Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie

ROK XIX nr 1032
26.05.2019 r.
XII Niedziela Zwykła 2019

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 Czerwcowe:
Po Mszy św. o godz. 18:00
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
Środa 17:45

EWANGELIA NA NIEDZIELE

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeszcze
wiele
mam
wam
do
powiedzenia, ale teraz znieść nie
możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch
Prawdy, doprowadzi was do całej
prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie,
ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i
oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie
otoczy chwałą, ponieważ z mojego
weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma
Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem,
że z mojego weźmie i wam objawi».

KOMENTARZ
Jedność
Chrześcijaństwo to religia, w której
Bóg jest Miłością w Trzech Osobach:
Miłością Stwarzającą, Miłością Wcieloną
i Miłością Uświęcającą. O Bogu Biblii
można mówić na wiele sposobów, można
różnie Go nazywać, można opisywać Go
wielorako, ale dopiero nazwanie Go
Miłością
dotyka
najgłębszej
Jego
Tajemnicy. To Miłość jest drogą do choćby
cząstkowego zrozumienia, czym jest
Trójca, która zbawia przez Jezusa
Chrystusa, z Bogiem Ojcem i w jedności
Ducha Świętego. Jeśli więc chrześcijaństwo
jest religią, w której wyznaje się BogaMiłość objawiającego się jako BógCzłowiek, to największym darem i zarazem
największym zadaniem dla wierzących jest
jedność.
C.D. s.2 ->

Rozważanie na Niedzielę
Tym, który jednoczy chrześcijan, pomimo wielu dzielących ich różnic, jest
Chrystus. Prawdziwa jedność możliwa
jest tylko w Nim i z Nim. On tej jedności
udziela swojemu Kościołowi w sposób
sakramentalny, kiedy wszystkich łączy
poprzez jeden chrzest, jeden Chleb
i jeden Kielich. Jednak poza wymiarem
sakramentalnym jedność udzielona poprzez łaskę jako dar staje się również
dla wspólnoty wierzących zadaniem,
gdy muszą zmierzyć się z tym, co ich
dzieli. Podziały te widać nie tylko w wymiarze kulturowym, społecznym, geograficznym czy politycznym. Największy
rozłam wśród chrześcijan dokonuje się
bowiem tam, gdzie pojawia się grzech.
„Gdy zaś przyjdzie On, Duch
Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy” (J 16,13). Odpowiedzią na grzech
jest Słowo Boże objawiające prawdę o Bogu i o człowieku, o grzechu i o Bożej odpowiedzi na grzech w Jezusie Chrystusie. Jeśli walczy się o miłość wśród ludzi tylko po
to, by wszystkim żyło się lepiej tu i teraz, to nie mówimy o prawdziwej miłości. Ta
bowiem możliwa jest jedynie między tymi, którzy patrzą na wspólny cel, jakim jest
zbawienie: ”(…) uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej” (Rz 5,2). Prawdziwa miłość zakorzeniona jest w
wieczności. Dlatego prawdziwą jedność mogą zbudować tylko ci, którzy uwierzyli i
zaufali Miłości Boga.

ks. Mateusz Tarczyński

Zapraszamy i informujemy !!!
Po raz dziewiąty w Żukowie doceniono osoby
najbardziej zasłużone dla promocji gminy i jej
rozwoju. przyznając im nagrody SUCOVIA
Piszemy o tym, bo tegoroczna kapituła Gminnej
Nagrody Sucovia przyznała tę
nagrodę w dziedzinie aktywności
społecznej naszym parafianom
Mateuszowi
i
Sławomirowi
Laskowskim z Kuźni 1912

w Borkowie.
Są oni trzecim pokoleniem kowali, działających na rzecz
lokalnej społeczności. Praktycznie wszystkie kute elementy
ogrodzeń dekoracji balustrad, są dziełami rąk ich oraz ich ojca
i dziadka. Trudno wyliczać także w ile innych dzieł w naszej
wspólnocie parafialnej się angażują. Bardzo serdecznie
gratulujemy!

„Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje
zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może
umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich,
Chrystusowego Kościoła”
To słowa Świętego Jana Pawła II, z 23 października 1978 roku, stały się bezpośrednim natchnieniem do
powołania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
„Tylko człowiek wolny może wyzwalać innych. Abstynencja wyzwala drugiego człowieka poprzez
solidarne stanięcie obok niego tam, gdzie chcemy go doprowadzić. Jest to „taktyka podania dłoni”
zamiast głoszenia haseł i programów, które jeszcze nie przynoszą wyzwolenia. Ostatecznie wyzwalający
prowadzi wyzwolonego do Chrystusa, w którym jest ideał i realizacja naszej wolności”.

Na najbliższe spotkanie zapraszamy w piątek 21.06.2019r. Rozpoczęcie przed Mszą św. o
godzinie 17:30. Po Mszy św. świadectwo i spotkanie w salce.
Serdecznie zapraszamy

Po raz pierwszy w historii Żukowa zapraszamy wszystkich w uroczystość Bożego
Ciała (20.06) o godz. 19:00 na plenerowy koncert uwielbienia: Wielkie Uwielbienie

„Żyć to Chrystus”. Jeszcze przed godz. 19, przed sceną postawioną na boisku
przy kościele, rozpoczniemy radosne śpiewy i tańce na chwałę Boga. ,
W śpiewie i modlitwie poprowadzą nas osoby na codzień posługujące
muzycznie w naszej i okolicznych parafiach.
Przygotowane jest też kilka niespodzianek.
Zapraszamy do spędzenia tego wyjątkowego wieczoru razem!

INTENCJE MSZALNE
7:00

Poniedziałek
17.06.2019

8:00
18:00

7:00

Wtorek
18.06.2019

8:00
18:00

Środa
19.06.2019

7:00
8:00
18:00

Czwartek
20.06.2019
Boże Ciało

1. + Renata Reggel (greg 17)
2. W intencji Ojczyzny, Ojca Świętego, Radia Maryja i telewizji Trwam
1. + Maria Tomaczkowska w 1 r. śm.
1. 30-ta r. ślubu Teresy i Włodzimierza, z prośbą o dalsze Boze bł. i
opiekę dla rodziny
2. + Marek i Aleksandra Stefańscy
1. W 30 r. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Boze bł. i opieke dla Juliana i Bogumiły oraz ich rodziny
2. + Edmund i Jadwiga Pelowscy
1. + Renata Reggel (greg 18)
1. Matylda, Józef, Klemens i Bolesław Kryszewscy
2. + Jan Muszka, Wojciech Syldatk, Zdzisław Bork
1. + Wojciech Garski w 13 r. śm.
2. + Franciszek Hinz
1. + rodziców z ob. Stron
1.
+ Renata Reggel (greg 19)
2. + Florian Rzepka
1. + Renata Reggel (greg 20)
1. + Stefania i Władysław Jereczek oraz Helena i Bernard Skerka
1. + Gabriela Wilkowska

7:00
8:30
10:00
Po
1. + Konrad i Leokadia Miotk oraz bracia i bratowa
procesji
18:00 1. O Boże bł. dla Juli z ok. 2 urodzin
20:00 1. + Alfons Laskowski

1. + Maciej Sikora
2. + rodzice Monika i Paweł Pionk
8:00 1. + Renata Reggel (greg 21)
16:00 Ślub: Aleksandra i Krzysztof
7:00

Piątek
21.06.2019

Sobota
22.06.2019

18:00
7:00
8:00
14:00
16:00
17:00

XII Niedziela
Zwykła
23.06.2019

18:00
7:00
8:30
10:00
11:30
13:00

1. O zdrowie, Boże bł. i opieke Matki Bożej dla Nicoli i Martyny w Urodziny

1. + ojciec Alfons
1. Dziękczynna w 7 r. ślubu Anny i Michała
Ślub: Dominika i Waldemar
Ślub: Józef i Małgorzata
1. 50 - lecie ślubu Reginy i Mieczysława z prośbą o dalsze bł. i opiekę
Matki Bożej
1. + Renata Reggel (greg 22)
1. O Boże bł. i potrzebne łaski dla Taty Jana
1. Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze bł. dla mamy Agaty
1. + Jan Bielski W rocznicę urodzin
1. + Renata Reggel (greg 23)
1. W podziękowaniu za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i
opiekę Matki Bożej dla Pauliny i Marcina

