Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie

ROK XIX nr 1039
21.07.2019 r.
XVI Niedziela Zwykła 2019

Msze św. w niedziele:
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00 i 20.00
W tygodniu:
7:00 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

Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam
pewna niewiasta, imieniem Marta,
przyjęła Go w swoim domu. Miała ona
siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy
u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta
zaś uwijała się około rozmaitych posług.
A stanąwszy przy Nim, rzekła: «Panie,
czy Ci to obojętne, że moja siostra
zostawiła mnie samą przy usługiwaniu?
Powiedz jej, żeby mi pomogła». A Pan jej
odpowiedział: «Marto, Marto, martwisz
się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało
albo tylko jednego. Maria obrała
najlepszą
cząstkę,
której
nie
będziepozbawiona».

KOMENTARZ
Każdego dnia spotykamy się z innymi
osobami. Widzimy członków rodziny, bliskich,
sąsiadów, parafian, obcych w autobusie...
A czy zastanawiamy się nad tym, że
spotykamy również osoby niewidzialne, czyli
aniołów? Czy pamiętam o tym, że spotykam
przede wszystkim Boga samego w trzech
Osobach? Liturgia tej niedzieli prowadzi nas
do tematu spotkania. Abraham przyjął do
siebie trzech wędrowców, o których wiedział,
że to Pan. Dziwnie nazywa ich „Pan”, choć
postaci było trzy. Przyjął ich i ugościł, a oni
dali się przyjąć i ugościć. Bóg w odwiedzinach
u człowieka, przy ludzkim stole, jedząc ludzki
posiłek. Sam Gość mówi w liczbie
pojedynczej, choć postaci nie przestaje być
trzy. Jedno z hebrajskich określeń Boga
Jedynego brzmi Elohim, a końcówka -im
oznacza liczbę mnogą. Należałoby więc
przetłumaczyć to słowo jako Panowie.
Ciekawe jest jednak to, że w starożytnym
Izraelu odnoszono je tylko i wyłącznie do
Boga Jedynego. Wiedziano, że jest Jeden, ale
jednocześnie nazywano Go Panowie. Czyż nie
jest to intuicja mówiąca o niezwykłości
i wyjątkowości sposobu istnienia Boga? Dla
nas chrześcijan jest to punkt wyjścia dla
uznania Trójcy Świętej jako Jednego Boga
w Trzech Osobach.
C.D. s. 2 ->

