Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie

ROK XIX nr 1018
27.01.2019 r.
III NIEDZIELA ZWYKŁA

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
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak
nam je przekazali ci, którzy od początku byli
naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od
pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny
Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej
pewności nauk, których ci udzielono. W owym
czasie: Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a
wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś
nauczał w ich synagogach, wysławiany przez
wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu,
gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się
swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby
czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było
napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym
ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił
wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok
łaski Pana». Zwinąwszy księgę, oddał słudze i
usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w
Niego utkwione. Począł więc mówić do nich:
«Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».

KOMENTARZ
Oczy utkwione w Słowie
W naszej postawie wobec Bożego Słowa często brakuje słuchania z
należytą uwagą i szacunkiem. Zazwyczaj Słowo przelatuje obok nas, czasem nawet wlatuje jednym uchem, a
wypada drugim, lecz nie trafia do serca. Aby stało się inaczej, potrzeba naszej wiary w to, że rzeczywiście ma
ono moc, bo zostało wypowiedziane
przez samego Boga i – co więcej –
stało się Ciałem.

C.D. -> str. 2

Rozważanie na Niedzielę
Dzisiejsza liturgia słowa
wskazuje nam, jaką należy
przyjąć postawę, żeby spotkanie
z Bożym Słowem, szczególnie
wtedy, gdy uczestniczymy w
liturgii, było owocne. „(…) uszy
całego ludu były zwrócone ku
księdze Prawa” (Ne 8,3). Po
pierwsze, trzeba słuchać. Skupić
całą swoją uwagę, wyeliminować
rozproszenia, nie zajmować się
niczym innym, lecz oddać całego
siebie i chłonąć to, co się słyszy.
Dla chrześcijanina Słowo to jednak nie tylko litery, choć
natchnione, ale przede wszystkim Jezus, w którym „(…) spełniły się te
słowa Pisma, które słyszeliście” (Łk 4,21). Cenna jest zatem
wskazówka, którą otrzymujemy od Ewangelisty Łukasza: „(…) oczy
wszystkich w synagodze były w Niego utkwione” (Łk 4,20). Zatem
spotkanie ze Słowem oznacza najpierw słuchanie tegoż Słowa, a
potem oglądanie w Chrystusie dowodu na to, że jest ono żywe i
skuteczne – jest obietnicą, która ma pokrycie.
Nie wystarczy jednak jedynie słuchać Słowa i starać się je
zrozumieć, ale potrzebna jest także postawa gotowości życia według
niego: „Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu (…); a gdy ją
otworzył, cały lud powstał. I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga,
a cały lud, podniósłszy ręce, odpowiedział: Amen! Amen!” (Ne 8,5.6).
Choć jesteśmy świadomi własnych grzechów (Ne 8,9: „Cały lud
bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa”), to wiemy, że życie
według Słowa jest dziełem Bożej łaski w nas. Słowo jest zaproszeniem
do współpracy z Bogiem, który chce nas zbawić. Słowo jest obietnicą.
Czy ufam temu Słowu?

ks. Mateusz Tarczyński

Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca

Warunki nabożeństwa pierwszych sobót
- co jest wymagane, aby uczynić zadość temu nabożeństwu?
Warunek 1 - Spowiedź św. (w pierwszą sobotę miesiąca lub wcześniej!).
Spowiedź można
odbyć na przykład w ramach pierwszego piątku miesiąca, pamiętając jednak o intencji
wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi. Do spowiedzi - co istotne - należy przystąpić z
intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. Intencję można
wzbudzić podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia.
Warunek 2 - Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca.
Po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą. Można odmówić
taką lub inną modlitwę:
Warunek 3 - Różaniec (jedna część) w pierwszą sobotę miesiąca.
Rozpoczynając różaniec należy wzbudzić intencję wynagradzającą, powiedzieć Matce
Najświętszej, że będziemy się modlić, by ratować grzeszników i okazać Jej dowód miłości. Jeśli
modlimy się prywatnie, spróbujmy zrobić to własnymi słowami.

PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2018/2019
27.01.2019 Niedziela
Otomino Dolne (od p. Lubockich (Zielińskich) do Jereczek) 13b, od 22 do 30a
Otomino Górne od p. Stencel do Igowskich 5A,6G,6P,6R,6H,12A-D,12L,12N,13A-J,14A-B;
Otomino Górne od p. Karcz do Grunwald
28.01.2019 Poniedziałek
Otomino 44 (za mostem na Raduni), Lniska nr 2-7, ul. Leśna i Diamentowa,
Żukowo, ul. Gdańska, od 2-8 numery parzyste
Lniska cała wieś (obie strony) od Żukowa do skrzyżowania na Przyjaźń
Lniska, ul. Modrzewiowa, Akacjowa, Brzozowa, Słoneczna, Pogodna
29.01.2019 Wtorek
Otomino Górne 9-12
Otomino Górne od p. Okrój do p. Lubockich (nr od 9 do 11) (w tym osiedle widokowe)
Otomino Górne (od p. Neubauer do Wenta)
30.01.2019 Środa
Pod Otomino 18, Otomino 1, 2, 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 4, 4b, 4c, 4d, 4e, 4g, 4h, 4i, 5, 5a,
5b, 5c, 5g, 5h, 5k, 5m, 5r
Lniska Ul. Bursztynowa 5, 9, 14, 23 Perłowa 2, 8, Szmaragdowa 2, 7, 9, 10; Rubinowa 5,7,8,24
Szafirowa 2, 10, Lniska 23a, 30, 30a, 30b, 197, Wrzosowa, Lawendowa
Lniska od skrzyżowania w kierunku Przyjaźni i Niestępowa
31.01.2019 Czwartek
Lniska ul. Widokowa, Klonowa, Świerkowa
Kolęda dodatkowa (dla tych, którzy nie mogli a chcą przyjąć księdza w innym terminie)

Zapraszamy was na 5-cio dniowe rekolekcje młodzieżowe – Szkoła Uczniów Chrystusa
Termin: 10-15/02/2019
Szkoła uczniów Chrystusa to przede wszystkim spotkanie z Niezwykłym Nauczycielem, który
potrafi przemienić życie tych, którzy Go usłyszą, zobaczą i postanowią naśladować, to
także umocnienie na drodze, którą zdecydowaliśmy się iść przez nasze życie.
Tegoroczny temat: Do czego jestem powołany? Moje zadanie dla świata.
Wiek uczestników: VII klasa, Gimnazjum, Liceum
Koszt: 180 zł

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek
28.01.2019

1. + Brunon Baranowski (greg 28)
2. + Zofia Wawrzyniak - od zakładu pogrzebowego
8:00 1. + Feliks i zmarli z rodziny Pusiewicz
7:00

18:00 1. w 42 r. ślubu Ireny i Tadeusza

Wtorek
29.01.2019

Środa
30.01.2019

1. + Zbigniew Lejk - od zakładu pogrzebowego
2. + Andrzej Malc
8:00 1. + Brunon Baranowski (greg 29)
18:00 1. Anna i Bolesław Rychert oraz Augustyn i Marta Drywa
7:00

7:00

1. + Brunon i Dorota Bork
2. + Leon Kloskowski - od zakładu pogrzebowego

8:00 1. + Dariusz Wadowski w 11 r. śm.
18:00 1. + Brunon Baranowski (greg 30)

1. + mama Krystyna Krefta (greg 1)
Czwartek
31.01.2019

7:00 2. dziękczynna w 32 rocz. ślubu Bogumiły i Mariana z prośbą o bł. boże i

opiekę Matki Bożej dla Rodziny
8:00 1. o zdrowie dla córki Nicoli oraz o opiekę Matki Bożej dla rodziny
18:00 1. + Mąż Władysław Dzionk
7:00

Piątek
1.02.2019

1. + Wiesław Dolina - od rodzin Wrońskich i Jakubiak
2. + Leon Kloskowski z ok. urodzin

8:00 1. + mama Krystyna Krefta (greg 2)
16:30 1. córka Renata i mąż Albin
18:00 1. Józef Miotk w 8 r. śm.

