Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie

ROK XIX nr 1033
23.06.2019 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

KOMENTARZ

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli
z Nim uczniowie, zwrócił się do nich
z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie
tłumy?» Oni odpowiedzieli: «Za Jana
Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni
mówią, że któryś z dawnych proroków
zmartwychwstał». Zapytał ich: «A wy za
kogo
Mnie
uważacie?»
Piotr
odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».
Wtedy surowo im przykazał i napominał
ich, żeby nikomu o tym nie mówili.
I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele
wycierpieć: będzie odrzucony przez
starszyznę, arcykapłanów i uczonych
w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego
dnia zmartwychwstanie». Potem mówił
do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za
Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech co dnia bierze krzyż swój i niech
Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować
swoje życie, straci je, a kto straci swe
życie z mego powodu, ten je zachowa».

Czego ludzie nie robią, aby zachować
życie. Cała medycyna służy temu jednemu
celowi. Zachować, ocalić życie. Obserwując
ludzi, można dojść do wniosku, że celem
wszystkich ich zabiegów jest właśnie
ocalenie życia, byle jak najdłużej, byle jak
najwięcej na ziemi przeżyć, zobaczyć, użyć.
Każda świadomość utraty życia niesie
gorycz i wypełnia serce cierpieniem.
Tymczasem Jezus staje dziś przed nami i
powiada: „Kto straci życie z mego powodu,
zachowa je". Paradoks Ewangelii. Trzeba
umieć stracić, by zachować. To tak jak z
ratowaniem mleka w dziurawym dzbanku.
Życie to mleko, a doczesność to dzbanek.
On jest dziurawy i tej dziury nie da się
załatać. Mleko cieknie minuta po minucie.
C.D. s.2 ->

Rozważanie na Niedzielę
Biada temu, kto celem życia
uczynił załatanie dziury. Natrudzi
się wielce, aż nadejdzie chwila, w
której ostatnia kropla mleka
opuści dzbanek i wsiąknie
w ziemię. Jest jedna mądra rada.
Trzeba tak ustawić tę swoją
doczesność, by mleko przelać do
innego niedziurawego dzbanka.
Tym dzbanem jest nasz Mistrz
z Nazaretu. On Zmartwychwstały nie należy do doczesności, a więc już nie
podlega prawu przemijania. Jeżeli zgodzę się na to, by me życie płynęło dla
Niego, to kiedy nadejdzie godzina całkowitego rozpadu mojego dzbanka,
z radością odkryję, że życie moje jest zachowane, że ani jedna jego kropla nie
została zmarnowana. Dziś Ewangelia stawia nam pytanie: Czy umiem tracić
życie z powodu Chrystusa? Czy umiem tracić życie - godzina po godzinie,
dzień po dniu, rok po roku - dla Chrystusa? Jest to jedyna droga ocalenia
własnego życia. To duża sztuka żyć dla Kogoś, żyć dla Jezusa, a kto ją
opanował, jest świadom sukcesu każdej godziny, każdej minuty, jest
świadom „zachowania życia". Świat chce ocalić życie. Czy celem naszych
zabiegów nie jest to samo? Czy nie zmierzamy do wykorzystania życia
wyłącznie dla siebie? Jeżeli tak, to popełniamy poważny błąd. Zabiegając o
ocalenie życia, stracimy je. Nie naśladujmy świata. Miejmy odwagę iść pod
prąd ludzkich opinii i starajmy się o opanowanie mądrego tracenia życia dla
Chrystusa. Traćmy przez pracę, przez cierpienie, przez klęski, przez
zmęczenie dla Niego. Traćmy przez radość, przez modlitwę i odpoczynek dla
Niego. Przelewajmy to swoje życie, jak mleko z dziurawego dzbanka, w Jego
ręce. On zbierze wszystko i ocali. Tylko w Jego rękach wszystko zyskuje sens
i wszystko może być zachowane. Tracić życie dla Chrystusa to wielka
mądrość.

Kaszubska Pielgrzymka na Jasną Górę
Kaszubski Express
Jesteśmy najdłuższą w Polsce i być może
najszybszą pielgrzymką. Wędrując od 2000
roku z Helu przemierzamy przez 19 dni 638
km. Mamy także bardzo szybkie tempo
marszu – około 5,5-6km/h, które w warunkach niesprzyjającej pogody potrafimy
podkręcić nawet do 8km/h. „Kaszubski
Express” - tak nas kiedyś nazwano i jesteśmy dumni z tego określenia.
Świetna organizacja grupy na trasie Nie tylko szybko idziemy, ale też szybko się ogarniamy po
postojach (a niektórzy nawet twierdzą, że szybko wypoczywamy :) Poruszamy się po drogach
zwartą grupą, czym poprawiamy nieco humor marudnym kierowcom.
Mamy swoje własne Pielgrzymkowe „Radio Kaszebe” Nie, nie. Nie jest to rozgłośnia, choć
obecna technika pozwala na transmisję Online wielu wydarzeń pielgrzymkowych. Ale możesz
do naszej „redakcji” wysłać sms i mieć pewność, że Twoje życzenia i dedykacje zostaną odczytane dla całej grupy. Przy odrobinie szczęścia i ogarnięciu naszych muzycznych, trafiają się nawet
pocztówki muzyczne.
Idziemy przez piękne Kaszuby To kraina, która jest najpiękniejsza na świecie. Legenda mówi,
że kiedy Pan Bóg stwarzał świat i powstawały morza, rzeki, góry i lasy, z garści wszystkiego, co
Mu zostało, stworzył Kaszuby. Chciałbyś tu spędzić więcej czasu? Bracia i siostry z pielgrzymki są
bardzo gościnni.
Kultywujemy tradycję Staramy się, żeby na naszych chustach pielgrzymkowych, flagach, koszulkach i innych gadżetach były motywy z pięknym kaszubskim haftem. Promujemy naszą małą
kaszubską Ojczyznę jak tylko się da. Tabaczymy i nie musimy się z tego spowiadać :)
I „wisienka na torcie” Jesteśmy bardzo rozmodloną grupą. Bez ściemy, bez pustosłowia. Gdy
jest czas na śmiech i zabawę, to się bawimy, a gdy przychodzi czas refleksji, zanurzenia się w
Bogu, porozmawiania z Nim o ważnych sprawach, jesteśmy cali dla Niego. A On dla nas. I z tej
przyjaźni jesteśmy naprawdę szczęśliwi.

