Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie

ROK XIX nr 1050
06.10.2019 r.
XXVII 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:
wtorek o godz. 17.30
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
Środa 17:45

EWANGELIA NA NIEDZIELE

Apostołowie prosili Pana: «Dodaj
nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście
mieli wiarę jak ziarnko gorczycy,
powiedzielibyście
tej
morwie:
„Wyrwij się z korzeniem i przesadź
się w morze”, a byłaby wam
posłuszna. Kto z was, mając sługę,
który orze lub pasie, powie mu, gdy
on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź
do stołu”? Czy nie powie mu raczej:
„Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się
i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a
potem ty będziesz jadł i pił”? Czy
okazuje wdzięczność słudze za to, że
wykonał to, co mu polecono? Tak i
wy, gdy uczynicie wszystko, co wam
polecono,
mówcie:
„Słudzy
nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy
to, co powinniśmy wykonać”».

KOMENTARZ
Nie wstydź się Ewangelii!
Czasami myślimy, że lepiej jest
ugryźć się w język niż narazić się innym,
sprowadzając na siebie niewygodę
wytykania palcem i wyśmiewania za
poglądy „z innej epoki”. A może jednak
warto
niekiedy
otworzyć
usta,
wygłaszając opinię nieidącą z ogólnym
prądem i skupiając w ten sposób na sobie
uwagę mądrych tego świata zdumionych
istnieniem dziwoląga, który podaje
w wątpliwość utarte schematy i wygodne
przyzwyczajenia?
Wspomniany dylemat nie dotyczy
jedynie starcia na linii wierzącyniewierzący, kiedy zastanawiamy się, czy
dla „świętego spokoju” nie lepiej siedzieć
cicho. Chyba nawet częściej można go
dostrzec istnienie w sytuacji spotkania
wierzących-radykalnych (którzy chcą
prawdziwie żyć Ewangelią we wszystkich
wymiarach swojego życia) z wierzącymikonformistami (którzy co prawda wierzą,
ale Ewangelię traktują jak kulę u nogi).
Przede wszystkim jednak ten dylemat
przeżywa każdy z nas w swoim sercu
rozdartym
pomiędzy
światem
a Królestwem Bożym.

Święty Paweł podpowiada nam, jak rozwiązać powyższy dylemat: „Nie
wstydź się zatem świadectwa Pana naszego (…), lecz weź udział w trudach i
przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga” (2 Tm
1,8). Ewangelia nie jest starodawną opowieścią, która ma roztkliwiać, ale
jest Żywym Słowem Boga, które ma przemieniać ludzkie serce. Pewnie
dlatego Ewangelia tak często nas uwiera, nie dając nam spokoju i
demaskując to, co jest w nas jeszcze tak bardzo ludzkie i stojące w
sprzeczności z Bożą logiką miłości.
Znamy przesłanie Ewangelii. Wiemy też, jak słaba jest nasza wiara, jak wiele
nam brakuje, żeby móc nazwać nas ludźmi ewangelicznymi. Jeśli jednak
będziemy mieli wątpliwości, czy mamy prawo mówić innym o Ewangelii,
samymi będąc niedoskonałymi, przypomnijmy sobie słowa Jezusa:
„Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie:
«Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze», a byłaby wam
posłuszna” (Łk 17,6). Nie wielkość wiary czyni nasze świadectwo
wiarygodnym. Wiara chrześcijanina jest silna mocą Tego, któremu zaufał.

10 LAT !!!
Bardzo dziękujemy naszemu
parafialnemu zespołowi Caritas za
ich służbę dla parafii i innych ludzi.
Życzymy wszystkiego co najlepsze,
Bożego błogosławieństwa, opieki
Matki Bożej i prowadzenia oraz
darów Ducha Świętego

