Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie

ROK XIX nr 1055
10.11.2019 r.
XXXII 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 - Łk 20, 27-38

KOMENTARZ

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów,
którzy
twierdzą,
że
nie
ma
zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten
sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam
przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który
miał żonę, a był bezdzietny, niech jego
brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi
potomstwo swemu bratu”. Otóż było
siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i
zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a
potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie
zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta
kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc
którego z nich będzie żoną? Wszyscy
siedmiu bowiem mieli ją za żonę». Jezus
im odpowiedział: «Dzieci tego świata
żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci,
którzy uznani zostaną za godnych udziału
w świecie przyszłym i w powstaniu z
martwych, ani się żenić nie będą, ani za
mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie
mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi
Bożymi,
będąc
uczestnikami
zmartwychwstania.
A
że
umarli
zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył
tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy
Pana nazywa „Bogiem Abrahama,
Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie
jest Bogiem umarłych, lecz żywych;
wszyscy bowiem dla Niego żyją».

Co Ty na to, Panie?
Czytając dzisiejszą Ewangelię,
można się uśmiechnąć pod nosem –
teoretyczny
przypadek,
jaki
prezentują Jezusowi saduceusze,
wydaje się być rodem z latynoskiej
telenoweli: jest to historia kobiety,
która siedem razy zostaje wdową,
poślubiając po kolei wszystkich braci.
„Przy zmartwychwstaniu więc którego
z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu
bowiem mieli ją za żonę” (Łk 20,33). I
co powiesz na to, Jezusie, skoro jesteś
taki mądry?

ZAPRASZAMY !!!
Ta rozmowa saduceuszy z
Jezusem pokazuje nam, po
jakie argumenty jest w stanie
sięgnąć
człowiek
chcący
usprawiedliwić swoją niewiarę. Chrystus, demaskując ich
przewrotność, wyjaśnia, że
zmartwychwstanie nie jest
zwykłą kontynuacją ziemskiego życia, lecz życiem nowym,
które nie poddaje się naszej logice: „Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić” (Łk 20,35). W ten właśnie sposób
życie wieczne pojmowało siedmiu braci z Księgi Machabejskiej. Jeden
z nich, poddawany torturom: „(...) natychmiast wysunął język, a ręce
wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: Z nieba je otrzymałem, ale
dla Jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od Niego ponownie je
otrzymam” (2 Mch 7,10-11).
I tak dzisiejsza liturgia słowa przeciwstawia siedmiu braci z kazusu przywołanego przez saduceuszów siedmiu braciom z Księgi Machabejskiej. Pierwsi z nich symbolizują życie skomplikowane przez grzech i
oddalenie od Boga, drudzy – są znakiem prostoty i zaufania Bogu.
Pierwsi – są przywiązani do ziemskiego życia, drudzy – mają nadzieję
na życie bez końca. Pierwsi – są duchowo martwi, drudzy – pragną życia. Życie wieczne to nie kolejny odcinek telenoweli o skomplikowanym
scenariuszu, lecz niekończące się spotkanie z Reżyserem, który rozwiązując wszystkie zawiłe wątki naszego ziemskiego życia, obdarza
nas szczęściem bez końca. „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją” (Łk 20,38). Historia tego, kto ufa
Bogu, zawsze kończy się happy endem.
ks. Mateusz Tarczyński

AKTUALNY TEMAT

LISTOPAD
szczególny

Czas pamięci
o tych, co odeszli

przed nami

do WIECZNOŚCI
"Modlitwa za żywych i zmarłych" jest
jednym z siedmiu uczynków miłosierdzia co
do duszy. U Boga czas - pojmowany jako coś
co ogranicza - nie istnieje.
Ale ludzie, istniejący w czasie, mają zadanie
wstawiać się u Boga za innymi.
To, co ktoś w swym życiu czyni dla innych,
jest u Boga zawsze teraźniejszością.

To, co dotyczy rzeczywistości nadprzyrodzonej nie możemy
udowadniać. Uznajemy
to lub nie, wierzymy
lub odrzucamy wiarę
w tę rzeczywistość.

Cmentarz jest miejscem rzewnego
wspomnienia o drogich nam zmarłych,
miejscem modlitwy za spokój ich duszy,
miejscem budzącym wstręt do grzechu
i nadzieję chwalebnego
zmartwychwstania. Cmentarz jest księgą
o treści głębokiej i niespożytej - żadna
inna księga, poza Ewangelią św., nie głosi
tak wielkich i przejmujących prawd.
Rozczytaj się w niej - nie pożałujesz!

dziękujemy !!!

Szczęść Boże. Z tej strony a. Sylwia, serafitka. Z całego serca
chciałybyśmy podziękować za czas spędzony w parafii w
Żukowie. Dziękujemy za ciepło, miłą atmosferę, za otwartość.
Na ręce księdza proboszcza przesyłam podziękowania dla
wszystkich, którzy nas wsparli podczas naszego pobytu. Za
dobre słowo, uśmiech, otwarte serce i nie tylko serce. Jesteście
niesamowici, potraficie dawać z obfitości serca. Niech Pan wam
wszystkim to wynagrodzi. Będziemy o was pamiętać w modlitwie. Niech Pan Jezus
zapłaci i św. Ojciec Franciszek. Zebraliśmy 7.230 zł. Nie spodziewaliśmy się takiej
kwoty nigdy. Aż nam brak słów. Zostańcie z Panem Bogiem. s. Sylwia wraz z
siostrami i podopiecznymi ze świetlicy Promyk Dobra w Chodzieży. Można o nas
się więcej dowiedzieć i śledzić co u nas na Facebooku świetlica Promyk Dobra
Caritas Chodzież

