Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie

ROK XIX nr 1021
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VI 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 zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał
się na równinie; był tam liczny tłum Jego
uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei
i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru
i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów
i mówił: «Błogosławieni jesteście, ubodzy,
albowiem do was należy królestwo Boże.
Błogosławieni,
którzy
teraz
głodujecie,
albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni,
którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się
będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie
was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród
siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna
Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię
jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu,
bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak
samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo
odebraliście już pociechę waszą. Biada wam,
którzy teraz jesteście syci, albowiem głód
cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz
śmiejecie, albowiem smucić się i płakać
będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie
chwalić was będą. Tak samo bowiem
przodkowie ich czynili fałszywym prorokom».

KOMENTARZ
Obietnice Jezusa
Słuchając wygłoszonych przez
Jezusa obietnic błogosławieństw, można
odnieść wrażenie, że słowa Zbawiciela,
choć piękne w swej prostocie, są jednak
mało atrakcyjne, bo odnoszą się do dość
odległej rzeczywistości Królestwa Niebieskiego, w którym znajdą wypełnienie.
Późniejsze zwycięstwo Chrystusa nad
śmiercią sprawiło jednak, że możemy
zakosztować ich wypełnienia już teraz –
dzięki Słowu Bożemu i sakramentom.

C.D. s. 2 ->

Rozważanie na Niedzielę
Jeśli jednak trudno nam uwierzyć w
zmartwychwstanie
Jezusa,
to
przypomnijmy sobie przestrogę św. Pawła:
„A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał,
daremna jest wasza wiara (…) Jeżeli tylko
w tym życiu w Chrystusie nadzieję
pokładamy,
jesteśmy
bardziej
od
wszystkich ludzi godni politowania” (1 Kor
15,17.19).
Zmartwychwstanie
zmienia
perspektywę i dodaje mocy obietnicom
zawartym w błogosławieństwach, gdyż nie
są one już obietnicami bez pokrycia.
Wybranie drogi wiary w Zmartwychwstałego wiąże się z pewnym
wyobcowaniem. Wybór Chrystusa jest rezygnacją z życia według logiki
tego świata, w której górą jest ten, kto jest silniejszy. Droga pokory,
którą proponuje nam Jezus w Kazaniu na Górze, prowadzi nas do
uznania w sobie pewnych braków. Każde z błogosławieństw, odwołując
się do rzeczywistości niedoskonałej, zawiera w sobie jednocześnie
obietnicę wypełnienia tego, co w nas puste.
Jeśli czuję się odrzucony czy nawet wyśmiany przez świat z
powodu pójścia za Jezusem, to... dobrze. Świat nigdy bowiem nie
zaakceptuje logiki Ewangelii, która go przekracza, pokazując, jak
bardzo jest skończony i marny. Pragnienie akceptacji ze strony innych
nie może przesłonić nam tego, co naprawdę jest wartościowe, bo jest
wieczne. To, że nie jestem „na czasie”, nie czyni mnie gorszym w
moich własnych oczach, jeśli pamiętam o słowach Jezusa: „(…) wielka
jest wasza nagroda w niebie” (Łk 6,23). Ale czy jestem błogosławiony
tylko dlatego, że czegoś mi brakuje? Nie o braki tu chodzi, lecz o
świadomość, że w nich właśnie widzę miejsce dla mojego Pana, który
jest moją nadzieją (zob. Jr 17,7).
ks. Mateusz Tarczyński

ROK DUCHA ŚWIĘTEGO

Aby choć trochę zrozumieć tajemnicę Ducha Świętego, trzeba powrócić
do prawdy o Trójcy Świętej: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Takim dał się
nam poznać Bóg – jako Jeden w Trzech Osobach. Do Trzech Osób Bożych
można odnieść kolejno takie określenia: Bóg ponad nami, Bóg z nami,
Bóg w nas. Duch Święty to Bóg w nas, to Ten, który działa w ludzkim wnętrzu
Wchodzimy na tereny, w które nie zapuszczają się ani dziennikarze, ani politycy, ani
psychologowie czy socjologowie. Zachowania człowieka kształtuje ostatecznie najbardziej
podstawowy wybór: albo człowiek postanawia być sam panem swojego losu,
albo poddaje się działaniu Ducha Bożego. I konsekwentnie: albo jego sumienie
kształtuje Prawda przez wielkie „P”, albo tzw. „moja prawda”. „Bez Twojego tchnienia, cóż
jest wśród stworzenia, jeno cierń i nędze…” – śpiewamy w sekwencji do Ducha Świętego.
Tam, gdzie Bogu nie daje się szansy przemiany człowieka, tam wchodzi duch ciemności.
Duch albo zaduch. Innej możliwości nie ma.

