Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie

ROK XIX nr 1031
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VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

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 Majowe:
CODZIENNIE O 17.30

EWANGELIA NA NIEDZIELE

KOMENTARZ

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli
Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją
naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy
do niego, i mieszkanie u niego uczynimy.
Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów
moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest
moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To
wam powiedziałem, przebywając wśród was.
A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle
w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy
i przypomni wam wszystko, co Ja wam
powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój
mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam
daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się
nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem:
Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście
Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę
do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to
nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie».

Nie z duchem czasu, lecz z
Duchem Świętym!
Metafora drogi trafnie oddaje,
czym jest życie chrześcijanina. To
nieustanne
pielgrzymowanie
po
ścieżkach relacji z Bogiem i odkrywanie
głębi Tajemnicy Jego Obecności.
Kościół, czyli wspólnota wierzących,
jest wspólnotą osób, które razem idą
do jednego celu, jakim jest zbawienie
w Chrystusie. Aby jednak nie stracić z
oczu tego celu, potrzebne jest
nieustanne rozeznawanie, co Duch
Święty chce nam dzisiaj powiedzieć, i
otwieranie serca na Jego natchnienia.

Rozważanie na Niedzielę
Bardzo chwytliwe jest hasło, że
chrześcijanie (Kościół) powinni iść
z duchem czasu, że powinni dostosować się do świata i jego zasad. Tymczasem chrześcijanie mają właśnie
być nie z tego świata, ponieważ ich
Król, choć sam stał się człowiekiem,
a przez to wszedł w ten świat, to jednak po to, by ukierunkować go
w stronę nieba. Nie możemy być
oderwani od życia – mamy je dobrze
poznać, lecz po to, by móc skutecznie przemieniać je dzięki
Ewangelii: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie
u niego uczynimy” (J 14,23). Największe zmiany w życiu chrześcijanina następują wtedy, gdy pozwoli on, żeby Jezus kierował
nim poprzez swoje Słowo.
Trzeba więc, byśmy jako chrześcijanie bardziej trzymali
się Ducha Świętego niż ducha czasu, gdyż jest to gwarancją
tego, że nigdy w naszej wierze nie zbłądzimy: „Duch Święty,
którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J
14,26). Chrześcijaństwo to droga, którą przechodzi się wspólnie: brat ramię w ramię z bratem, wszyscy razem – przyzywając
obecności Ducha Świętego. „Postanowiliśmy bowiem, Duch
Święty i my (…)” (Dz 15,28) – te słowa trafnie oddają, co znaczy
być Kościołem. Być Kościołem to rozeznawać dzięki narzędziom, które Chrystus nam zostawił i przez które działa, nie pozwalając nam zagubić się na drodze do zbawienia.