Podziękowania i wspomnienia z Ukrainy
W niedzielę 22 września 14 osób z parafii w Żukowie
i Leźnie wyjechało z konkretną misją do parafii w Janowie i południe
jak Ukrainie gdzie pracuje nasz parafianin ksiądz Adam Litwittz. W
ciągu kilku dni postanowiliśmy wymienić w kościele w Powidnie całą
instalację elektryczną wraz z zamontowaniem mat grzewczych na
ławkach nieogrzewanej świątyni.
Pierwsza wielka niewiadoma - to oczywiście granica
polsko-ukraińska, na której nigdy nie wiadomo: ile
będzie się czekać i czy uda się ją przekroczyć bez
problemów, Zwłaszcza że zabraliśmy ze sobą
mnóstwo materiałów budowlanych, narzędzi, farb
oraz prawie 60 wyprawek szkolnych dla dzieci z
parafii ukraińskich. Modliliśmy się żarliwie do
Świętego Rafała Archanioła, patrona podróżujących,
żeby nas szybko i bezpiecznie przeprowadził. I stało się: po 30 minutach od dotarcia do
granicy byliśmy po ukraińskiej stronie. Do parafii księdza Adama dojechaliśmy sporo
po północy. Ale rano skoro świt poderwaliśmy się aby po śniadaniu i wspólnej
modlitwie wyruszyć do pracy w Powidnie. Paweł, Stasiu, Zuzanna, Natalia i Ewa zostały
w Janowie, aby tam pracować przy kościele głównym.

To był dobry czas. Zarówno efektywnej pracy, jak i piękny
w budowaniu relacji międzyludzkich i odkrywania, jak
wspólna praca jednoczy ludzi. Jak wszyscy stanowimy
jedno
w
Kościele
Powszechnym
(katolickim).
Doświadczyliśmy wspaniałej gościnności i życzliwości ludzi
mieszkających w Powidnie, którzy przychodzili do nas
codziennie z obiadem - i to jakim z
dwóch dań! Pomimo swojego
ubóstwa i niedostatku!.
Zadanie zostało wykonane w 100%.
Kościół w Powidnie ma całkowicie
nową
instalację
elektryczną,
podgrzewane ławki, naprawione
schody na chór, oraz sufit kościoła
wzmocniony do malowania. Jesteśmy szczęśliwi z radości
naszych braci i sióstr z Ukrainy.
W pewnym sensie
w tym wyjeździe
uczestniczyła cała
nasza parafia , nie
tylko wyjeżdżający
wolontariusze. Bo
przecież to Wy
przygotowaliście wyprawki szkolne oraz ofiarowaliście w
parafialnej zbiórce ponad 8000 zł, dzięki którym mogliśmy
zakupić wszystkie materiały oraz zapłacić wynajem
rusztowań i zakup farby na późniejsze malowanie. Bardzo
wszystkim dziękujemy. Wyrażam wdzięczność naszej gminnej
spółdzielni GS Żukowo, która wyposażyła nas we wspaniałe
żukowskie wędliny (dzięki czemu nie musieliśmy obciążać i
tak ubogiej parafii księdza Adama). Dziękuję także panu
Grzegorzowi Hirsz i firmie HIRSTON za światła, które
rozświetliły kościół w Janowie i Powidnie (nowoczesne
ledowe reflektory) oraz firmie Elsta za wszystkie możliwe
upusty w zakupie urządzeń elektrycznych i przewodów.
Wszystkim chrześcijańskie Bóg zapłać!
Ks. Krzysztof

INTENCJE MSZALNE
1. + Maria Litwic
7:00 2. W intencji Róż różańcowych rodziców za dzieci z naszej parafii
Poniedziałek
1. + Karol Krefft (greg 7)
8:00 2. o Zdrowie dla matek z róży św. Elżbiety z Żukowa Zachodniego
7.10.2019
1. + Jan i Jerzy Kamińscy i zm. Rodzice z ob.. Stron i dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 2. Jerzy Siebert
1. + Karol Krefft (greg 8)
7.00 2. + Jadwiga i Józef oraz Marian i Henryk
Wtorek
8:00 1. + Wanda Bronisław Miąskowscy
8.10.2019
1. W int. kręgu rodzin św. Józefa
18:00 2. + Brunon Malc i Andrzej Malc
1. + Agnieszka, Brunon i Maciej Sikora
7:00 2. + Jadwiga i Paweł Drewa
Środa
8:00 1. + Wiesław Dolina w rocz. śm.
9.10.2019
1. + Karol Krefft (greg. 9)
18:00 2. + syn Adam Mateja z ok. urodzin
1. + Maria Lewańczyk - od zakł. Pogrzebowego
7:00 2. + mąż Ludwik, syn Roman z marli z rodz. Mateja
1. Dziękczynna za nawrócenie syna i wytrwałość na bożych drogach z
Czwartek
8:00 prośbą o dary Ducha św.
10.10.2019
2. W pewnej intencji
1. + Karol Krefft (greg. 10)
18:00 2. + Stanisłąw Człapa w 6 r. śm.
1. O boże bł. i potrzebne łaski dla Nikodema z ok. urodzin
7:00 2. + Elżbieta Lewicka od zakł. pogrzebowego
8:00 1. + Karol Krefft (greg. 11)
Piątek
15:00 1. Ślub: Joanna i Piotr
04.10.2019
1. O bł. dal całęj rodziny z ok. rocznicy ślubu dla rodzin Warmbier i
18:00 Magrian
2. + Franciszka i Józef Kamińscy
1. Dziękczynna w 80 r. urodzin. Reginy z prośbą o bł. boże i łaskę zdrowia
7:00 2. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o opiekę dla całej rodziny
1. + brat Mirosław i rodzice Klara i Albin
8:00 2. Dziękczynno - błagalna w 10 - te urodziny Natalii z prośbą o potrzebne
Sobota
łaski
05.10.2019 15:00 Ślub: Julia i Łukasz
16:00 Ślub: Justyna i Paweł
1. + Karol Krefft (greg. 12)
18:00 2. W intencji Edyty i Ryszarda Drewing w 25 r. ślubu
7:00 1. + Stanisłąw i Jadwiga w 11 r. śm.
8:30 1. + Agnieszka i Teodor Słaikowscy
XXVII
10:00 1. + Piotr i zmarli z rodziny
Niedziela
11:30 1. + Feliksa i Józef Hejnowscy w rocz. śm.
1. + Karol Krefft (greg. 13)
Zwykła
13:00 2. + Zofia i Franciszek Zelewscy
06.10.2019
18:00 1. + Franciszek Kwidziński
20:00 1. + Szala Brunon w 9 r. śm.

