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II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

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

KOMENTARZ

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba
i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się
modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a
Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto
dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to
Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale
i mówili o Jego odejściu, którego miał
dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr
i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się
ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu
mężów, stojących przy Nim. Gdy oni się
z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa:
«Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy.
Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie,
jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie
wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to
mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli
się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał
się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego
słuchajcie!» W chwili gdy odezwał się ten
głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni
zachowali milczenie i w owym czasie
nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co
zobaczyli.

Pieszo...
Są takie drogi, takie szlaki, po których można poruszać się jedynie pieszo. Nie dotrzemy tam żadnym środkiem lokomocji. Pozostają nam nasze nogi i nasze siły. Nie każdy więc
jest w stanie do takich miejsc dotrzeć. W wymiarze duchowym nie
ma jednak miejsc zarezerwowanych
tylko dla nielicznych. Każdego z nas
stać na osiągnięcie największych duchowych szczytów. „Jezus wziął z
sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł
na górę, aby się modlić” (Łk 9,28b).
Ważne jest znalezienie w tym zdaniu
podmiotu: to Jezus wziął swoich
uczniów. Inicjatywa należy do Jezusa, a uczniowie w swojej wolności ją
podejmują. Ufają Nauczycielowi,
dlatego nie pytają: „Po co nas tam
ciągniesz ze sobą?”. Idą na górę, z
której potem nie chcą już wracać.
C.D. s. 2 ->

Rozważanie na Niedzielę
Aby osiągnąć wysoki szczyt,
trzeba się mocno namęczyć.
Jednak potem, będąc na
górze, nie żałujemy tego
wysiłku, ponieważ wspaniałe
widoki
wynagradzają
nam
podjęty trud. Górą, na którą
chce zabrać nas Jezus, jest modlitwa. Żywa relacja z
Panem jest ciągłym wchodzeniem na górę. Wysiłek
wspinaczki obnaża nasze wnętrze. Człowiek zmęczony
nie dba już o to, żeby się komuś podobać, ale pragnie
jedynie dotrzeć do celu i odpocząć. Prawdziwa modlitwa
kosztuje, ale pozwala wejść z Jezusem na górę, z której
widać panoramę naszego życia.
Życie chrześcijanina to także schodzenie z góry:
powrót na nizinę codzienności. Pobyt na szczycie zmienia
jednak wszystko, zmienia perspektywę. Jeśli widzisz, że
modlitwa nie czyni cię lepszym, nie porzucaj modlitwy, ale
zmień swoją postawę, byś przed Panem stanął jak przed
Przyjacielem, a nie jak na egzaminie, recytując wyuczone
formuły i definicje. Góry nie są tylko po to, by ładnie
wyglądały. Są też po to, by je zdobywać. Świętych mamy
nie tylko podziwiać, ale dzięki ich przykładowi uwierzyć, że
głęboka i prawdziwie przemieniająca więź z Bogiem jest
dla każdego. Choć, trzeba przyznać, że jest to więź
bardzo wymagająca.
ks. Mateusz Tarczyński

Jak się spowiadać
PENITENT: (osoba spowiadająca
się) : Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus.
KAPŁAN: Na wieki wieków. Amen
PENITENT czyniąc Znak Krzyża
mówi: W imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. Amen.
PENITENT:
Rozpoczynając
wyznanie grzechów:
Ostatni raz u spowiedzi świętej
byłem: tydzień, miesiąc, lata temu
…..
Pokutę zadaną wypełniłem.
Obraziłem
Pana
Boga
następującymi
grzechami:
Wyliczam te grzechy, a przy
ciężkich
podaję
liczbę
i
okoliczności.
Na zakończenie mów: więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie
żałuję, postanawiam poprawę proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie. Następnie
kapłan zachęca penitenta do okazania żalu
Penitent: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu (Łk 18,13).
Udzielając rozgrzeszenia kapłan wypowiada słowa –
KAPŁAN: Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą, przez śmierć i
zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie
grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju, przez posługę Kościoła. I ja
odpuszczam Tobie grzechy, w imię Ojca, Syna i ducha Świętego
PENITENT: ,,Amen„ po udzielaniu rozgrzeszenia i zadaniu pokuty, kapłan zwraca się
do ciebie słowami –
KAPŁAN: Wysławiajmy Pana bo jest dobry.
PENITENT: A jego miłosierdzie trwa na wieki
KAPŁAN: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

PENITENT: Bóg zapłać.

