Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie

ROK XIX nr 1046
08.09.2019 r.
XXIII Niedziela Zwykła 2019

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 Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
Środa 17:45

EWANGELIA NA NIEDZIELE

KOMENTARZ

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił
się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi do
Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca
i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto
i siebie samego, nie może być moim
uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża,
a idzie za Mną, ten nie może być moim
uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować
wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza
wydatków, czy ma na wykończenie?
Inaczej, gdyby położył fundament, a nie
zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to,
zaczęliby drwić z niego: „Ten człowiek
zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”.
Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć
bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw
i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi
może
stawić
czoło
temu,
który
z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw
niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy
tamten jest jeszcze daleko, i prosi
o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, jeśli
nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada,
nie może być moim uczniem».

Wóz albo przewóz
W naszym życiu duchowym
chcielibyśmy niekiedy pogodzić
ze sobą to, co ludzkie, ziemskie
i przemijalne, od czego nie
potrafimy się oderwać, z tym, co
Boskie i wieczne, do czego
wzywa nas Zbawiciel. Jezus jest
jednak w tej kwestii bardzo
zasadniczy: „Kto nie nosi swego
krzyża, a idzie za Mną, ten nie
może być moim uczniem. (…) Tak
więc nikt z was, kto nie wyrzeka
się wszystkiego, co posiada, nie
może być moim uczniem” (Łk
14,27.33). Więc – chciałoby się
rzec – albo wóz, albo przewóz.
C.D. s2. ->

KOMENTARZ

Pójście za Chrystusem jest
decyzją, którą podejmuje
się tak naprawdę każdego
dnia od nowa, ponieważ
codziennie mierzymy się z
przemijaniem, które dotyka
nie tylko naszej sfery
fizycznej,
ale
także
emocjonalnej. Prawdziwie
dojrzałej decyzji zmiany
swojego życia nie jesteśmy
w stanie podjąć, przeżywając silne emocje. Człowiek, który doświadcza
czegoś intensywnie, może być dosłownie przygnieciony tym, co ziemskie, i
niezdolny do wzniesienia się ponad to, co widzi tu i teraz, by odkryć swoje
powołanie do życia w rzeczywistości wiecznej: „Nieśmiałe są myśli
śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało
przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny umysł” (Mdr 9,14-15).
Aby być w stanie wybierać codziennie od nowa drogę miłości, którą
proponuje nam Jezus, potrzebujemy racjonalnego podejścia do sprawy,
czyli rozważenia, co się bardziej „opłaca”: czy przeżyć wygodnie te kilka lat
na ziemi, czy zaryzykować „niewygodę Ewangelii”, po to, by doświadczyć
szczęścia w niebie? „Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie
wpierw, a nie oblicza
wydatków, czy ma na
wykończenie?” (Łk 14,28). Nie
możemy
być
wciąż
„rozkraczeni”
pomiędzy
światem a Panem. Dlatego
trzeba nam modlić się często
o hojne dla Boga serce i
otwarty na sprawy Boże
umysł, które pozwolą nam
zdobyć się na szaleństwo i
pójść za Jezusem na całość.

Na szczęście w Żukowie nie mamy pustyni :)
Mamy za to już kilka grupek Oazy Dzieci Bożych i Oazy Młodzieżowej,
które od września wracają do normalnego rytmu spotkań.
Oaza Dzieci Bożych rozpoczyna po wakacjach swoje spotkania od dnia
8.09 (sobota) – uwaga! nowa godzina: 11:00! Spotkania odbywają się co
tydzień w salce w domu parafialnym, trwają ok. 1-1,5 godziny.
Zapraszamy dzieci od II do V klasy szkoły podstawowej. Szczególnie
zapraszamy dzieci, które uczestniczyły w wakacyjnych wyjazdach!
Podczas spotkań dzieci mogą ciekawie spędzić czas, poznać nowych kolegów
i koleżanki, a równocześnie coraz lepiej poznawać Jezusa. Planujemy dużo
ciekawych spotkań, zabaw, wyjazdów (już we wrześniu planujemy dwa
wyjazdy: pierwszy już 23-09 do Jastarni, kolejny 29.09!). Kontakt do
opiekuna ODB: 502-09-18-74.
Oaza młodzieżowa (od VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjum
i szkoła średnia) spotyka się w tygodniu (termin ustalimy wspólnie).
Początek to zawsze Msza św. o godz. 19.00. Potem spotkanie w sali domu
parafialnego z animatorami lub na wyjeździe. Budujemy wspólnotę z
Bogiem i rówieśnikami, czytając Słowo Boże, wspólnie modląc się i ciekawie
spędzając czas. Zapraszamy serdecznie!

INTENCJE MSZALNE
1. + Antoni Brzeski (9 greg.)
2. + Małgorzata Milkereit
8:00 1. + Dariusz Gosz
11:00 1. Za żywych i zmarłych członków koła związku Kombatantów w Żukowie
7:00

