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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
W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli
Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat
zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im
odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy
byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy
Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam
wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy
podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych
osiemnastu, na których zwaliła się wieża w
Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami
niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej,
powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie,
wszyscy tak samo zginiecie». I opowiedział im
następującą przypowieść: «Pewien człowiek
miał zasadzony w swojej winnicy figowiec;
przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie
znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy
lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym
figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze
ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział:
„Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż
okopię go i obłożę nawozem; i może wyda
owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go
wyciąć”».

KOMENTARZ
Nawóz
Dać komuś drugą szansę jest dla nas
nie lada wyzwaniem. Dać kolejną
szansę,
gdy
druga
została
zaprzepaszczona, wydaje się nam
jednak całkowicie niemożliwe do
spełnienia. Przecież druga szansa to
i tak już było z naszej strony wielkie
miłosierdzie! Jakże można oczekiwać
więcej?! Sytuacja zmienia się, kiedy
to my potrzebujemy wciąż kolejnej
i kolejnej szansy, by spróbować raz
jeszcze coś w sobie zmienić.
Oczekujemy
wówczas
wyrozumiałości
i
cierpliwości.
I tego Pan Bóg nam nie skąpi.
C.D. s. 2 ->

Rozważanie na Niedzielę
Niekiedy tym, komu
musimy dać kolejną szansę,
jest sam Bóg. Chodzi o
momenty, w których nie
doświadczaliśmy
jego
obecności i jego działania –
przynajmniej takie było nasze
odczucie. Dać Bogu kolejną
szansę
oznacza
otworzyć
swoje serce na Jego słowo, w
którym objawia nam swoje imię: „Jestem, który jestem. (…) To jest
imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze
pokolenia” (Wj 3,14.15). Imię to oznacza nie tylko obecność
pasywną (przyglądanie się temu, co się dzieje), ale przede
wszystkim aktywną obecność Boga w historii świata jako Tego, który
towarzyszy człowiekowi na jego drogach:
„Pili zaś z towarzyszącej im duchowej
skały, a skałą był Chrystus” (1 Kor 10,4).
Wielki Post to czas dogłębnego rachunku
sumienia z mojej relacji do Boga i do
drugiego
człowieka.
Jednym
z
ważniejszych pytań, jakie mam sobie
zadać, jest pytanie o to, czy potrafię wybaczyć Bogu Jego
nieobecność. Tylko wtedy, gdy otworzę swoje serce na Słowo, które
objawia mi prawdę o Tym, który jest permanentną Obecnością,
będę potrafił z miłosierdziem dotknąć cierpienia drugiego człowieka,
nie oceniając go, lecz umacniając poprzez swoje świadectwo o tym,
że imię naszego Pana to Jestem. Prawdziwym owocem Wielkiego
Postu jest miłosierne serce. Pozwólmy zatem Bogu, by w tym czasie
okopał nasze serce i obłożył je nawozem swojego Słowa, żeby
wydało owoc prawdziwego nawrócenia (por. Łk 13,8-9).
ks. Mateusz Tarczyński

