Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie

ROK XIX nr 1027
21.04.2019 r.
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

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

Życzenia Wielkanocne
„I mówili między sobą: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami
w drodze i Pisma nam wyjaśniał ?” (Łk 24, 32)
W każdej Eucharystii Zmartwychwstały Chrystus dołącza się do swoich
uczniów, wyjaśnia im sens wydarzeń, pozwala rozpoznać swoją obecność
a serce zapala nową miłością.
Eucharystia jest misją – ruchem od zjednoczenia do posługiwania, do dzielenia
się Orędziem Zmartwychwstania. Realizując więc swoje powołanie, w Poranek
Wielkanocny, wróćmy do naszych miejsc skąd wyszliśmy i opowiadajmy
wszystkim, że nie ma się czego bać, że On zmartwychwstał, zmartwychwstał
naprawdę.
Na ten czas dzielenia się z w swoich rodzinach i wspólnotach słowem o
Zmartwychwstałym życzymy, aby światło łaski
naszego Zbawiciela napełniało Wasze serca
darem radości i pokoju. Niech
Zmartwychwstały Pan pomaga
pokonywać trudności i zniechęcenia
dnia codziennego i umacnia swoją
łaską.

Rozważanie na Niedzielę
Pusty czy pełny?
Obchody Paschy prowadzą nas do
konfrontacji z tematem śmierci, która
jest nieodłącznym elementem Wielkiej
Nocy. Jezus pozostawia po sobie pusty
grób, który do dziś znajduje się
w Jerozolimie jako niemy świadek
zmartwychwstania.
Ale
czy
rzeczywiście grób ten jest całkowicie
pusty? To prawda, że nie ma w nim
ciała Jezusa. Jednak Bóg nie jest Tym,
który pustoszy i wyjaławia, lecz zawsze
jest Tym, który napełnia. Aby
zrozumieć, czym jest Zmartwychwstanie, należy najpierw odpowiedzieć na
pytanie, kim jest Chrystus. „Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg
namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze
czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła” (Dz 10,38). Można
zatrzymać się w tym miejscu i zobaczyć w Chrystusie jedynie dobrego człowieka,
który swoimi czynami zasłużył sobie na to, by o nim pamiętano. Jednakże dobre
czyny człowieka, który już nie żyje, pozostają jedynie wspomnieniem, rodząc
w sercu pustkę tęsknoty. „Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia” (Dz 10,40) – dopiero
w tych słowach jest klucz do zrozumienia, kim jest Jezus. Jest Tym, który zwyciężył
śmierć. Zmartwychwstanie Chrystusa to czyn, który nie pozostawia po sobie
pustki tęsknoty, lecz wlewa do ludzkich serc nadzieję. Odsunięty kamień, płótna
i chusta, które uczniowie znajdują w grobie Jezusa, są świadkami cudu – złożono
Go do grobu, ale On z niego wyszedł. Pusty grób jest pełen znaków. Jest obietnicą
i wskazówką. „Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie
tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus (…). Dążcie do tego, co w górze, nie do
tego, co na ziemi” (Kol 3,1.2). Pusty grób jest zadaniem do wypełnienia.
Jest wyzwaniem nadziei. Jeśli Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał, to nie
możemy chodzić ze spuszczoną głową i patrzeć z lękiem na świat. Świat jest
grobem, z którego trzeba nam powstać ku lepszemu życiu. Jeśli nie teraz, to
kiedy?
ks. Mateusz Tarczyński

Niedziela Miłosierdzia Bożego

… I TY MASZ SZANSE NA NIEBO 28.04.2019r.
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
„Pragnę, aby święto
Miłosierdzia,
było
u c i e c z k ą
i schronieniem dla
wszystkich dusz, a
szczególnie
dla
biednych grzeszników.
W dniu tym otwarte są
w n ę t r z n o ś c i
miłosierdzia
Mego,
wylewam całe morze
łask na dusze, które
się
zbliżą
do
źródła
miłosierdzia
Mojego” (Dz.699)

Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii
świętej w dniu 28.04.19r., dostąpi zupełnego
odpuszczenia win i kar.
Jest to wielka łaska większa od odpustu
zupełnego – to jakby „drugi chrzest św.”.