1. + Leonarda i Henryk Rosińscy
2. za dusze w czyśćcu cierpiące
1. + Joanna i Józef Kreft
8:00 2. Dziękczynna w 50 - te urodziny Małgorzaty z prośbą o dalszą bożą
opiekę i potrzebne łaski
1. + mama Krystyna Krefta (greg 3)
18:00
2. + Mari Tkaczuk w 14 r. śm.
7:00 1. + Elżbieta Drewing
8:30 1. dziękczynna w 70 - te urodziny cioci Marii
10:00 1. + rodzice Elżbieta, Henryk Grot i dziadek Bernard
11:30 1. + Dariusz Stoba w r. śm.
7:00

Sobota
2.02.2019

IV Niedziela
Zwykła
3.02.2019

13:00 1. + mama Krystyna Krefta (greg 4)
18:00 1. Dziękczynna w 18 urodziny Macieja oraz w 1 urodziny Weroniki z
20:00 1. + Berta i Jan Fierka

OGŁOSZENIA
III NIEDZIELA ZWYKŁA - 27. 01. 2019 r.
Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą świątynię.
1. Gościmy ks. Krzysztofa Ziobro, proboszcza diecezjalnego sanktuarium
św. Wojciecha w Gdańsku. Po Mszy św. przed kościołem zbiórka na pokrycie kosztów
zmiany dachu na kościele.
2. Przed nami ostatnie dni wizyt duszpasterskich. Plan jest w Biuletynie i na str onie
parafialnej. Rozpoczęcie w dni powszednie od godziny 15.30 a w niedzielę od 14.00. Woda
święcona jest w beczce pod amboną. W okresie kolęd biuro parafialne czynne jest
codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-9.15 oraz w nagłych sprawach po
każdej Mszy św.
3. W liturgii tygodnia:
 poniedziałek - św. Tomasza z Akwinu

 czwartek – św. Jana Bosko
 sobota - Święto Ofiarowania Pańskiego (MB Gromnicznej). – światowy dzień życia
konsekrowanego Msze św. w naszym kościele o godz. 7.00, 8.00 i 18.00. Na wszystkich
Mszach św. będziemy święcić gromnice.
 Przypadają dni Eucharystyczne: I czwartek miesiąca – dzień modlitw o powołania
kapłańskie i zakonne. Po wieczornej Mszy św. godzinna adoracja Najświętszego
sakramentu; I piątek miesiąca – okazja do spowiedzi św. od godz. 16.00. Msza św.
pierwszopiątkowa dla dzieci o 16.30; I sobota miesiąca - odwiedzimy chorych z
Komunia Św. od godz. 8.30. Nabożeństwo I sobotnie w kościele św. Jana o 7.30 rano po
całonocnej adoracji! Zapisy na nocną adorację są dzisiaj do 20.00 po Mszach św.
3. Adoracja Najśw. Sakramentu w kościele św. Jana od 8.30 do 17.30. W środę do 20.00.
Od 19.00 modlitwa uwielbienia. Serdecznie zapraszamy
4. III Edycja Kursu Alfa dla dorosłych i młodzieży rozpoczyna się w poniedziałek 28
stycznia. Zapisy na str onie Alfy Żukowskiej lub w zakr ystii. Ser decznie zapr aszamy.
5. Spotkania duszpasterskie:
 Spotkanie młodzieży starszej 18+ we wtorek o 20.00.

 Spotkanie oazowe młodzieży w czwartek o 18.00 w kościele.
 Spotkanie scholii w sobotę o 9.30.
 Oaza Dzieci Bożych w sobotę o 11.00.
6. W dniach 8-10 lutego w Leźnie odbywa się bibijny kurs SNE „Uczniowie z Emaus”.
Szczegóły na plakacie w gablocie.
7. Polecam prasę katolicką: nowy numer „Miłujcie się” i „Gościa Niedzielnego” or az
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: Pon-Pt: 8:30 – 9:15 (na czas kolęd)
(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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