Tam, gdzie Bogu nie daje się
szansy przemiany człowieka,
tam wchodzi duch ciemności.
Duch albo zaduch.
Innej możliwości nie ma.
Biblia, mówiąc o
działaniu Ducha
Świętego, posługuje
się symbolami, takimi jak ogień, woda,
wiatr, namaszczenie
olejem, obłok
i ciemność, pieczęć,
ręka, palec, gołębica. Każdy z tych znaków wskazuje na
tajemniczą obecność
Ducha Bożego i Jego
ekspansję kierującą
się w głąb.

Jezus wielokrotnie zapowiada, że po swoim
odejściu pośle Kościołowi Ducha Świętego, którego nazywa Pocieszycielem. Jego zadaniem
będzie kontynuowanie misji Chrystusa. Dzieje
Apostolskie i Listy Apostolskie ukazują spełnianie się tej obietnicy, czyli różnorodne działanie
Ducha Świętego w Kościele (miłość, charyzmaty, modlitwa, ewangelizacja).
Czym są CHARYZMATY

?

O charyzmatach słyszymy najczęściej
w kontekście ruchów odnowy Kościoła,
które zresztą nazywane są nieraz rucha-

Prawdą jest, że to te właśnie ruchy przyczyniły się
do odświeżenia charyzmatów, ale samo pojęcie i zjawisko
jest stare jak Kościół. Charyzmaty to dary Ducha
Świętego, które otrzymują poszczególne osoby
lub grupy w celu służenia nimi w Kościele. Jednakże to coś więcej niż naturalne talenty.
Duch Święty = Bóg w nas

Franciszek zwrócił uwagę,
że życie człowieka jest
darem, jaki otrzymaliśmy
od Boga, stąd nie może być
uważane
za
prywatną
własność, szczególnie w
obliczu zdobyczy medycyny,
która mogłaby doprowadzić
człowieka do ulegnięcia
pokusie
manipulowania
nim.
Z okazji XXVII Światowego Dnia Chorego, który w sposób uroczysty będzie
obchodzony w Kalkucie w Indiach 11 lutego 2019 roku, Kościół – Matka
wszystkich swoich dzieci, zwłaszcza słabych – pamięta, że gesty
wielkodusznego daru, jak te Miłosiernego Samarytanina, są najbardziej
wiarygodną drogą ewangelizacji. Opieka nad chorymi wymaga
profesjonalizmu i czułości, bezinteresownych gestów, niezwłocznych i
prostych, jak zwyczajny dotyk, poprzez które daje się odczuć drugiemu, że
jest „ważny”.
Życie jest darem od Boga, jak
napomina święty Paweł: „Cóż masz,
czego byś nie otrzymał?” (1 Kor 4, 7).
Egzystencja, właśnie dlatego, że jest
darem, nie może być uważana za
zwykłe posiadanie czy prywatną
własność, zwłaszcza w obliczu
zdobyczy medycyny i biotechnologii,
które mogłyby doprowadzić człowieka do ulegnięcia pokusie manipulowania
„drzewem życia” (por. Rdz 3, 24).