ks. Mateusz Tarczyński

Medjugorje
Papież
Franciszek
postanowił zezwolić na
pielgrzymki
do
Medjugorje, które od tej
pory będą mogły być
organizowane oficjalnie
przez diecezje i parafie,
a nie tak jak dotychczas
obywać się tylko w formie
prywatnej.
Ogłosili to dzisiaj (tj. 12.05.2019) nuncjusz apostolski w Bośni
i Hercegowinie, abp Luigi Pezzuto oraz specjalny wizytator apostolski, abp
Henryk Hoser SAC. Jak podkreślił tymczasowy rzecznik Stolicy Apostolskiej,
Alessandro Gisotti, nie oznacza to uznania autentyczności objawień.
Odpowiadając na pytania dziennikarzy Alessandro Gisotti, wyjaśnił, że
papieska decyzja wypływa z troski o to, aby te pielgrzymki nie były
interpretowane jako uwierzytelnienie "znanych wydarzeń", które nadal
wymagają zbadania przez Kościół. Dlatego należy unikać, aby takie
pielgrzymki powodowały zamieszanie lub dwuznaczność w aspekcie
doktrynalnym. Jedocześnie tymczasowy rzecznik Stolicy Apostolskiej
podkreślił, że decyzja ta uwzględnia znaczny
napływ osób udających się do Medjugoria i
obfite owoce łaski, jakie miały tam miejsce.
Dodał, że wizytator apostolski "będzie miał
większą swobodę w ustanawianiu - w
porozumieniu z ordynariuszami miejsc - relacji z
kapłanami odpowiedzialnymi za organizowanie
pielgrzymek do Medjugorie, jako pewnych i
dobrze przygotowanych osób, oferując im
informacje i wskazówki, aby mogli owocnie
prowadzić te pielgrzymki. Decyzja papieża ma
miejsce w rok od mianowania abp Henryka
Hosera, emerytowanego biskupa warszawskopraskiego specjalnym wizytatorem apostolskim
dla parafii Medjugorie, na czas nieokreślony, co
nastąpiło 31 maja 2018 r. Rokrocznie do Medjugorie przybywa ok. 2,5 mln
osób z całego świata.
Źródło: https://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,8188,papiez-franciszek-zezwolil-naorganizowanie-pielgrzymek-do-medjugorie.html

INTENCJE MSZALNE
1. + Małgorzata, Amanda, Paweł Milkereit
2. + Krystyna Ohs - int. od zakładu pogrzebowego
Poniedziałek
8:00 1. + Antoni i Władysława Wilczewscy
27.05.2019
1. + Ryszard Plenikowski (greg 27)
18:00
2. + Stanisław i Jadwiga Litwin i dziadkowie z ob. stron
1. + Ryszard Plenikowski (greg 28)
7:00
2. O Boże bł. i potrzebne łaski dla syna Romana
Wtorek
8:00 1. + Brunon z ok. 4 r. śm. i rodzice Płotka
1. + mama Kazimiera
28.05.2019
18:00 2. Dzieci otoczone przez rodziców modlitwą różańcową z Róży św.
Joanny Beretty Mola
1. + teściowie: Marianna i Stanisław
7:00
2. + rodzice Helena i Franciszek Lewańczyk oraz brat i bratowe
Środa
8:00 1. + Ryszard Plenikowski (greg 29)
1. Dziękczynna w 70 - te urodziny mamy Krystyny z prośbą o bł. Boże i
29.05.2019
18:00 opiekę Matki Bożej
2. + Kazimierz Kanaszewski w 1 r. śm., brat Albin i rodzice Wolscy
1. O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Haliny i Waldemara w rocz. ślubu
oraz o zdrowie dla Teresy
7:00
2. Dziękczynna za łaski otrzymane w chorobie i dalsze bł. Boże i opiekę
Czwartek
Matki Bożej dla Agnieszki
30.05.2019
8:00 1. rodzice Krystyna i Franciszek i szwagier Piotr
1. + Ryszard Plenikowski (greg 30)
18:00
2. + Regina i Jan Groth
1. + Józef Kwidziński z ok. urodzin
7:00 2. Dziękczynna w 75 urodziny Krystyny Damps z prośbą o Boże bł. i
opiekę Matki Bożej
Piątek
8:00 1. + rodzice Agnieszka Grunwald z ok. r. śm. i Stefan
31.05.2019
7:00

18:00

1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę dla rodziny
2. + Jerzy Siebert z ok. 5 r. śm.

1. + Maria Noetzel
7:00 2. W 40 r. ślubu Marii i Czesława z prośbą o opiekę Matki Bożej i Boże

bł. dla rodziny
8:00 1. + Renata Reggel (greg 1)
15:30 Ślub
1. + Franciszek Ceschica Wensierski
18:00
2. + zięć Kazimierz Gawroński
7:00 1. Dziękczynna za otrzymane łaski
8:30 1. + Helena i Alojzy Koszniccy
10:00 1. + Zygmunt i Andrzej Konkol
VI Niedziela 11:30 1. + Stefania i Jan Moroń
Wielkanocna 13:00 1. + Renata Reggel (greg 2)
2.06.2019
1. Dziękczynna w 95 - te urodziny Wandy Stencel za otrzymane łaski
18:00 przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Michałą z prośbą o zdrowie i
dalszą opiekę - int. od chrześniaka Henryka
20:00 1. Gertruda i Franciszek Podjascy
Sobota
1.06.2019