Poniedziałek
9.09.2019

18:00
7.00

Wtorek
10.09.2019

8:00
18:00
7:00

Środa
11.09.2019

8:00
18:00
7:00

Czwartek
12.09.2019

8:00
18:00
7:00

Piątek
13.09.2019

8:00
18:00
20:00

Sobota
14.09.2019

XXIV
Niedziela
Zwykła
15.09.2019

1. Dziękczynna w 25-tą rocznicę ślubu Ireny i Mirosłąwa
2. + Agnieszka i Zygmunt Stolc
1. + Zygfryd Bobrowskiw 1 r. śm.
2. + Józef Kwidziński w rocznicę śm.
1. + Antoni Brzeski (10 greg.)
1. W int. kręgu św. Józefa
2. + rodzice Maria i Brunon Richert
1. O Boże bł. i opiekę Maryi dla Piotra i Joanny
2. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze boże bł. i opiekę Matki
Bożej
1. + Ludwik Soworski w 1 r. śm.
1. + Antoni Brzeski (11 greg.)
2. + Alfons Mierski z ok. rocz. śm.
1. + Antoni Brzeski (12 greg.)
2. + Bronisław i Maria Myszka oraz dusze w czyśćcu cierpiące
1. W int. Tadeusza i Grażyny w 27 r. ślubu dziękując za otrzymane łaski oraz
o bł dla rodziny.
1. Z ok. urodzin Anety o bł. Boże i opiekę Matki Bożej od rodziców i babci
2. + Małgorzata Bielawska - Miszczuk
1. Dziękczynna z ok. rocznicy ślubu
2. + syn Dariusz, brat Wojciesz oraz rodzice Gertruda i Józef w 36 r. śm.
1. + Antoni Brzeski (13 greg.)
1. + Wiesława Wera - Bela oraz zm. Z rodzin Kosznik, Werra, Bela, Machut
1. Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o Boże bł i opiekę Matki Bożej
2. Dziekczynna w 68 urodziny Andrzeja Kęndzierskiego z prośbą o potrzebne
łaski i bł Boże.

1. + Antoni Brzeski (14 greg.)
7:00 2. O zdrowie dla Krzysia oraz siły i cierpliwość w chorobie
3. + Bolesława 3r. Śm
1. + Ryszard Pipka w 2 r. śm.
8;00
2. + Brunon Groth - od ucz. Pogrzebu
15:00 1. Ślub
18:00 1. Dziękczynna w 45 rocz. Ślubu Ireny i Edmunda Adamczyk
7:00
8:30
10:00
11:30

1. Dziękczynna z ok. 80 urodzin Jerzego Richrt
1. + rodzice Cecylia i Ksawery Laskowscy, Eleonora i Czesław Warmowscy
1. Dziękczynno - błagalna w 30 r. Ślubu Andrzeja i Aleksandry
1. + Magdalena Plichta, Felicja Mazur, Leon, Irena i Władysław Kańscy
1. Dziękczynno - błagalna w 18 urodziny syna Szymona z prośbą o światło
13:00
Ducha św. w dorosłym życiu
18:00 1. + Antoni Brzeski (15 greg.)
20:00 1. O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Jakuba z ok. 7 urodzin

Ogłoszenia - XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 08.09.2019
1. Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą świątynię.
2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu:
 Piątek św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła - 13 dzień
miesiąca - dzień Matki Bożej Fatimskiej. Zapraszamy wszystkich
parafian na czuwanie modlitewne, które rozpoczniemy Różańcem o 19.30.
Potem Msza św. i procesja ze świecami. Całość w kościele poklasztornym.
3. Adoracja Najśw. Sakramentu w kościele św. Jana cod poniedziałku do piątku po Mszy św.
porannej do 17.30, a w środy do 20.00. Modlitwa uwielbienie w środę o 19.00 w kościele
św. Jana.
4. Karty zapisów dzieci do Pierwszej Komunii Świętej należy oddać dzisiaj do godz. 20.00.
5. Zbiórka dla wszystkich ministrantów i lektorów odbędzie się w środę o godzinie 19:00.
6. Schola dziecięca śpiewa co tydzień podczas Mszy Św. o godz. 11:30. Próby w każdą sobotę
o godzinie 9:30 w salce. Na próby zapraszamy także nowe osoby - bez ograniczeń
wiekowych - które chcą włączyć się w posługę podczas Mszy Św. Zapraszamy dzieci i
młodzież - śpiewających, grających na instrumentach, ale też chętnych do pomocy
technicznej (przy nagłośnieniu). Mile widziani również dorośli gotowi do pomocy.
7. Oaza (Młodzieżowa oraz Oaza Dzieci Bożych rozpocznie uroczyście swój rok formacyjny
spotkaniem w najbliższy piątek, 13 września. Spotykamy się na Mszy Św. o godz. 18:00, a
następnie
agapa
z podsumowaniem wakacji w salce. Spotkanie do godz. 21. Najmłodszym zapewniamy
transport powrotny.
8. Organizowany jest bezpłatny, finansowany z funduszy unijnych kurs języka angielskiego
na poziomach A1 i A2 . Uczestnicy otrzymają bezpłatnie podręczniki oraz certyfikaty
ukończenia. Warunkiem uczestnictwa jest ukończony 25 rok życia oraz brak wykształcenia
wyższego. Zajęcia odbywać się będą w Żukowie ul. Witosa 15. Zainteresowani proszeni są o
kontakt telefoniczny tel.: 733 899 650
9. Za tydzień pierwsze po wakacjach Rodzinne Spotkanie Niedzielne. Rozpoczęcie
bezpośrednio po Mszy Św. o godz. 11.30. Po części wspólnej rodzice mają swoje spotkanie
tematyczne a dzieci czas zabaw i zajęć dla dzieci. W tym roku spotkania są w każdą trzecią
niedzielę miesiąca.
10. Dzisiaj Taca Remontowo-inwestycyjna przeznaczona na nowe ławki do kościoła św. Jana.
Wszystkie tace z II niedzieli miesiąca do końca tego roku będą przeznaczone na ten cel.
11. Zapisy
na
pielgrzymkę
Żywego
Różańca
do
Wejherowa,
Żarnowca
i Swarzewa w zakrystii dzisiaj do godz. 20.00.
12. Kolejna edycja kursu Alfa rozpocznie się 9 września. Zapraszamy młodzież. Zapisy przez
stronę Alfa Żukowo.
13. Polecamy prasę katolicką: nowe numery: Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego
dla dzieci, Miłujcie się, kwartalnik biblijny Galilea 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: Pon- Pi 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