Rozważania na niedzielę
W każdym razie spotkanie pod dębami Mamre miało miejsce, a Bóg zostawił w nim dokładną
zapowiedź wypełnienia obietnicy – uczynienia z potomstwa Abrahama wielkiego narodu.
Podobnie jak w gości nie przychodzi się z pustymi rękami, tak i Bóg miał dla Abrahama
konkretny dar. Inne spotkanie, choć przecież z tym samym Bogiem, przeżywamy dziś
w Ewangelii. Ten sam Bóg, ale w swoim Synu Jezusie, przychodzi tym razem do innej rodziny.
Siostry Marta i Maria również są bardzo gościnne, a każda zajmuje się Jezusem na inny
sposób. Jedynie wobec wyrzutów Marty Jezus zabierze głos. Otóż Pana należało ugościć,
a więc przygotować posiłek. Należało jednak to zrobić i zająć się Gościem, a nie „uwijać się
koło rozmaitych posług”, czyli dać się im pochłonąć. Bywa często tak, że odkładamy pewne
czynności na później. A jak planujemy sobie ważne rzeczy, na przykład modlitwę, to wtedy
przychodzi największa ochota na ich wykonanie. Tym sposobem można łatwo ulec pokusie
wykonania dobra nie w tym momencie, w którym tego życzy sobie Bóg. Wówczas należy
uznać, że po modlitwie Pan da siły i chęci również do wykonania tych obowiązków. Jednak
w danej chwili należy zająć się Gościem. Dlatego Jezus wyróżnił postawę Marii, choć przecież
wszyscy skorzystali z posługi Marty. Oczywiście w duchowym znaczeniu należy zawsze mieć
Boga przed uczynkami dla Boga. Ważniejsze jest spotkanie samego Jezusa od miejsca,
okoliczności, postawy ciała, itp. Na kartach Pisma Świętego Bóg spotyka się z człowiekiem
w momentach zwykłych, codziennych, niespodziewanych. Mojżesz napotkał krzak gorejący
kiedy pasł owce, a zdjął sandały (wcale nie odświętne) stojąc na ziemi świętej (por. Wj 3,1-6).
A dzisiejszy Abraham także nie spodziewał się wędrowców, a już na pewno nikt nie
przechadzał się w najgorętszej porze dnia. Wtedy przecież wszystko co żyło chroniło się w
domach i cieniu. Bóg spotyka nas wtedy, kiedy On sam wybierze. My mamy mieć otwarte oczy
i uszy, a przede wszystkim serce na Jego obecność. Tak naprawdę warto zobaczyć, że nie
człowiek spotyka Boga, ale raczej Bóg daje się spotkać człowiekowi. Mówi o tym Psalm: „Kto
zamieszka na Twej górze świętej?”. Nie „do kogo przyjdziesz”, ale „kto może przyjść do Ciebie,
Boże”. Ilekroć Bóg daje nam się poznać, tylekroć wprowadza nas do swojego mieszkania, czyli
po prostu do wnętrza siebie samego – do centrum swojej Boskości. Pisze o tym św. Paweł
nazywając Jezusa „bogactwem chwały tajemnicy pośród pogan”. Nie jakieś bogactwo
materialne czy chwała zamieszkania w pałacach Bożych, lecz „posiadanie” samego Jezusa jest
naszą chwałą. Dlatego Marta i Maria były szczęśliwe, bo miały u siebie Jezusa w gościnie, choć
tak naprawdę, to On je gościł we wnętrzu swojego Boskiego Serca. Kiedy się modlimy, to
fizycznie nie opuszczamy kościoła, czy swojej izdebki, a jednak mistycznie jesteśmy gdzieś
indziej, poza tym światem. Dlatego udając się na modlitwę należy zawsze chcieć więcej i dalej
niż to co widać wokoło: nie chodzi o spokój i ciszę zewnętrzną tak bardzo, jak o zaznanie
pokoju w sercu; nie chodzi o piękne i przyjemne uczucia tak bardzo, jak o spotkanie Dawcy
wszelkiego Piękna i poczucia przyjemności; nie chodzi o wypowiadanie słów tak bardzo, jak
o wymianę myśli nieubranych w słowa, z serca do Serca. Sposobów spotkania się z Bogiem jest
wiele. Bądźmy gotowi i zawsze otwarci. On w każdej chwili jest i może dać poczucie swojej
obecności. Ileż sposobów dla każdego z nas przygotował Pan? Ile miejsc, okoliczności i ludzi
będzie „nośnikami” Jego obecności?... Bądźmy czujni, a parametry naszego serca ustawmy na
wskaźnik „pokój” oraz „dziwne przeczucie obecności kogoś jeszcze”. Kiedy zacznie się ich
doświadczać poczujemy, że Bóg jest blisko.
ks. Krystian Wilczyńsk