INTENCJE MSZALNE
7:00

Poniedziałek
24.06.2019

8:00
10:00
18:00

Wtorek
25.06.2019

Środa
26.06.2019

7:00
8:00

18:00

7:00 1. + Renata Reggel (greg 26)
8:00 1. + Franciszek Szulta 5 r.śm. i rodzice z ob. stron
18:00

Czwartek
27.06.2019
Piątek
28.06.2019

Sobota
29.06.2019

XII Niedziela
Zwykła
30.06.2019

1. + Jan Gros
2. + mąż Jerzy Staroszczyk w 9 r. śm.
1. + Renata Reggel (greg 24)
1. + syn Jan Barzowski
2. + Pelagia i Zdzisław Szufel
1. + Izabela Bielska w rocz. śm.
2. Dziękczynna w 8 r. ślubu Heleny i Rafałaz prośbą o dalsze Boże bł i
opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
1. + Franciszek Kwidziński
1. + wnuk Tadeusz
1. + Renata Reggel (greg 25)
2. Dziękczynna w 15 - stą rocznicę ślubu Magdaleny i Tadeusza z prośbą
o potrzebne łaski i opiekę Bożą

7:00
8:00
18:00
7:00
8:00
18:00
7:00
8:00
16:00
18:00
7:00
8:30
10:00
11:30

1. O zdrowie, Boże bł. i dary Ducha Św. dla Krystyny i Ireny
2. + Jan Krauze 6 r. śm.
1. + Renata Reggel (greg 27)
1. + ojciec Zygmunt Klasa i ojciec Henryk Płotka
1. + Józef Borski i Teodor
2. Dziękczynno - błagalna w 38 r. ślubu
1. Dziękczynna za odebrane łaski
1. + Renata Reggel (greg 28)
1. + Dariusz Gosz
2. + Piotr, Gertruda Barzowscy i siostra Bronisława
1. + Małgorzata i Paweł Grohs
1. + Renata Reggel (greg 29)
1. 65 rocz. ślubu Helena i Alojzy Laddemann
1. + Elżbieta i Piotr Nawojscy
1. + syn Dariusz, brat Wojciech (20 r. śm.) i rodzice Gertruda i Józef
1. + Jan, Helena Kowalczyk; Jan i Katarzyna Kasiura
1. Dziękczynna w 45 r. ślubu Marii i Kazimierza Jeżewskich
1. O boze bł. i potrzebne łaski dla Jasia w 5 urodziny

13:00 1. + Renata Reggel (greg 30)
18:00 1. + Aniela i Norbert Bielińscy
20:00 1. + Rodzice: Zygmunt i Stefania Pikowscy, Gabriela Pytlik

Ogłoszenia - UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚW. - 15.06.2019

1. Witam
wszystkich
parafian
i
gości
nawiedzających naszą wspólnotę.
2. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy poświęcili
swój czas, przygotowali wystrój i brali udział w
czwartkowej procesji Bożego Ciała. Osobom
niosącym feretrony, chorągwie i sztandary, strażakom,
orkiestrze, dzieciom sypiącym kwiatki, ministrantom oraz
wszystkim, którzy przyozdobili obejścia domów oraz wzięli
udział w procesji Bóg zapłać!. Bardzo dziękuję też wszystkim,
którzy wieli udział oraz pomagali w organizacji koncertu
uwielbieniowiego w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa.
3. Rozpoczynamy okres wakacji. W tym czasie Msze święte w
naszej parafii będą odprawiane, od 1 lipca, w dni powszednie
od poniedziałku do piątku o godzinie 7:00 w kościele św. Jana i
o godzinie 18:00 w kościele parafialnym. Nie będzie Mszy o
8:00. W soboty obie Msze święte o 7:00 i 18:00 odbędą się w
kościele parafialnym. W niedziele nie będzie mszy o godzinie
13:00.
4. Wszystkim Parafianom udającym się na letni wypoczynek
życzymy udanego urlopu i bezpiecznego powrotu.
5. Polecamy prasę katolicką która jest u ministrantów przy
wyjściu z kościoła.

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

