością. Kto kocha
Boga, ten ma już wszystko w pełni. Ale jak się tego nauczyć? Skąd
wziąć wzór? - Od Jezusa.
Drugie czytanie właśnie o tym opowiada. Jezus jest Głową Kościoła,
jest ponad wszystkim co stworzone, nie ma lepszego i większego od
Niego. Schodzić do niższych poziomów, szukać autorytetów
i przewodników tylko wśród ludzi, lub w gwiazdach i innych
stworzonych bytach, jest zaprzeczeniem wzrostu. Człowiek dąży
zawsze do wyższych poziomów. Wyższy od nas jest tylko Bóg i ci,
którzy są dla Jego chwały (por. Ps 8).
Ewangelia zaś pokazuje, że ta nasza wielkość i godność wynikająca
z miłości Bożej, jest zadaniem do wcielenia w życie. Powinniśmy pytać
Jezusa co czynić, żeby uzyskać życie wieczne. Jezus pokazuje najpierw
drogę niską – przestrzegania przykazań z posłuszeństwa, potem
jednak odsłania, że jest to droga wzrostu, która nie polega na
spełnianiu obowiązków, ale na przechodzeniu z posłuszeństwa
niewolnika, do posłuszeństwa syna. To drugie wynika z miłości. Miłość
zaś realizuje się w konkrecie „tu i teraz”, wobec konkretnego
bliźniego. Nie jest sztuką kochać ogólnie ludzi, sztuką jest kochać
człowieka, z jego imieniem i nazwiskiem, zawodem, pracą, historią
życia, wyglądem, słabościami, itp.
Odkryjmy zatem o kogo dzisiaj Bogu chodzi. Kogo stawia nam
w pamięci, w wyobraźni, a kto potrzebuje naszej miłości miłosiernej.
Może będzie to osoba, która dawno już została skreślona, a może ktoś
zupełnie niedawno odrzucony... Na pewno nie jest to ktoś
niedosięgniony. Czyńmy miłosierdzie dla chwały Bożej i dla
piękniejszego życia ze sobą tu, w doczesności.

ks. Krystian Wilczyńsk

Karta Miejska
To program, który ma ułatwić
mieszkańcom gminy dostęp do
różnego rodzaju usług poprzez
system zniżek, ulg i preferencji wśród
branży
turystycznej,
lokali
gastronomicznych, hoteli, obiektów
kulturalnych, sportowych i innych.
„Karta Mieszkańca” wydawana jest od
16
lipca
2018r..
Zgodnie
z regulaminem otrzymać mogą ją ci,
którzy mieszkają w gminie Żukowo i tu
płacą podatki. Karta wydawana jest
w Referacie Promocji i Komunikacji
Społecznej, przez Zespół ds. Promocji
w pokoju nr 42, I piętro Urzędu Gminy
w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52. Aby
ją otrzymać należy okazać formularz
PIT
za
poprzedzający
rok
z potwierdzeniem rozliczenia podatku w gminie Żukowo lub potwierdzenie
elektroniczne (UPO) oraz złożyć wniosek o wydanie Karty. Regulamin Karty
Mieszkańca Gminy Żukowo wprowadzony został Zarządzeniem Burmistrza Gminy
Żukowo. Szczegóły znajdują się w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowej www.zukowo.pl oraz na BIP.
Przedsiębiorców z terenu gminy Żukowo zapraszamy do przyłączenia się do
programu jako partnerzy i oferowania swoich usług na preferencyjnych warunkach
posiadaczom Karty Mieszkańca. Lista instytucji i firm, które włączą się do programu
będzie zamieszczona od 2 lipca br. na stronie www.zukowo.pl. Jednak zgłoszenia do
programu będą przyjmowane przez cały czas jego trwania (czyli zgodnie
z regulaminem do odwołania funkcjonowania Karty Mieszkańca). Warunkiem
przystąpienia do programu jest złożenie wypełnionej deklaracji. Każdy partner
otrzyma naklejkę do umieszczenia w widocznym punkcie lokalu, informującą że
przystąpił do programu. Wysokość zniżek, ulg i preferencji, czas ich obowiązywania,
sposób naliczania określa przedsiębiorca, który przystąpi do programu. Szczegóły
zniżek, rabatów oraz innych korzyści będą uaktualniane na bieżąco. Więcej
informacji znajduje się w regulaminie.
Wszelkie zapytania można kierować na: p.lewna@zukowo.pl, w.kruk@zukowo.pl,
promocja@zukowo.pl lub telefonicznie: 58 685 83 68.

Aplikacja Mobilna
Odkryj Gminę Żukowo z nowoczesną aplikacją mobilną!
Oficjalna aplikacja
Gminy Żukowo to
atrakcyjny mobilny
informator zarówno dla
mieszkańców jak
i turystów
odwiedzających
Kaszuby.
Prosto na swój telefon
lub tablet możesz
otrzymywać
powiadomienia
o bieżących
wydarzeniach z gminy
Żukowo, odkrywać
ciekawe miejsca,
sprawdzić gdzie
w pobliżu znajdziesz
nocleg, restaurację czy
przychodnię.