INTENCJE MSZALNE
1. + mama Krystyna Krefta (greg 19)
2. + ojciec Władysław Dzionk
Poniedziałek
8:00 1. + Franciszka i Leon Potrykus
18.02.2019
1. + Władysław Mielewczyk
18:00
2. + Agnieszka Szymańska w 7 r. śm.
1. + Małgorzata Skura - od uczestników pogrzebu
7:00
2. + Mirosław Zimmerman
Wtorek
8:00 1. + mama Krystyna Krefta (greg. 20)
19.02.2019
1. + córka Renata Damps
18:00
2. + syn Jan Baranowski
1. + Zofia i Ryszard Dolina
7:00
2. za dusze w czyśćcu cierpiące
Środa
8:00 1. + Stefania i Jan Kryszewscy
20.02.2019
1. + mama Krystyna Krefta (greg. 21)
18:00
2. + Gerard Sieberd
1. + mama Krystyna Krefta (greg. 22)
7:00
2. + Jan i Jerzy Kamińscy i dusze w czyśćcu cierpiące
1. dziękczynno - błagalna w 54 r. ślubu Ludwiki i Stanisława z prośbą o
Czwartek
8:00
bł. boże
21.02.2019
1. + ojciec i mąż Zygmunt Młyński
18:00 2. Dziękczynna z ok. 18 urodzin Pauli z prośbą o potrzebne dary Ducha
św. we wchodzeniu w dorosłe życie
1. + Marek Gorlikowski z ok urodzin; Małgorzata w 3 r. śm. i Gerard
7:00
2. + teść Lucjan Dargacz i Tadeusz Dargacz oraz Renata
8:00 1. + mama Krystyna Krefta (greg. 23)
Piątek
1. Dziękczynna w 40 r. małżeństwa Mirosława i Józef o boże
22.02.2019
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
18:00
2. Dziękczynna w 40 r. ślubu Zofii i Bogdana Góreckich o boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
1. + rodzice Klara i Albin Luboccy i brat Mirosław
7:00
2. + rodziców z obojga stron
Sobota
1. + członkinie Róży Różańcowej św. Weroniki
8:00
23.02.2019
18:00 1. + mama Krystyna Krefta (greg. 24)
7:00

7:00 1. dziękczynna w 38 r. ślubu Genowefy i Ignacego
8:30 1. + mąż i ojciec Zygmunt Młyński w 3 r. śm.
10:00 1. + mama Krystyna Krefta (greg. 25)

VII Niedziela
1. + Monika, Gertruda, Franciszek Płotka oraz Joanna, Bolesław
11:30
Szymichowscy
Zwykła
24.02.2019 13:00 Dziękczynna w 18 urodziny Aleksandry z prośbą o boże bł. i opiekę
18:00 1. + Albin Drewing i rodzice z obojga stron oraz brat Józef

20:00 1. + Władysław i Barbara Szur

OGŁOSZENIA

VI NIEDZIELA ZWYKŁA - 19. 02. 2019 R.
1. Dziękujemy bardzo wszystkim członkom Parafialnego
Zespołu Caritas za przygotowanie Międzynarodowego
Dnia Chorych w naszej parafii.
2. W liturgii tygodnia:
 piątek - święto Katedry św. Piotra Apostoła
 sobota – św. Polikarpa, biskupa i męczennika
3. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele św. Jana od 8.30 do 17.30.
W środę do 20.00. W środę od 19.00 modlitwa uwielbienia. Serdecznie
zapraszamy.
4. Bóg zapłać za ofiary złożone na cele remontowo-inwestycyjne w kościele św.
Jana. Zebr aliśmy 9128 zł i 60 gr .
5. Spotkania duszpasterskie:
 Spotkanie młodzieży starszej 18+ we wtorek o 20.00.
 Półkolonie dla dzieci w tym tygodniu we wtorek i czwartek. Zapisy dzisiaj
w zakrystii do godz. 20.00.
 Oaza młodzieżowa ma swoje spotkanie w czwartek na wieczornej Mszy św.
6. Zapraszamy wszystkie dzieci na karnawałowy bal przebierańców
organizowany przez Oazę Dzieci Bożych Archidiecezji Gdańskiej. Bal odbędzie
się 03.03.2019 (niedziela) w sali koncertowej na terenie Opery Leśnej w
Sopocie w godzinach 15.30 - 18.30. Karty zapisów i lista są w zakrystii. Zapisy
do 24 lutego.
7. W ramach obchodów Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego
zapraszamy na zwiedzanie naszego kościoła i muzeum z przewodnikiem
o godz. 14.00
8. Jest także prasa katolicka: „Gość Niedzielny”, nowy numer „Miłujcie się”
oraz 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: 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