18:00 1. + Alojzy Bendik i Witold Zuch
20:00 1. + ojciec Leon Hinca

Ogłoszenia - UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚW. - 15.06.2019
1. Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą
wspólnotę.
2. Dzisiaj po raz kolejny w Żukowie obchodzimy „Święto Pamięci
bohaterskiego 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty im Marszałka
Józefa Piłsudskiego”. Uroczyste obchody rozpoczną się o Mszą św.
godz. 12.00 w kościele św. Jana. Po Mszy św. uroczysty przemarsz
pocztów sztandarowych oraz uczestników do pomnika przy kościele oraz dalsza część
uroczystości w Centrum Kultury „Spichrz”
3. W Liturgii Kościoła:
 Poniedziałek – św. Brata Alberta Chmielowskiego
 W czwartek Uroczystość Bożego Ciała – Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
W Uroczystość Bożego Ciała procesja rozpocznie się Mszą św. o godz. 10.30 w kościele
Miłosierdzia Bożego i przejdzie ulicami Żukowa do naszego kościoła.
W naszym kościele w Boże Ciało Msze św. o godz. 7.00, 8.30, 10.00, po zakończeniu
procesji i o godz. 18.00 i 20.00. Bardzo proszę osoby od lat zaangażowane
w organizacje procesji o pomoc. Proszę również o przyozdobienie trasy procesji. Niech
w oknach naszych domów pojawią się oznaki religijne.
Zapraszamy dzieci chcące sypać kwiaty w czasie procesji na próbę we wtorek i środę na
godz. 17.15.
Wszystkie dzieci, które w tym roku przystąpiły do pierwszej Komunii świętej idą
w procesji w strojach komunijnych.
 W Boże Ciało o godz. 19:00 na plenerowy koncert uwielbienia: Wielkie Uwielbienie
„Żyć to Chrystus”. Jeszcze przed godz. 19, przed sceną postawioną na boisku przy
kościele, rozpoczniemy radosne śpiewy i tańce na chwałę Boga, a następnie
będziemy wspólnie modlić się, śpiewać, słuchać świadectw, adorować Jezusa w
Najświętszym Sakramencie. Zapraszamy do spędzenia tego wyjątkowego wieczoru
razem
 Piątek - św. Alojzego Gonzagi - dzień modlitw Krucjaty Wyzwolenia Człowieka - godz.
18.00
4. Spotkania duszpasterskie:
 Spotkanie wszystkich ministrantów wyjeżdżających na wakacyjny wyjazd
w poniedziałek o 19:00. Spotkanie jest obowiązkowe! Jest to ostateczny termin
wpłacania i przynoszenia wypełnionych zgód.
 Spotkanie na modlitwie uwielbienia w środę o 19:00 w kościele.
 Wyjazd Oazy Młodzieżowej na kajaki w poniedziałek po Mszy św. o 8.30
 Oaza Dzieci zakończyła już rok formacji, dzieci jadą na wakacje i zapraszamy ponownie
od września
 Schola spotyka się bez prób na Mszach o 11:30 do końca miesiąca czerwca
 Spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci wyjeżdżających do Zawoi jest w piątek
o godz. 19.30 w domu parafialnym.
5. Bóg zapłać za ofiary złożone na remont kościoła św. Jana. Zebraliśmy przed
tygodniem na ten cel 10346 zł i 67 gr.
6. Polecamy prasę katolicką: nowy numer Gościa Niedzielnego, Miłujcie się, Małego
Gościa Niedzielnego i Biuletyn Parafialny.
7. 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