Ogłoszenia - XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA - 06.10.2019

1. Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą świątynię.
2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
 Żywy Różaniec spotyka się dzisiaj po Mszy św. o 13.00
 Październikowe nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17.30. Różaniec
dla dzieci od poniedziałku do piątku o 16.30 w dużym kościele.
 w poniedziałek - NMP Różańcowej.
 w niedzielę przypada ostatni w tym roku Dzień Fatimski. Zapraszamy
wszystkich parafian na czuwanie modlitewne, które rozpoczniemy różańcem
o 17.30 w kościele dolnym. Potem Msza św. oraz procesja maryjna i na
zakończenia Apel Maryjny. Na procesję przynosimy świece.
3. Kościół św. Jana będzie zamknięty do wieczornej modlitwy uwielbienia w
środę o 19.00. Od czwar tku (17 paździer nika) r ozpoczynamy normalny
układ Mszy św. i adoracji
4. Spotkania duszpasterskie:
 Spotkania dla dzieci przygotowujących się do I Komunii: gr upa sobotnia
- w poniedziałek o 16.30; grupa niedzielna - w środę o 18.45 w domu
parafialnym.
 Pierwsze powakacyjne spotkanie wspólnoty „18+dla Jezusa” jest we wtorek
o 20.00. Rozpoczęcie w kościele. Zapr aszamy młodzież kończącą szkołę
średnią, studentów oraz młodzież pracującą.
 Zbiórka Lektorów Poniedziałek 19:30; Ministranci i Aspiranci Sobota 10:00
 Spotkanie scholii dziecięcej w sobotę o godzinie 9:30 w salce a Oazy
dziecięcej
w sobotę o godz. 11.00. Zapraszamy na to spotkanie wszystkie dzieci.
 Spotkanie Oazy młodzieżowej w piątek o 19.00 w kościele św. Jana.
 Spotkanie Kandydatów do Bierzmowania we wtorek o godzinie 19:00 w
kościele.
 Zbiórka dla wszystkich ministrantów, lektorów i aspirantów, wyjątkowo
w poniedziałek o 19:00. Obecność obowiązkowa!
5. Organizujemy pielgrzymkę do Ziemi Świętej w terminie od 25 kwietnia do
2 maja 2020r. Koszt 3600 zł oraz 50 $. Szczegóły, program pielgrzymki i zapisy
u ks. Krystiana.
6. OKIS zaprasza na przedstawienie „Jurata i jej tata”w Spichlerzu w Żukowie.
Porządek spektakli: 11.09. 9:00 - szkoły; 11:30 - Przedszkola; 13.09. 12:30 - dla
gminy.
7. Polecamy prasę katolicką: nowe numery: Gościa Niedzielnego, Małego Gościa
Niedzielnego dla dzieci oraz 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-piątek 8.30-9.00 oraz 17.00-17.30
a w sobotę 8:30 – 9:00 (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

