Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie

ROK XIX nr 1049
29.09.2019 r.
XXVI 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:
wtorek o godz. 17.30
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
Środa 17:45

KOMENTARZ

EWANGELIA NA NIEDZIELE
«Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał
się w purpurę i bisior i dzień w dzień
ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu
leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem
Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze
stołu bogacza. A także psy przychodziły
i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie
zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także
bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc
męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał
z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie.
I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade
mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego
palca umoczył w wodzie i ochłodził mój
język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”.
Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że
za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w
podobny sposób – niedolę; teraz on tu
doznaje pociechy, a ty męki cierpisz.
A ponadto między nami a wami zionie
ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał,
stąd do was przejść nie może ani stamtąd nie
przedostają się do nas”. Tamten rzekł:
„Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu
mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci:
niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na
to miejsce męki”. Lecz Abraham odparł:
„Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich
słuchają!” „Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł
tamten – lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł
do nich, to się nawrócą”. Odpowiedział mu:
„Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to
choćby ktoś z umarłych powstał, nie
uwierzą”».

Co za czasy!
Wydaje się, że żyjemy w czasach,
kiedy próbuje się nam wmówić wiele
rzeczy,
w
których
próbuje
się
przedstawiać
pewne
zachowania
i postawy jako coś akceptowalnego,
a wręcz pożądanego. Żyjemy w świecie,
w którym już chyba nie istnieją żadne
wartości. Jednakże
prorok
Amos
pokazuje nam, że te „nasze czasy” nie są
wyjątkowe, bo od zawsze wśród nas są
tacy, którzy: „Leżą na łożach z kości
słoniowej i wylegują się na dywanach;
jedzą jagnięta z trzody i cielęta ze środka
obory. (…) Piją czaszami wino
i najlepszym olejkiem się namaszczają,
a nic się nie martwią upadkiem domu
Józefa” (Am 6,4.6).

„Carpe diem!” (czyli: „Chwytaj
dzień!”) jest jednym z powiedzeń,
które od setek lat jest na topie.
Ta sentencja pochodząca z poezji
Horacego jest wciąż dla (zbyt)
wielu ludzi życiową dewizą.
Trzeba dobrze wykorzystać życie,
bo jest tylko jedno. Trzeba
spróbować wszystkiego, żeby
później nie żałować. Trzeba po
prostu dzień w dzień świetnie się
bawić, jak bogacz z dzisiejszej Ewangelii (por. Łk 16,19). Nie mamy myśleć
ani wartościować, nie mamy martwić się jutrem, ale „konsumować” każdy
dzień. I co w tym złego? Przecież Pan Bóg chce naszego szczęścia.
To prawda, jednakże chce dla nas szczęścia wiecznego, a nie ulotnego.
Możemy bawić się świetnie, i to nawet dzień w dzień, nie marnując ani
chwili, poddając się
intensywnym bodźcom,
by nie żałować czasu,
który już minął. Święty
Paweł daje nam jednak
wskazówkę, która nie
może nam umknąć:
„Walcz w dobrych
zawodach o wiarę,
zdobądź życie wieczne:
do
niego
zostałeś
powołany” (1 Tm 6,12).
A zatem nie tyle:
„Chwytaj dzień!”, ile:
„Chwytaj Boga!”. Wykorzystaj każdą chwilę w stu procentach! Uchwyć
w niej objawiającego się Tobie, w sposób niekiedy zdumiewająco prosty,
Boga! Wówczas naprawdę będziesz się świetnie bawił, dzień w dzień – i to
przez całą wieczność.

ks. Mateusz Tarczyński

Św. O. Pio
Jeden z najbardziej działających Świętych w Kościele
Św. Ojciec Pio, Francesco Forgione, urodził
się we włoskiej Pietrolcinie 25.05.1887r.
Jest to postać niezwykła i szczególna nie
tylko ze względu na swój patronat nad naszą
parafią.

