Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie

ROK XIX nr 1036
30.06.2019 r.
XIII Niedziela Zwykła 2019

Msze św. w niedziele:
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00 i 20.00
W tygodniu:
7:00 ( kościół św. Jana) 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 (Łk 9, 51-62)
Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego
świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i
wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w
drogę i weszli do pewnego miasteczka
samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie
przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do
Jeruzalem.
Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie,
czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień
spadnie z nieba i pochłonie ich?»
Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali
się do innego miasteczka.
A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego:
«Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».
Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki
podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie
ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć».
Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś
odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść
pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw
umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś
królestwo Boże».
Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą,
ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w
domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek
przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie
nadaje się do królestwa Bożego».

KOMENTARZ
Czy to źle, że człowiek chce mieć własny
dom, pogrzebać swojego zmarłego ojca i
pożegnać się z bliskimi przed długą
nieobecnością? Nie, nie ma w tym nic
złego. Jednak nie wystarczy w życiu
rezygnować tylko ze złych czynów.
Niekiedy trzeba rezygnować także z tego,
co jest dobre. Zresztą czy jest coś
wyjątkowego w rezygnacji ze zła?
To jest oczywiste i w naszym osobistym
interesie.
Sztuką
jest
natomiast
rezygnować z dobra na rzecz dobra
większego, i to w sytuacji, gdy nie mamy
jasnej
perspektywy
odpowiedniej
gratyfikacji takiego wyboru .
Jezus zachęca niektórych do swoistego
szaleństwa - do rezygnacji z tego, co w
opinii większości (nie bez racji) jest bardzo
słuszne, na rzecz tego, co jest mało
popularne, ale dużo bardziej potrzebne
światu niż tzw. "ogólnie przyjęte dobro".
O. Mieczysław Łusiak

Działo się w ostatnim czasie!!!
BOŻE CIAŁO
- WIELKIE ŻUKOWSKIE UWIELBIENIE !!!

Wszystkim!
 którzy przygotowywali,
 śpiewali i grali
 uczestniczyli
 modlili się z nami
DZIĘKUJEMY !!!

Działo się w ostatnim czasie!!!
Procesja Bożego Ciała!

Spotkanie zamykające 1 rok
pracy wspólnoty 18+ dla Jezusa

Oaza Dzieci Bożych w Nakli
prowadzona przez ks. Damiana

Wyjazd ministrantów na
obóz survivalowy

62 Piesza Pielgrzymka
z Żukowa do Wejherowa!

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek
01.07.2019

7:00

18:00 1. + Feliksa Hejnowska
7:00

Wtorek
02.07.2019

1. + Małgorzata Neubauer (greg 1)
2. + Eugeniusz Młyński od uczestników pogrzebu

1. + Maria Lewańczyk od uczestników pogrzebu
2. + Małgorzata Neubauer (greg 2)
1. + Agnieszka Kitowska w 3 rocznicę śmierci

18:00 2. Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze z prośbą o dalsze

Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Gabrieli i Piotra

Środa
03.07.2019

Czwartek
04.07.2019

7:00

1. + Elżbieta Lewicka od uczestników pogrzebu
2. Antoni i Władysława Wilczewscy

18:00 1. + Małgorzata Neubauer (greg 3)
7:00

1. + Hildegarda Myszk od uczestników pogrzebu
2. + dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 1. + Małgorzata Neubauer (greg 4)

7:00 1. + Małgorzata Neubauer (greg 5)
15.00 1. Ślub na Mszy św.: Karen i Łukasz

Piątek
05.07.2019

16:30

1. + Mieczysław Tomulewicz 4 rocz. śmierci oraz Aleksander
Tomulewicz w 6 rocz. śmierci

18:00 1. + Elżbieta Drewing w 1 rocz. śm.
7:00 1. + Werner Noetzel

Sobota
06.07.2019

15:00 Ślub ma Mszy św.: Marcin i Agnieszka
18:00

1. + Małgorzata Neubauer (greg 6)
2. +Alfons Elgert i rodzice

7:00 1. + Anna i Władysław Formela

XIII
Niedziela
Zwykła
07.07.2019

8:30 1. + Magdalena i Bernard Loroff
10:00 1. + Werner Noetzel
11:30 1. + Małgorzata Neubauer (greg 7)
18:00 1. + Albin Drewing, rodzice z obojga stron i brat Józef

20:00 1. + Edmund Grot i zmarli z rodziny

Ogłoszenia - XIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 30.06.2019

1. Witam i pozdrawiam wszystkich: zarówno parafian jak
i gości wypoczywających na pięknej kaszubskiej ziemi
2. W dniu dzisiejszym żegnamy po trzech latach pracy ks.
Marka Krampę, który odchodzi do parafii św. Boromeusza w
Gdyni. Dziękujemy za wszelkie dobro, które wniósł swoją osobą
do naszej wspólnoty. Pamiętajmy o nim w modlitwie.
3. Od 1 lipca pracę duszpasterską w naszej parafii rozpocznie ks. Krystian
Kowalewski, który pracował w parafii św. Walentego w Matarni.
4. Za tydzień rozpoczynamy cykl koncertów „X Żukowskie Lato Muzyczne”.
Pierwszy z koncertów pt. „Vivat Moniuszko” 7 lipca 2019 o godz. 16.00 na
dziedzińcu kościoła.
5. W liturgii tygodnia:
 Środa – św. Tomasza Apostoła
 Czwartek - bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek. W pierwszy czwartek
godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z nabożeństwem
czerwcowym. Okazja do spowiedzi piątek od godz. 15.45. O godz. 16.30
Msza św. z nabożeństwem pierwszo-piątkowym dla dzieci.
 Z piątku na sobotę nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele św.
Jana. Zakończenie o 6.30 rano nabożeństwem pierwszo-sobotnim i Mszą św.
o godz. 7.00. 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.
 Wspólnota Gwiazda Betlejemska zaprasza na spotkanie, które odbędzie się
6 lipca w naszym kościele od godz. 17.00. W programie modlitwa
uwielbienia, katecheza, którą wygłosi p. Maria Duszyńska n.t: „Liturgiadzieło wspólne”, Eucharystia oraz agapa.
 Spotkanie wspólnoty Żywego Różańca w niedzielę za tydzień po Mszy św.
o godz. 11.30
6. Przypominamy, że w lipcu i sierpniu w niedziele nie będzie Mszy świętej
o godz. 13.00 oraz w dni powszednie o godz. 8.00. Msza św. o godz. 7.00
w kościele św. Jana
7. Kancelaria parafialna w czasie wakacji jest czynna: poniedziałek, środa, piątek,
sobota: 8:00 – 8:30; wtorek i czwartek: 16:30 – 17:15 (z wyłączeniem
pierwszych piątków i sobót miesiąca)
8. Polecamy prasę katolicką: nowy numer Gościa Niedzielnego, Miłujcie się
i Biuletyn Parafialny.
9. Wszystkim parafianom i gościom życzymy Bożej niedzieli oraz udanego
wypoczynku wakacyjnego i urlopowego. Szczęść Boże.
WWW.WNMP-ZUKOWO.DIECEZJA.GDA.PL

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