Podziękowania za wspólnie przeżyty Wielki Post
















Wszystkim, którzy wzięli udział w rekolekcjach wielkopostnych
oraz rodzicom, którzy pomimo strajków w szkole zadbali o udział
w rekolekcjach dzieci
Wszystkim, którzy brali udział w nabożeństwach Drogi
Krzyżowej oraz prowadzili rozważania oraz śpiew
Ks. Maciejowi za kazania Pasyjne podczas Gorzkich Żali oraz
tym, którzy w nich uczestniczyli
Odważnym, wyruszyli na szlak Norbertańskiej Ekstremalnej
Drogi Krzyżowej (ponad 530 osób)
Paniom z Żukowskiego Koła Gospodyń Wiejskich za
przygotowanie ponad 350 śniadań w imieniu uczestników EDK
za serdeczne przyjecie i za poczęstunek.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli
udział w Drodze Krzyżowej ulicami Żukowa. Bóg zapłać, za
udział i wspólna modlitwę.
Panu Januszowi Stoppie, wszystkim aktorom, muzykom,
śpiewakom, technikom, tym, którzy przygotowali dekoracje i
wszystkim, którzy przygotowywali VI Misterium Męki Pańskiej.
Naszym strażakom, legionistom oraz ministrantom za czuwanie
przy Chrystusie w ciemnicy i grobie pańskim.
Liturgiczej Służbie Ołtarza za oprawę liturgii gorąco dziękuję, a
zwłaszcza naszemu klerykowi Damianowi za czynne
zaangażowanie w przygotowanie Triduum.
Księżom wikariuszom a także szczególnie ks. Prałatowi za
posługę w konfesjonale oraz prowadzenie nabożeństw

Intencje Mszalne
7:00
8:30
10:00
Poniedziałek
11:30
22.04.2019 13:00
18:00
20:00

1. + Bolesław
1. + Szczepan Fularczyk
1. + Dusze w czyśćcu cierpiące
1. + Renata Reggel
1. + Benon Byczkowski i zmarli rodzice z obojga stron
1. + Mąż Wojciech Cyszke
+ Józef i Józefa Sikora

1.+ Ojciec Witold Gilmaister
2. W 18 urodziny Rafała z prośbą o Boże bł i opiekę Matki Bozej
8:00 1. + Rodzice: Antoni i Ludmiła Gołąbek
7:00

Wtorek
23.04.2019

Środa
24.04.2019

18:00

1. + Jerzy Okrój
2. + Łucja i Ryszard Küster

7:00

1. + Scholastyka i Brunon Wrońscy
2. + Syn Dariusz w dniu urodzin oraz za dusze w czyśćcu.

8:00 1. + Henryka i Władysław Hinz
18:00 1. W pewnej intencji
7:00

Czwartek
25.04.2019

Piątek
26.04.2019

Sobota
27.04.2019

1. Agnieszka Formela - int. od pogrzebowego
2. + Stanisław Manikowski - int. od zakładu pogrzebowego

8:00 1. + Wanda i Feliks Kowalewscy
1. W intencji ks. Marka o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
i świętego patrona
18:00
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla chrześniaka Wiktora w 5
rocznicę urodzin.
7:00

1. + Norbert Jeżewski - int. od zakładu pogrzebowego
2. Edmund Wandtke w 10 r. śm

8:00

1. Dziękczynna w 40 r. ślubu Heleny i Stanisława z prośbą o dalsze Boże
błog. i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.