INTENCJE MSZALNE
7:00 1. za + Feliksa, Helenę i Eugeniusza Strongowskich
1. o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Marysi i Krzysia oraz ich rodziców
Poniedziałek 8:00 2. w 23 r. ślubu Iwony i Zbigniewa z prośbą o bł. Boże potrzebne łaski i
opiekę Matki Bożej
11.11.2019
10:00 1. w intencji Ojczyzny
1. za + Annę i Kazimierza Skerka oraz Gertrudę Płotka
18:00 2. za + Elżbietę i Henryka Grot oraz dziadka Bernarda
1. o Boże bł. i potrzebne łaski dal Wojtka w 6 - ste urodziny
7.00 2. za + Adama Aniszewskiego
Wtorek
8:00 1. za + Zofię Cirocką w 30 r. śm.
12.11.2019
1. za + Agnieszkę i Witolda Zuch
18:00 2. za + Henryka Waszczaka z ok. r. śm.
1. za dusze w czyśćcu cierpiące
7:00 2. za + Brunona Groth - int. od pogrzebowego
8:00 1. za + Monikę i Piotra Tutkowskich
Środa
10:00 1. za + Sebastian Trzebiatowski
13.11.2019
1. za + Ignacego i Franciszkę Czapiewskich
18:00 2. za + Bronisława i Brunona Baranowskich oraz dziadka Brunona
Karczewskiego
1. za + Urszulę Dopieralską - int. od zakładu pogrzebowego
7:00 2. za + Eugeniusza Richert - int. od zakładu pogrzebowego
Czwartek
8:00 1. za + Monikę Brylowską
1. za + rodziców z ob.. Stron, męża Leona Kwidzińskiego, syna Wiesława,
14.11.2019
18:00 brata Jana i bratową Genowefę
2. za + Jadwigę i Waleriana Piastowskich
1. za + Martę i Jana Kreft oraz Jerzego Kreft
7:00 2. za + Annę i Roberta Müller oraz ojca Franciszka
Piątek
8:30 1. o zdrowie dla Jana i Elżbiety
15.11.2019
1. za + Wacława Hirsz
18:00 2. w intencji Kręgu św. Józefa Kościoła Domowego
1. w intencji Ojczyzny, Ojca Świętego, Radia Maryja i telewizji Trwam
7:00 2. za + Rozalię i Augustyna Müller
Sobota
1. za + Michała i Anastazję Drzewickich
8:00 2. O zdrowie dla Zofii Wenta - od róży matek z Otomina
16.11.2019
1. 60-ta rocznica ślubu Gertrudy i Kazimierza Kulesza
18:00 2. za + Franciszka Szulta z ok. urodzin
7:00 1. za + Elżbietę Drewing
8:30 1. za + Szczepana Fularczyk i zmarłych rodziców
1. za + Agnieszkę i Franciszka Kur
10:00
XXXIII
11:30 1. za + teściów Martę i Leona Beyer
Niedziela
13:00 1. za + Wincentynę, Józefa, Stanisława, Zygmunta i Bernarda Klasa
Zwykła
17.11.2019 18:00 1. za + Halinę Sreberską
20:00 1. za + Agnieszkę, Teodora i Henryka Wanke

Ogłoszenia - XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA -10.11.2019
1. Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą świątynię.
2. W liturgii kościoła:
 dzisiaj o godz. 13.00 Msza św. z elementami języka kaszubskiego.
 poniedziałek – 101 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji
o godz. 10.00 w naszym kościele zostanie odprawiona uroczysta Msza św.
w intencji Ojczyzny, na którą serdecznie wszystkich zapraszam. Po Mszy św.
nastąpi uroczysty przemarsz do figury Matki Bożej upamiętniającej mieszkańców
naszej gminy, którzy polegli walcząc o odzyskanie niepodległości. Zachęcam, aby
w tym dniu na naszych domach zawiesić polską flagę. O godz. 19:00 zapraszamy
do Centrum Kultury Spichlerz na koncert „Piaśnicki Lament” w wykonaniu zespołu
Folk Acoustic”
W kościele jest to także wspomnienie św. Marcina. Po uroczystościach przy
kościele św. Jana będą rozdawane tradycyjne marcinowe rogale.
 wtorek - wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika
 Środa - męczenników polskich: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna
3. Spotkania duszpasterskie:
 Katechezy dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w poniedziałek nie
będzie z racji Święta Niepodległości, a grupa niedzielna ma spotkanie ma
w normalnym terminie - w środę. Za tydzień w poniedziałek będzie spotkanie dla
rodziców tych dzieci.
 Młodzież 18+ spotkanie biblijne w domu parafialnym. - wtorek 20.00
 modlitwa uwielbienia w środę o 19.00 w kościele św. Jana.
 oaza dla młodzieży w czwartek o 19.00 w św. Jana.
 spotkania Scholii w sobotę o 9.30 a Oazy Dzieci Bożych o 11.00.
 Spotkanie dla młodzieży bierzmowanej we wtorek o 19:30 w kościele
 Zbiórka dla ministrantów, aspirantów i kandydatów sobota 9:00, Lektorzy i
Ceremoniarze poniedziałek 19:00
4. Kalendarz intencji na przyszły rok jest dostępny w biur ze par afialnym. Pr osimy
o odbieranie grafików Mszy św. gregoriańskich.
5. 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