Ta nowoczesna, bezpłatna aplikacja z bazą teleadresową oraz
użytecznymi informacjami o gminie Żukowo daje także możliwość
wytyczania tras do wybranych miejsc przy użyciu geolokalizacji. Jeśli
zdarzyło Ci się szukać swojego auta wśród innych zaparkowanych
pojazdów, mobilna aplikacja ułatwi Ci jego znalezienie.
Jak pobrać aplikację?
Wybierz odpowiedni dla Twojego urządzenia sklep i pobierz aplikację:
Urządzenia z Androidem: Sklep Play -> wpisz w wyszukiwarce:
Żukowo -> kliknij Zainstaluj.
Urządzenia z systemem iOS: App Store -> wpisz w wyszukiwarce:
Żukowo -> kliknij Pobierz.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek
15.07.2019

7:00 1. + Małgorzata Neubauer (greg 15)

1. Dziękczynna w rocznicę Chrztu Św. Ani o bł Boże
2. + Józef Richert w dniu urodzin
1.+ Małgorzata Neubauer (greg 16)
7.00 2. W intencji Ojczyzny, Ojca świętego, Radia Maryja i Telewizji Trwam

18:00

Wtorek
16.07.2019

Środa
17.07.2019

Czwartek
18.07.2019

18:00 1. + rodzice z obojga stron Styp-Rekowskich i Płotka

7:00 1. + Alfons Krefta

18:00 1. + Małgorzata Neubauer (greg 17)
7:00 1. + Małgorzata Neubauer (greg 18)
18:00 1. + Gerard Pioch w 6 r. śm.
7:00 1. + Eugeniusz Kowalski 5 r. śm.

Piątek
19.07.2019

16:00 1. Ślub: Grażyna i Piotr
18:00 1. + Małgorzata Neubauer (greg 19)
7:00 1. + Małgorzata Neubauer (greg 20)

Sobota
20.07.2019

16:00 1. Ślub: Martyna i Stefan
18:00 1. + Jadwiga Hirsz, Edyta i Alfons Nalaskowscy, Pelagia i Zofia Klapeer

7:00 1. + Maria Litwic z ok. urodzin i zm. z rodz. Ellwardt
8:30 1. + Szczepan Fularczyk

XVI
Niedziela
Zwykła
21.07.2019

10:00 1. + Teresa Naczk i Bernard Sirocki
11:30 1. + Małgorzata Neubauer (greg 21)
18:00 1. + Zofia i Adam Koszniccy
20:00 1. + Czesław Polejowski w 11 r. śm.

Ogłoszenia - XV NIEDZIELA ZWYKŁA - 14.07.2019

1. Witam i pozdrawiam wszystkich: zarówno parafian
jak i gości wypoczywających na pięknej kaszubskiej ziemi
2. Dzisiaj o godz. 13.00 Msza św. z elementami języka
kaszubskiego. Dzisiaj także kolejny z koncertów „X
Żukowskiego Lata Muzycznego” o godz. 16.00 na dziedzińcu
kościoła: „Muzyka i tańce irlandzkie” w wykonaniu Duan and Treblers
3. W liturgii tygodnia:
 Poniedziałek – św. Bonawentury
 Wtorek - NMP z Góry Karmel
4. Dzisiejsza taca inwestycyjna przeznaczona jest na kamienną posadzkę
w kościele św. Jana Chrzciciela
5. W lipcu i sierpniu Msze święte w dni powszednie o godz. 7.00 i 18.00
w kościele Wniebowzięcia NMP. Kościół św. Jana jest nieczynny przez
najbliższe dwa tygodnie.
6. Kancelaria parafialna w czasie wakacji jest czynna: poniedziałek, środa, piątek,
sobota: 8:00 – 8:30; wtorek i czwartek: 16:30 – 17:15
7. Spotkanie dla osób udających się we wrześniu do Medjugorie się 21 lipca
o godzinie 13:00 w salkach parafialnych
8. Modlitwa uwielbienie w środę o 19.00 w kościele.
9. Najbliższe półkolonie 16.07.2019 r. - wyjazd o godz. 8 00 z placu przy
Kościele Wniebowzięcia NMP do Łeba Park - powrót około godz. 17.00. Koszt
dla dziecka - 55 zł, dla osoby dorosłej 80 zł. Zapisy w zakrystii do godz. 20.00.
10.Kolejna edycja kursu Alfa rozpocznie się 9 września. Zapisy przez stronę Alfa
Żukowo.
11.Polecamy prasę katolicką: nowe numery: Gościa Niedzielnego, Miłujcie się
i Biuletyn Parafialny.
12.Wszystkim parafianom i gościom życzymy Bożej niedzieli oraz udanego
wypoczynku wakacyjnego i urlopowego. Szczęść Boże.

Wyjazdy wakacyjne:
 Rekolekcje Oazy Dzieci Bożych po 1,2 lub 3 klasie SP 17.08-22.08.2019.
w Studzienicach - Koszt 300 zł, Zapisy przez stronę
: http://gdansk.oaza.pl/mlodziez/rekolekcje/
 Kolonie w Zawoi (Beskid Żywiecki) dla dzieci po 3 SP do 8 SP. Termin 02.0813.08.2019 Koszt 900 zł.
 Spływ rzeką Drawą w dniach: 16-23.07.2019. Ukończone 14 lat. Koszt 430 zł.
WWW.WNMP-ZUKOWO.DIECEZJA.GDA.PL

Adres parafii: ul. 3 Maja 4, 83-330 Żukowo, Tel. (058) 681-82-42.
Kancelaria parafialna czynna: Pon, Śr, Pt, Sb: 8:00 – 8:30; Wt i Czw: 16:30 – 17:15
(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

