Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie

ROK XIX nr 1058
01.12.2019 r.
I NIEDZIELA ADWENTU

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

Jezus powiedział do swoich
uczniów: «Jak było za dni Noego,
tak będzie z przyjściem Syna
Człowieczego.
Albowiem
jak
w czasie przed potopem jedli i pili,
żenili się i za mąż wydawali aż do
dnia, kiedy Noe wszedł do arki,
i nie spostrzegli się, aż przyszedł
potop i pochłonął wszystkich, tak
również będzie z przyjściem Syna
Człowieczego.
Wtedy
dwóch
będzie w polu: jeden będzie
wzięty, drugi zostawiony. Dwie
będą mleć na żarnach: jedna
będzie wzięta, druga zostawiona.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie,
w którym dniu Pan wasz przyjdzie.
a to rozumiejcie: Gdyby gospodarz
wiedział, o jakiej porze nocy
nadejdzie złodziej, na pewno by
czuwał i nie pozwoliłby włamać się
do swego domu. Dlatego i wy
bądźcie gotowi, bo o godzinie,
której się nie domyślacie, Syn
Człowieczy przyjdzie».

KOMENTARZ
Obecność i Działanie
Wydaje się nam nieraz, że jeśli
chodzi o kwestie związane z wiarą, to
na wszystko mamy jeszcze czas:
jeszcze zdążymy się nawrócić,
jeszcze kiedyś będziemy sięgali
częściej po Pismo Święte, jeszcze
będziemy przykładali się bardziej do
pracy nad sobą… Tymczasem adwent
zaczyna
się
„z
grubej
rury”:
„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w
którym dniu Pan wasz przyjdzie”
(Mt 24,42). Możemy ten czas
potraktować po macoszemu, jako miłą
odmianę od codzienności zwiastującą
zbliżające
się
święta
Bożego
Narodzenia. Czuć już zapach świąt?
Mnie się wydaje, że coś tu jednak
brzydko pachnie. To nasza niechęć do
nawrócenia.

Komentarz na Niedzielę
Odkładanie
niektórych
zadań
i obowiązków na bliżej nieokreśloną
przyszłość to cecha zła nie tylko w
„świeckim” życiu, ale tak samo
niepożądana w życiu duchowym.
Należy o jedno dbać, a drugiego nie
zaniechać, do czego zachęca nas
św. Paweł: „Rozumiejcie chwilę
obecną: teraz nadeszła dla was
godzina powstania ze snu” (Rz
13,11). Adwent ma być czasem
przebudzenia. Jednak nie tylko religijnego – mamy na nowo spojrzeć
na całe nasze życie z perspektywy wiary. Mamy odnowić i umocnić
naszą relację z Panem, który jest Bogiem przychodzącym już tu i teraz.
Chrześcijaństwo nie jest religią opartą na opowieści z przeszłości, ale
jest zbawczym wydarzeniem, które wciąż się dzieje w sakramentach
świętych i w sercu każdego wierzącego spotykającego się na modlitwie
ze swoim Panem.
Dzisiejsza Ewangelia nie ma
przerazić nas końcem świata,
lecz ma wzbudzać w nas
czujność, byśmy nie przegapili
łaski, przez którą Pan chce
zmienić nasze serce. Tylko
świadomość tego, że Jezus jest
blisko może powstrzymać nas od tego, byśmy żyli „przyzwoicie jak w
jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu,
nie w kłótni i zazdrości” (Rz 13,13). Życie nabiera sensu wtedy, gdy
odkryjemy w nim Obecność i Działanie. To imiona Boga, które mamy w
adwencie jeszcze lepiej poznać.

ks. Mateusz Tarczyński

Jarmark Świąteczny

I Niedziela Adwentu

Adwent 2019 i Roraty
W pierwszym okresie akcent położony jest na
Paruzję, czyli ostateczne przyjście Chrystusa na
końcu świata. Ostatni tydzień natomiast
bezpośrednio przygotowuje do narodzenia
Chrystusa, przez które Bóg wypełnia wszystkie
obietnice złożone w historii.
Adwentowe czytania mszalne dotyczą m.in. dramatycznych nawoływań proroków,
którzy zachęcają do nawrócenia, podkreślają zbliżający się kres czasu i ostateczne
nastanie Królestwa Bożego. Równocześnie jednak Kościół przypomina o nadziei, jaka
wiąże się z paruzją, czyli ponownym przyjściem Chrystusa.