Droga św. Jakuba
Droga św. Jakuba, nazywana po hiszpańsku Camino de
Santiago (camino w języku hiszpańskim znaczy droga,
natomiast Santiago – święty Jakub) jest jednym
z
najważniejszych,
chrześcijańskich
szlaków
pielgrzymkowych. Istniejący od ponad 1000 lat szlak,
przetrwał do dnia dzisiejszego i przebiega przez niemal
całą Europę, kończąc się w katedrze w Santiago. Johan
Wolfgang von Goethe pisał, że Europa powstała na
szlakach prowadzących do Santiago de Compostela.
Po XVI i XVII w. Drogi św. Jakuba ulgły stopniowemu
zapomnieniu. Ponowne ożywienie pielgrzymowania
ruchu pątniczego do grobu św. Jakuba nastąpiło dzięki
apelowi, który skierował Ojciec Święty Jan Paweł II podczas wizyty w Santiago w 1982 r. W tak
zwanym „Akcie Europejskim” Papież powiedział wówczas: „Ja, Jan Paweł, syn polskiego
narodu, który zawsze uważał się za naród europejski, syn narodu słowiańskiego wśród
Latynów i łacińskiego pośród Słowian, z Santiago kieruję do ciebie, stara Europo, wołanie
pełne miłości :Odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj
swoje początki. Tchnij życie w swoje korzenie…”.
Na odpowiedź na papieski apel nie trzeba było długo czekać.
W 1987 r. Rada Europy uznała Drog św. Jakuba pierwszym
kulturowym szlakiem Europy i zachęciła władze regionów do
odtworzenia dawnych szlaków pielgrzymkowych. W krótkim
okresie do grobu św. Jakuba Apostoła wyruszyli pierwsi
pielgrzymi z Hiszpanii i Francji. W 1993 r. droga
pielgrzymkowa do Santiago na terytorium Hiszpanii,
a w 1998 r. na obszarze Francji, została wpisana przez
UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego
Ludzkości.
W
ostatnim
czasie
do
krajów,
które reaktywowały drogi Jakubowe dołączyła Polska.
Podobnie, jak inni mieszkańcy Starego Kontynentu, tak
i Polacy, choć nieliczni, od średniowiecza nadal wyruszają w drogę do grobu św. Jakuba
Starszego Apostoła. Pierwszym odcinkiem, który został odtworzony i uroczyście otwarty 24
lipca 2005 roku była Dolnośląska Droga św. Jakuba, wiodąca od Głogowa przez Jakubowo.
Kolejnym krokiem było przedłużenie trasy z Poznania do Gniezna (Wielkopolska Droga św.
Jakuba) oraz ze Zgorzelca do Pragi (Droga Żytawska). Po długich przygotowaniach w 2006 roku
otwarto pierwszy odcinek Drogi Polskiej z Olsztyna do Gietrzwałdu, który w następnym roku
został przedłużony do Torunia, zaś w 2009 roku do Trzemeszna. W następnej kolejności
otwarto odcinki Drogi Lubuskiej (z Murowanej Gośliny do Słubic), Drogi św. Jakuba „Via
Regia” (Góra Św. Anny – Brzeg – Wrocław – Zgorzelec), Drogi Lęborskiej (Sianowo – Lębork –
Smołdzino), Drogi Jeleniogórskiej (Via Cervimontana – szlak dojściowy z Jeleniej Góry do
Lubania), Ślężańskiej Drogi św. Jakuba (Ślęża – Sobótka – Środa Śląska), Drogi św. Jakuba
w powiecie lubińskim (Ścinawa – Lubin – Chocianów) oraz Nyskiej Drogi św. Jakuba
(Głuchołazy – Nysa – Skorogoszcz). W sumie, w ciągu pięciu lat (2004-2009) w Polsce
przygotowano dla pielgrzymów ponad 1700 km oznakowanych odcinków Camino de Santiago.

Żukowo i Camino

Etap 17 Żukowo - Kartuzy
Żukowo (0,0 km) – Glincz (4,5 km) – Babi Dół (7,3 km) – Mezowo (11,5 km) – Kartuzy (17,8 km)

Zgodnie z oznakowaniem Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba spod kościoła św. Jana Chrzciciela
(0,0 km) w Żukowie kierujemy się ulicami Klasztorną i 3 Maja na południe. Po kilkudziesięciu
metrach po prawej stronie widoczna potężna bryła gotyckiego kościoła ponorbertańskiego pw.
Wniebowzięcia NMP wraz z zabudowaniami dawnego klasztoru. Nieco dalej, przy moście na
Raduni, podziwiać możemy dawny młyn zbożowy, który funkcjonował w tym samym miejscu
od XIII w.! Trasa wiedzie dalej prosto, obok cmentarza z charakterystyczną barokową kapliczką i
po około 1,5 km skręca i przechodzi przez tory kolejowe. Polna droga wiedzie teraz pośród pól
w kierunku miejscowości Glincz (kaszub. Glëncz) (4,5 km), do której wchodzimy ulicami Dębową i Akacjową. Na miejscowość składają się dwa oddalone od siebie o kilkaset metrów osiedla:
Nowy Glincz i Stary Glincz. Po kilku kilometrachprzekraczamy drogę krajową nr 20 i w okolicach
wsi Babi Dół (7,3 km) wchodzimy do lasu. Teren Pojezierza Kaszubskiego charakteryzuje się
w tym rejonie dużym zróżnicowaniem wysokości terenu. Okoliczne wzgórza morenowe osiągają w wielu miejscach 180-185 m n.p.m. Pomiędzy nimi niezwykle malowniczo wije się rzeka
Radunia, która tworzy tu liczne meandry, głęboko wcinające się w gliniaste podłoże – tzw. Jar
Raduni. Za mostkiem na Raduni skręcamy w lewo i wzdłuż torów kolejowych docieramy do
starej stacji kolejowej Babi Dół (9,3 km). Po kilkuset metrach przechodzimy kładką ponad torami i ścieżką zgodnie ze znakami Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba oraz niebieskiego szlaku
PTTK dochodzimy do Mezowa (kaszub. Mézowò) (11,5 km). Stąd początkowo asfaltem, a następnie drogą leśną, położoną równolegle do drogi woj. nr 211 i nieczynnej linii kolejowej,
idziemy w stronę Kartuz (kaszub. Kartuzë). W miejscu, gdzie zaczynają się zabudowania miejscowości (16,1 km), przechodzimy przez tory kolejowe i ulicami Gdańską, Kościuszki, Dworcową
i Klasztorną dochodzimy do Kolegiaty pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (17,8 km) w
Kartuzach – końca tego etapu.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek
22.07.2019