Ojciec Pio już jako dziecko miewał wizje
Nieba, rozmawiał ze swoim Aniłem
Stróżem, Matką Bożą i Jezusem. Jako 16
latek wstąpił do nowicjatu u ojców
Kapucynów. W 1910 roku otrzymał
święcenia kapłańskie, a 6 lat później trafia
do San Giovanni Rotondo, z którym jest najbardziej kojarzony.
Wszyscy wiedzą o stygmatach, które Ojciec Pio otrzymał 20.09 1918
roku. Niewielu jednak wie, że oprócz ran na rękach, nogach i sercu miał też ranę
na prawym ramieniu. Stygmaty Święty miał przez 50 lat, przysporzyły mu one
sporo kłopotów. Jak tylko rozeszła się wieść, że „świątobliwy ojczulek” dostał
stygmatów całą sprawą zaczęli interesować się różni ludzie. Część twierdziła, że
Ojciec Pio sam sobie owe rany robi, inni, że bardzo pilnuje żeby się nie zagoiły.
Kościół także postanowił zbadać sprawę stygmatów noszonych przez
włoskiego Kapucyna. Obawy przed skandalem, rozszerzające się
zainteresowanie mnichem sprawiło, że na 10 lat zabroniono mu publicznie
odprawiać Mszę Świętą. Dla Świętego był to bardzo trudny okres, czas
wyobcowania, wycofania się i oddalenia od wiernych. Ojciec Pio jednak nigdy
nie narzekał.
Na uwagę zasługuje gorliwość Ojca Pio z jaką odprawiał każdą Mszę
Świętą. Kapucyn przykładał wielką wagę do nabożnego odprawiania Mszy,
celebrował każdy jej element tak, że nabożeństwo trwało ponad 3 godziny.
Z taką samą gorliwością spowiadał wiernych. Jego gorliwość nie może być
jednak rozumiana jako surowość, gdyż spowiednikiem był niezwykle
łagodnym. Ojciec Pio posiadał dar czytania w ludzkich sercach, wiedział więc
kiedy penitent nie wyznaje wszystkiego z prawdziwą szczerością.

Zapytany kiedyś, czy nie boi się nie dawać spowiadającym się
rozgrzeszenia, odpowiedział, że nie gdyż zawsze modli się za osobę, której
nie rozgrzeszył oraz towarzyszy jej w cierpieniu. Zazwyczaj dzięki
modlitwie ludzie ci wracali i spowiadali się zachowując wszystkie warunki
sakramentu pokuty. Co ciekawe Mnich miał w zwyczaju kobiety spowiadać
w kościele, a mężczyzn w zakrystii.
Ojciec Pio przez liczne cierpienia cielesne i duchowe doskonale
rozumiał wszystkich cierpiących. Łączył się z Chrystusem Cierpiącym
i Matką Bożą Bolesną i to od Nich czerpał duchową siłę aby zmagać się
z szatanem, który atakował Świętego na różne sposoby, także fizycznie.
Miłosierdzie Boże, którego szafarzem był Kapucyn, wezwało go także do
wybudowania nowoczesnego szpitala, Domu Ulgi w Cierpieniu, gdzie
oprócz nowoczesnych metod, wielu specjalistów pacjenci mieli możliwość
leczenia swej duszy.
Wielu ludzi, nad którymi modlił się Ojciec Pio z prośbą o zdrowie
odzyskiwało je. Uzdrowieni czuli podczas modlitwy silny zapach fiołków,
o którym później opowiadali. Święty wiedział dokładnie co komu jest
potrzebne i nie odmawiał nigdy modlitwy.
Ojciec Pio zmarł o 2:30 23.09.1968 roku w San Giovanni Rotondo
podczas IV Międzynarodowej Konferencji
Grup Modlitewnych. Tuż po Jego śmierci
do Watykanu zaczęły dochodzić głosy
o cudach poczynionych nie tylko za życia
ale i po śmierci Kapucyna. Gorącym
orędownikiem beatyfikowania Ojca Pio był
sam Jan Paweł II.
Ojciec Pio jest wzorem kapłana dla wielu księży, wielu ojców
i wiernych od wielu lat. Historia Jego życia, świadectwo Bożego
Miłosierdzia i cuda dziejące się za Jego wstawiennictwem sprawiają, że kult
Ojca Pio ciągle rośnie w siłę. Ojciec John Paul Zeller w wywiadzie dla
„Catholic News Agency” mówił, że św. Ojciec Pio jest potężnym
orędownikiem za nami. Opowiadał także o tym, że kiedyś usłyszał od
jednego z księży, że Pio jest prawdopodobnie najbardziej aktywnym
świętym w Kościele.