INTENCJE MSZALNE
1. + Agnieszka Sikora (greg . 17)
2. + mąż Józef i syn Janusz Kreft
Poniedziałek
8:00 1. + Brunon Baranowski w 1 r. śm.
18.03.2019
1. + Gertruda, Apolonia, Feliks Bendik
18:00
2. + Gertruda, Józef i Zofia Hasse
1. o boże bł. i zdrowie dla członków Róży św. Józefa, osiedla Elżbietowo
7:00 i ich rodzin
2. + Wanda Ellwardt - int. od zakł. pogrzebowego
Wtorek
1. + Agnieszka Sikora (greg . 18)
8:00
19.03.2019
1. przebłagalna o darowanie win i o szczęśliwą śmierć
18:00
2. + Józefa, Józef, Cecylia, Michał, Leon, Franciszek i Antoni Rybakowscy
1. + Elżbieta i Brunon Okrój
7:00
2. + Drewing Kazimierz w 1 r. śm.
Środa
8:00 1. + zmarli z rodziny Widomskich
20.03.2019
1. + Agnieszka Sikora (greg . 19)
18:00
2. + Henryk Lehmann
1. + Agnieszka Sikora (greg . 20)
7:00
2. + Jadwiga i Franciszek Litzbarscy
1. + Ireneusz Potrykus
Czwartek
8:00
2. o szczęśliwą operację i zdrowie dla Bronisława
21.03.2019
1. + brat Edmund oraz kuzyni: Piotr i Mirosław
18:00
2. + Zofia i Alfons Bundt
1. + Genowefa Jeżewska - int. od zakł. pogrzebowego
7:00
2. + Rozalia i Józef Bach
Piątek
8:00 1. + Agnieszka Sikora (greg . 21)
22.03.2019
1. + Wincentyna i Józef Klasa i zmarli z rodziny
18:00
2. + Józefa i Józef Woszczyńscy
1. + Anna Bendik w 5 r. śm.
7:00
2. + Hildegarda Kostuch
1. Dziękczynna w 18 - te urodziny Sandry z prośbą o boże bł. w
Sobota
8:00
dorosłym życiu oraz dary Ducha św.
23.03.2019
16:30 1. ślub: Justyna i Artur
7:00

18:00 1. + Agnieszka Sikora (greg . 22)
7:00 1. + rodzice Wacław i Władysława Czaja
8:30 1. + Agnieszka Sikora (greg . 23)

III Niedziela
Wielkiego
Postu
24.03.2019

10:00 1. dziękczynna za zdrowie i bł. boże oraz opiekę Matki Bożej
11:30 1. + syn Edmund Golnau w 17 r. śm., męża Albina i zmarłych z rodziny
13:00 1. + Marian Piastowski w 14 r. śm.
18:00 1. + Franciszek Sikora, Agnieszka Sikora i rodzice z obojga stron
20:00 1. + Kazimierz Zarach i rodzice z obojga stron
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Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą
świątynię.
Zachęcam, aby nie ustawać w postanowieniach Wielkiego Postu
Próbujmy podejmować każdego dnia post, modlitwę i jałmużnę,
aby duchowo wzrastać. Jeżeli ktoś nie dostał skarbonki jałmużny wielkopostnej Caritas
to są wyłożone w przedsionku kościoła.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy odprawili rekolekcje wielkopostne w minionym
tygodniu. Dziękuję także za ofiary złożone na tacę remontowo-inwestycyjną. Na zakup
kamienia na posadzkę w kościele św. Jana zebraliśmy 10473 i 60 gr.
W liturgii tygodnia:
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.
Spotkania duszpasterskie:
zapraszamy małżeństwa zainteresowane Oazą Rodzin do nowopowstającego kręgu
Domowego Kościoła. Spotkanie dzisiaj o 16.45 w plebanii.
spotkanie dla kandydatów na ministrantów wyjątkowo Sobota o 10:00 w kościele.
Można jeszcze się dołączyć do tego grona. Zapraszamy wszystkich chłopców. Zbiórka
ministrantów: Sobota - 11:00; Lektorów - Poniedziałek 19:30
chór Harmonia zaprasza na swoje próby w środy o 19.00 w szkole parafialnej
dzieci przygotowujące się do I Komunii w poniedziałek o 16.30.
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.
Spotkania dla bierzmowanych zgodnie z ustalonym grafikiem. Przypominamy ze są one
obowiązkowe
Informacje na temat dnia Jedności Kaszubów, który będzie w Żukowie w najbliższą
sobotę jest w biuletynie.
W biuletynie także informacja na temat II Norbertańskiej trasy Ekstremalnej Drogi
Krzyżowej z Leźna do Żukowa (42 km) w dniu 5 kwietnia 2019 r. Można się już
zapisywać. Zachęcamy do przeżycia tego czasu wędrówki i medytacji. Zapisy przez
stronę: www.edk.org.pl .
Polecam prasę katolicką: „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa Niedzielnego” 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
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