Wtorek
23.07.2019

Środa
24.07.2019

Czwartek
25.07.2019

7:00 1. + Małgorzata Neubauer (greg 22)
18:00 1. + Benon Byczkowski
7.00 1. + Małgorzata Neubauer (greg 23)
18:00 1. W 13 r. ślubu Marty i Michała o Boże bł. i opiekę dla całej rodziny

7:00 1. O zdrowie, Boże bł i dary Ducha św. dla ks. Proboszcza

18:00 1. + Małgorzata Neubauer (greg 24)
7:00 1. + Małgorzata Neubauer (greg 25)
18:00

1. O Boże bł. i potrzebne łaski dla ks. Krzysztofa w dniu imienin i
urodzin

7:00 1. O Boże bł. i potrzebne łaski dla członków róży św. Anny z Żukowa

Piątek
26.07.2019

16:00 1. Ślub: Patrycja i Kamil
18:00 1. + Małgorzata Neubauer (greg 26)
7:00 1. + Małgorzata Neubauer (greg 27)

Sobota
27.07.2019

15:00 1. Ślub: Magdalena i Robert
16:00 1. Ślub: Miriam i Łukasz
18:00 1. + Anna, Alojzy Bendik
7:00 1. + Scholastyka i Brunon Wrońscy
8:30 1. + rodzice: Paweł i Marta oraz bracia i bratowa

XVII
Niedziela
Zwykła
28.07.2019

10:00

1. W podziękowaniu za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i
opiekę Matki Bożej dla rodziny Krystyny i Michała

11:30 1. + rodzice: Władysław i Zofia
18:00 1. + Małgorzata Neubauer (greg 28)
20:00 1. + mąż Albin i córka Renata

Ogłoszenia - XV NIEDZIELA ZWYKŁA - 21.07.2019

1. Witam i pozdrawiam wszystkich: zarówno parafian
jak i gości wypoczywających na pięknej kaszubskiej ziemi
2. Dzisiaj
kolejny z koncertów „X Żukowskiego Lata
Muzycznego”
o godz. 16.00 na dziedzińcu kościoła:
„Śpiewające Fortepiany” w składzie Czesław Majewski i Janusz
Tylman.
4. 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
najbliższy czas.
5. Kancelaria parafialna w czasie wakacji jest czynna: poniedziałek, środa, piątek,
sobota: 8:00 – 8:30; wtorek i czwartek: 16:30 – 17:15
6. Spotkanie dla osób udających się we wrześniu do Medjugorie się 21 lipca
tj. dzisiaj o godzinie 13:00 w salkach parafialnych
7. Modlitwa uwielbienie w środę o 19.00 w kościele.
8. Najbliższe półkolonie 23.07.2019 r. - wyjazd o godz. 8 00 z placu przy
Kościele Wniebowzięcia NMP do Elbląga na rejs statkiem - powrót około godz.
17.00. Koszt - 65 zł. Zapisy w zakrystii do godz. 20.00.
9. Kolejna edycja kursu Alfa rozpocznie się 9 września. Zapisy przez stronę Alfa
Żukowo.
10.Polecamy prasę katolicką: nowe numery: Gościa Niedzielnego, Miłujcie się
i Biuletyn Parafialny.
11.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.

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
WWW.WNMP-ZUKOWO.DIECEZJA.GDA.PL
Odpowiedzialny za cmentarz: Kazimierz Lis Tel. 693-925-365
KONTO PARAFIALNE Bank Spółdzielczy w Tczewie 35 8345 1029 0200 0257 2000 0001