RATUJMY CHRZEŚCIJAN Z BETLEJEM
Papieskie Stowarzyszenie Pomoc
Kościołowi w Potrzebie od 2006
roku prowadzi kampanię SOS dla
Ziemi Świętej. Jej głównym celem
jest pomoc i wyrażenie naszej
solidarności
z
wyznawcami
Chrystusa na Jego ziemi.
Od lat trwa konflikt pomiędzy
palestyńskimi muzułmanami a
Izraelczykami. Zbrojne starcia
pochłonęły już wiele ofiar.
Konsekwencje tego konfliktu dotykają również chrześcijan, którzy są
prześladowani i dyskryminowani. Coraz więcej chrześcijan traci pracę, a jeśli
już ją mają, zarobki nie wystarczają na godziwe warunki życia.
Izrael stopniowo odbiera chrześcijanom
pola i gaje oliwne. Pozbawia ich
dostępu do wody pitnej. Dzieci nie mogą
regularnie chodzić do szkoły, często
muszą pracować, aby pomóc w
utrzymaniu rodziny. Ze strony Izraela
mnożą
się
akty
upokarzania
i
ograniczania
wolności
chrześcijan.
Chrześcijanie z Betlejem zostali ogrodzeni
i odcięci od świata murem wysokim na 10
metrów.
Na
Zachodnim
Brzegu
Izraelczycy burzą cysterny z wodą pitną,
które zostały wyremontowane przez Polaków. Według władz Izraela zostały
postawione bezprawnie.
Wyznawcy Chrystusa są zastraszani, a nawet wypędzani ze swoich własnych
domów przez ekstremistów muzułmańskich.
W kampanii SOS dla Ziemi Świętej
proponujemy zakup wyrobów z
drewna oliwnego, wykonanych przez
chrześcijan z Betlejem. W ofercie
znajdziemy różańce, krzyże, figurki
świętych, szopki betlejemskie, ozdoby
bożonarodzeniowe
czy
nawet
świecznik na stół świąteczny.
Nabywając wyroby wykonane przez
naszych Braci i Siostry z Ziemi Świętej,
dajemy im pracę i pomagamy godnie
żyć.
Mając błogosławieństwo Ojca Świętego Franciszka i zachętę do realizacji
wsparcia egzystencjalnego dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie pragniemy
ofiarować również Państwu tę możliwość. Jest nią kampania SOS dla Ziemi
Świętej.
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egzystencjalnego dla chrześcijan na Bliskim
Wschodzie pragniemy ofiarować również
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INTENCJE MSZALNE
1. + Agnieszka Sikora (greg . 24)
2. + Sebastian Laskowski - od ucz. pogrzebowemu
Poniedziałek
8:00 1. + Klara Zorn - od zakł. pogrzebowego
25.03.2019
1. + Franciszek Kwidziński
18:00
2. + rodzice Teresa i Jerzy Okrój
1. + Scholastyka, Brunon i Jan Wrońscy
7:00 2. dziękczynna za zdrowie Szymona i za tych wszystkich którzy się za
niego modlili
Wtorek
8:00 1. + Agnieszka Sikora (greg . 25)
26.03.2019
1. Dziękczynna w 86 urodziny ojca Bernarda z prośbą o potrzebne łaski
18:00 i opiekę Matki Bożej
2. + ciocia i wujek: Gertruda i Jan Kankowscy
1. + Leszek Fryckowiak, rodziców i zm. Z rodziny Sawickich , Chojnackich
7:00 i Świerczewskich
2. + Roman Formela - od ucz. pogrzebu
Środa
8:00 1. + Wiesław Dolina i dusze czyśćcowe
27.03.2019
1. + Agnieszka Sikora (greg . 26)
18:00 2. o światło Ducha św. i jego dary dla Michała w zdawaniu egzaminów
maturalnych
1. + Agnieszka Sikora (greg . 27)
7:00
2. + Zbigniew Tyszer w 1 r śm.
Czwartek
8:00 1. + Gertruda Kankowska
28.03.2019
1. + Alfons Laskowski
18:00
2. + rodzice Bronisława i Brunon Bastian oraz Leon Aniszewski
1. + rodzice, brat i dusze w czyśćcu cierpiące
7:00
2. o łaskę zdrowia
Piątek
1. + Agnieszka Sikora (greg . 28)
8:00
29.03.2019
BIERZMOWANIE
18:00
7:00

7:00 1. Renata Damps w 1 r. śm.

Sobota
30.03.2019

IVNiedziela
Wielkiego
Postu
31.03.2019

1. + Agnieszka Sikora (greg . 29)
2. w 85 ur. Marii, prosząc o łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej
1. + córka Renata Damps w 1 r. śm.
18:00
2. + Jadwiga Teca
7:00 1. + za zmarłe członkinie Róży św. Agnieszki z Borkowa
8:30 1. + Renata Damps 1 r. śm.
10:00 1. + Klara i Jan Rzepka
11:30 1. + Brunon Koszałka w 21 r. śm.
1. + Agnieszka Sikora (greg . 30)
13:00 2. dziękczynna w 83 urodziny Eugeniusza z prośbą o zdrowie i
potrzebne łaski
18:00 1. + rodzice Bronisława i Brunon Baranowscy
8:00

20:00 1. + Jakub Bronk
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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.
Za tydzień w ramach jałmużny wielkopostnej w naszej parafii kampania SOS dla Ziemi
Świętej. Aby wesprzeć chrześcijan z Ziemii Świętej będzie można nabyć wyroby z
drewna oliwnego, wykonanych przez chrześcijan z Betlejem. Więcej szczegółów w
biuletynie na stronie 3.
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. 20.30 dla młodzieży i dorosłych.
Spotkania duszpasterskie:
spotkanie dla kandydatów na ministrantów wyjątkowo Poniedziałek o 17:00 w
kościele. Można jeszcze się dołączyć do tego grona. Zapraszamy wszystkich chłopców.
Zbiórka ministrantów: Sobota - 11:00; Lektorów - Poniedziałek 20:00
chór Harmonia zaprasza na swoje próby w środy o 18.30 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
W piątek 29 marca o godzinie 18:00 w naszej parafii będziemy gościć ks. Bp Zbigniewa
Zielińskiego który udzieli młodzieży z naszej parafii sakramentu bierzmowania. Z tej
racji przesunięte zostają intencje mszalne. Msza za Śp. Jadwigę Teca odbędzie się w
sobotę 30 marca o 18:00, a za Śp. Stanisława Dejk i Alojzego Drewing w Poniedziałek 1
kwietnia o 18:00.
W nocy, w zmiennych warunkach pogodowych, w samotności i milczeniu, ponad 40
kilometrów w zadumie nad męką Chrystusa.... Wydaje się trudne, a może wręcz
niemożliwe? I takie właśnie ma być - EKSTREMALNE! Zapraszamy na Ekstremalną
Drogę Krzyżową trasą "Norbertańską" z Leźna do Żukowa. Rozpoczęcie 5 kwietnia 2019
r. o 19.00 w Leźnie. 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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