INTENCJE MSZALNE
1. + Anna I Józef Jelińscy
7:00 2. + Piotr Świlak
Poniedziałek
1. + Brunon Litke i rodzice z obojga stron
8:00 2. + Bronisław Biankowski (int. od uczestników pogrzebu)
30.09.2019
1. + Antoni Brzeski (greg. 30)
18:00 2. + Helena i Jan Stencel i + zmarli z rodziny
1. + Karol Krefft (greg. 1)
7.00 2. + Zofia i Józef Stankowscy
8:00 1. + Józef i Weronika Dargacz
Wtorek
1. W intencji rodziców z Róży Rodziców pw. Joanny Beretty Mola
01.10.2019
oraz dzieci
18:00 2. O Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla
Adama z okazji 18 urodzin
1. + Anna i Paweł Formela
7:00 2. + Bracia: Edmund i Hugon oraz bratowa Krystyna
Środa
8:00 1. + Karol Krefft (greg. 2)
1. + Krzysztof Frąszczak z ok. 5 rocz. śmierci, rodzice z obojga stron i
02.10.2019
18:00 brat Ryszard
2. W intencji Róży pw. Aniołów Stróżów
1. + Członków Róży św. Józefa z osiedla Elżbietowo
7:00 2. W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
8:00 1. + Mąż Roman, rodzice i bracia Widrowscy
Czwartek
1. W intencji uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły parafialnej
9:00 św. Franciszka
03.10.2019
1. Jadwiga Borska
18:00 2. + Karol Krefft (greg. 3)
1. + Karol Krefft (greg. 4)
7:00 2. za dusze w czyśćcu
Piątek
8:00 1. + Bolesława i Franciszek Kaszuba
04.10.2019 16:30 1. + Ojciec Stefan w 10 rocz. śmierci
18:00 1. + Ojciec Antoni Klajna oraz teściowie Anna i Józef Walczak
1. + Gertruda Hasse w 6 rocz. śmierci
7:00 2. + Jadwiga i Ladman
1. + Karol Krefft (greg. 5)
Sobota
8:00 2. + Urszula Dopieralska (int. od uczestników pogrzebu)
05.10.2019
1. + Klara Krefta (13 rocz. śmierci) i Alfons Krefta (10 rocz. śmierci)
18:00 2. Dziękczynna w 20 rocz. ślubu Aleksandry i Bartosza z prośbą
o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla rodziny
7:00 1. + Scholastyka i Brunon Wrońscy oraz Paweł Ludwichowski
8:30 1. + Karol Krefft (greg. 6)
10:00 1. + Zofia, Franciszek i Jan Zalewscy
XXVII
11:30 1. + Mąż Jerzy Cyperski i rodzice: Zofia i Józef Mazurkiewicz
Niedziela
1. O Boże błog. I opiekę Matki Bożej dla członkiń Róży św. Agnieszki
Zwykła
13:00 z Borkowa i ich rodzin
06.10.2019
1. Dziękczynna za 10 lat istnienia PZ Caritas i za wszystkich członków,
18:00 podopiecznych i dobroczyńców
20:00 1. + Żona Krystyna Hinz i rodzice z obojga stron

Ogłoszenia - XXV NIEDZIELA ZWYKŁA - 22.09.2019
1. Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą świątynię.
2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
- w poniedziałek - św. , prezbitera i doktora Kościoła
- we wtorek - św. Teresę od Dzieciątka Jezus, dziewicę i doktora Kościoła
- w środę - św. Aniołów Stróżów
- piątek - św. Franciszka z Asyżu
- w sobotę - św. s. Faustynę Kowalską, dziewicę
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek piątek i sobota miesiąca. W pierwszy
czwartek godzinna adoracja po wieczornej Mszy. W pierwszy piątek spowiedź od
godz. 15.45. Msza dla dzieci o 16.30 zakończona dziesiątką różańca. Chorych
Ks. Proboszcz odwiedzi w piątek od godz. 9.00, pozostali księża w sobotę od g. 8.30
4. Przypominamy, że do odwołania kościół św. Jana będzie zamknięty z uwagi na prace na
chórze oraz przy prospekcie organowym. Bardzo przepraszamy zwłaszcza tych, którzy
korzystają z codziennej Adoracji.
5. Spotkania duszpasterskie:
 Spotkanie kursu Alfa jutro o godz. 19.00 w domu parafialnym.
 Spotkania dla dzieci przygotowujących się do I Komunii: grupa sobotnia w poniedziałek o 16.30; grupa niedzielna - w środę o 18.45 w domu parafialnym.
Przypominamy o zaopatrzeniu dzieci w różańce, które poświęcimy w przyszłą
niedzielę 6 października podczas Mszy dla dzieci o godz. 11.30.
 Spotkanie scholii dziecięcej w sobotę o godzinie 9:30 w salce. Zapraszamy także
nowe osoby, które chciałyby śpiewać i grać.
 Spotkanie Oazy dziecięcej w sobotę o godz. 11.00. Zapraszamy na to spotkanie
wszystkie dzieci chcące się dobrze bawić i lepiej poznawać Boga, szczególnie te,
które były na wakacyjnych wyjazdach z parafii.
 Spotkanie Kandydatów do Bierzmowania we wtorek o godzinie 19:00 w kościele.
 Zbiórka Lektorów Poniedziałek 19:30; Ministranci i Aspiranci - sobota 10:00
 Żywy Różaniec w niedzielę za tydzień po Mszy św. o 13.00
 Gwiazda Betlejemska spotkanie w sobotę od 17.00 w kościele
 Październikowe nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17.30. Różaniec dla
dzieci od poniedziałku do piątku o 16.30 w dużym kościele.
 Jesienne diecezjalne spotkanie Oazy Dzieci Bożych - 5 października od godz. 11.00
do 15.00 odbędzie się w naszej parafii .
6. Polecamy prasę katolicką: nowe numery: Gościa Niedzielnego, Małego Gościa
Niedzielnego dla dzieci, Miłujcie się, kwartalnik biblijny Galilea oraz Biuletyn Parafialny.
7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej ś.p. Stefanię
Lidzbarską, oraz Józefa Fularczyk . Pomódlmy się za nich: Dobry Jezu a nasz Panie...
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)
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