18:00

1. + Józef, Małgorzata i Bernard Kreft.
2. + Agnieszka Dejek

7:00 1. + Cecylia i Franciszek Peta
8:00 1. Andrzej Zieliński w 1 rocz. śm.
16:00 1. Ślub Marcin i Anna
18:00

7:00
8:30
2 Niedziela 10:00
Wielkanocna 11:30
28.04.2019 13:00

1. Dziękczynna w 10 r. ślubu Eweliny i Mateusza za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błog. Dla całej rodziny.
2. 40 rocz. ślubu Janina i Kazimierz z prośbą o Boże błog. I opiekę MB.
1. + Cecylia i Ksawery Laskowscy
1. + rodzice: Cecylia i Ksawery Laskowscy
1. + Paweł Damps i Zygmunt Kostuch
1. + Antoni Płotka 16 r. śm.
1. + mąż Tadeusz i rodzice Gertruda i Antoni

18:00 1. + Brunon Szala w dniu urodzin
20:00 1. + Katarzyna i Kazimierz Piłuta

Ogłoszenia
21.04.2019 - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział i
współorganizowali VI Żukowskie Misterium Męki Pańskiej. Panu
Januszowi Stoppa za całość oprawy, kierownictwo oraz scenariusz. Wszystkim
aktorom, którzy wcielili się w poszczególne role, także młodzieży, która grała tłum.
Pani Arlecie Wojsław, jej przyjaciołom oraz Zespołowi Lux Mundi oraz naszemu
organiście panu Piotrowi za pomoc w oprawie muzycznej. Waldemarowi, Wojtkowi i
Mateuszowi Dampc oraz braciom Laskowskim
i Rafałowi Hinz za przygotowanie dziedzińca i boiska do przedstawienia oraz mnóstwo
innych spraw, które załatwiali, panu Piotrowi za pomoc przy elektryce. Krzysztofowi
Chylińskiemu za upieczone chleby. Dziękuję także władzom Gminy za wsparcie
finansowe tego przedsięwzięcia. Bóg zapłać wszystkim za poświęcony czas i radość
wspólnego przedstawienia.
Jutro drugi dzień Świąt. Msze św. jak w każdą niedzielę. Taca przeznaczona jest na
katolickie uczelnie w Polsce.
Modlitwa uwielbienia w środę o 19.00 w kościele św. Jana.
Organizujemy wyjazdy do Mediugorie w dniach od 8 - 19 września, koszt to 690 zł i
280 euro; jest to wyjazd autokarowy bez nocnych przejazdów oraz jednodniowy wyjazd
do kościoła Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w
Toruniu dnia 11 maja koszt to koło 70 zł. Wszelkie szczegóły dotyczące wyjazdów u ks.
Macieja.
W niedzielę za tydzień Święto Bożego Miłosierdzia. Przez cały tydzień Nowenna do
Bożego Miłosierdzia o godz. 17.30. Za tydzień suma odpustowa w Żukowie o godz.
12.00. Parafialny Zespół Caritas złoży także przed wspólnotą parafialną roczne
sprawozdanie ze swojej działalności. W naszym kościele uroczysta Godzina
Miłosierdzia wraz z koronką o godz. 15.00. Za tydzień przed kościołami zbiórka w całej
diecezji na dzieła Caritas.
W najbliższy o godz. 18.00 na Mszy św. wieczornej modlitwa z a osoby uzależnione,
zwłaszcza od alkoholu oraz zaproszenie do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz
osób będących w krucjacie. Zapraszamy wszystkich, dla których jest to ważny temat do
wspólnej modlitwy a potem zapraszamy na spotkanie do Sali domu parafialnego.
W zakrystii do nabycia specjalny świąteczny numer „Gościa niedzielnego”.
Życzymy Wam drodzy parafianie i goście: Niech w naszych sercach, dokonuje się
nieustannie zmartwychwstanie miłości, dobra, przebaczenia i pokoju! Nieśmy z odwagą
tę radosną wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa!

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 PoniedziałekPiątek 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