Ogłoszenia - VI Niedziela Wielkanocna - 26.05.19
1. Przeżywamy dzisiaj dzień I rocznicy Komunii Świętej
Polecajmy dzieci, które obchodzą rocznicę i ich rodziny
w naszych modlitwach.
2. W liturgii Kościoła:
 Ostatnie nabożeństwa Majowe codziennie o 17.30 w kościele oraz
wieczorami przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych.
 Dni Krzyżowe modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące przypadają
w poniedziałek-wtorek i środę. W te dni po Mszy św. o godz. 7.00 procesja błagalna do
Krzyża misyjnego wraz z litanią do Wszystkich Świętych.
 Środa - wspomnienie św. Urszuli Ledóchowsiej
 Piątek - Nawiedzenie NMP - święto.
 Sobota - 1 czerwca - 640 rocznica poświęcenia naszego kościoła. - Uroczystość!
 W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Chor ych z komunią św.
odwiedzi ks. Proboszcz (razem z chorymi ks. prałata) oraz ks. Marek a ks. Maciej
z uwagi na wyjazd na Lednicę w sobotę za tydzień.
 Wspólnota Gwiazda Betlejemska zapr asza w sobotę na swoje spotkanie od godz.
17.00. W programie modlitwa uwielbienia, katecheza (wygłosi ją ks. Sylwester
Zieman), Eucharystia oraz agapa
3. Spotkania duszpasterskie:
 spotkanie młodzieży 18+ dla Jezusa we wtorek o 20.00
 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

 Spotkanie członków Żywego Różańca w niedzielę za tydzień po Mszy św. o godz. 13.00

4. Z piątku na sobotę nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele św. Jana.
Zakończenie o 7.30 rano nabożeństwem pierwszo-sobotnim i Mszą św. o godz. 8.00.
Zapisy na nocną adorację są dzisiaj po Mszach świętych lub telefonicznie nr. tel.
603547047. Zapraszamy na czas nocnego czuwania, także tych, którzy się nie zapisują.
5. 31 maja rusza z naszej parafii wyrusza 62 Piesza Pielgrzymka do Wejherowa.
Zapraszamy naszych parafian oraz wszystkich chętnych , na pielgrzymi szlak.
Rozpoczęcie w piątek o godz. 7:00 Mszą św. w kościele. Po Mszy św. wyjście na trasę
- ok. 17.45 - dojście do Wejherowa (możliwość powrotu autokarami do Żukowa). Drugi
dzień pielgrzymowania Niedziela - wyjście po Sumie Odpustowej około 13.00 i
powrotną do Żukowa ok. g. 22.00-22.30. Spotkanie informacyjne w środę po Mszy
św. wieczornej w kościele. Lista zapisów w zakrystii
6. Wyjazd młodzieży na Lednicę w sobotę o 4.00 z par kingu pr zed kościołem.
Wszystkie osoby które nie doniosły jeszcze zgód lub wpłaty prosimy by to uczyniły
do najbliższego wtorku inaczej będą skreślone z lity. Prosimy o punktualność!
7. Karty na parafialne wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży są w zakr ystii. Na
oazę można zapisywać młodzież i dzieci przez stronę: http://gdansk.oaza.pl/mlodziez/
rekolekcje/zapisy/. Nie ma już miejsc dla klas IV-VI.
8. Polecamy prasą katolicką: nowe numer y Gościa Niedzielnego, Mały Gość
Niedzielny, Miłujcie się i nasz Biuletyn Parafialny.
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