Jakie są symbole adwentu?
Wieniec adwentowy – w formie okręgu, składa się
z gałązek choinki, na których umieszcza się cztery
świece, symbolizujące cztery niedziele adwentu. Co
niedzielę zapala się kolejną świecę.
Kalendarz adwentowy – służy do odliczania dni od
pierwszego dnia adwentu do Wigilii Bożego
Narodzenia. Pomysł pochodzi z XIX wieku od
niemieckich luteran. Zwyczaj ten znany jest
i pielęgnowany w wielu krajach na całym świecie w
rodzinach chrześcijańskich.
Lampion adwentowy – jest to rodzaj lampki, wykonanej w kształcie czworoboku
zamkniętego, którego ścianki przypominają gotyckie witraże z symbolami
chrześcijańskimi lub scenami biblijnymi. Wewnątrz lampionu umieszcza się świece
lub małą żarówkę na baterię.
SPOŁECZNOŚĆ SZKOŁY NR 1 IM. OBROŃCÓW WYBRZEŻA ZAPRASZAJĄ SERDECZNIE NA KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 6 GRUDNIA W GODZ. 16.00-19.00
W programie: występy artystyczne, pokój św. Mikołaja, ozdoby i dekoracje
świąteczne oraz wiele innych atrakcji.
ZAPRASZAMY!!!

INTENCJE MSZALNE
1. Za + Andrzeja Krefta (greg 2)
6:30 2. Za + rodziców z ob.. Stron oraz chrzestnych
Poniedziałek
1. W intencji rodziny, o bł. Boże i opiekę
9:00 2. O zdrowie dla Marka i szybki powrót ze szpitala do domu
2.12.2019
1. Za + Ryszarda Kołodziejczyk i Klemensa Stenzel
18:00 2. Za + żonę Mariolę Świętoniowską
1. Za + Marię i Franciszka Drywa oraz Edmunda Ropela
6:30 2. W 82 ur. Mamy Barbary z prośbą o dalszą Bożą opiekę i
wstawiennictwo Matki Bozej
9:00 1. Za + Andrzeja Krefta (greg 3)
Wtorek
1. Za + Krystynę i Tadeusza Węsierskich
3.12.2019
18:00 2. Za + Franciszka Hinz
1. W 18 - te urodziny Klaudiusza prosząc o Boże Bł. i opiekę Matki Bożej
20:00 w dorosłym życiu
1. Dziękczynna za 5 lat abstynencji z prośba o wytrwałość
i potrzebne łaski
6:30
2. Za + rodziców Czaja i Arendt oraz rodzeństwo z obojga stron
Środa
8:00 1. Za + Andrzeja Krefta (greg 4)
4.12.2019
1. Za + Jana Groth w 1 r. śm.
18:00 2. Za + Edmunda Kierznikiewicz
1. Za + Romana Biczkowskiego
6:30 2. Za + Anielę i Józefa Hazuka
Czwartek
1. Za + Zofię Kreft - Żywicką - int. od ucz. pogrzebu
8:00 2. Za + Edwarda Laskowskiego - in. Od ucz. pogrzebu
5.12.2019
1. Za + Andrzeja Krefta (greg 5)
18:00 2. Za + Wacława Hirsz
1. Za + Marię Noetzel
6:30 2. Za + Romana Biczkowskiego
Piątek
8:00 1. Za + Andrzeja Krefta (greg 6)
6.12.2019
1. Za + Norberta i Jadwigę Koseckich
18:00 2. O boze bł. i opieke Matki Bożej dla rodziny
1. Za + Dawida Okrój - int od księży i parafii
6:30 2. W 1 r. powstania Róży Różańcowej z Rótek
Sobota
8:00 1. Za + Andrzeja Krefta (greg 2)
7.12.2019
1. Za + Władysława, Stanisława oraz rodziców i zmarłych z rodziny
18:00 2. Dziękczynna w 18 - te urodziny Pauliny i Filipa z prośbą o dary
Ducha św. i opiekę Matki Bozej
7:00 1. Za + Augustyna Trybul w 23 r. śm.
8:30 1. W 80 - te urodziny, prosząc o łaskę zdrowia
I Niedziela 10:00 1. Za + Stanisława i Jadwigę Litwin oraz dziadków z ob.. Stron
11:30 1. Za + Andrzeja Krefta (greg 8)
Adwentu
1. Za + Franciszka i Gertrudę Płotka oraz Edmunda Staroszczyk
13:00 2. Za + rodziców Rzepka i Szymichowskich
8.12.2019
18:00 1. O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Moniki w dniu 11 urodzin
20:00 1. Za + Franciszka, Gertrudę Płotka oraz Edmunda Staroszczyk

Ogłoszenia parafialne I Niedziela Adwentu
1. Rozpoczęliśmy Adwent a wraz z nim Nowy Rok Kościelny. Adwent to okres
radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa. Zapraszam jutro i pojutrze na
Adwentowe Rekolekcje, które głosi ks. Grzegorz Tomaszewski. Program
rekolekcji jest na plakacie i był w poprzednim biuletynie. W związku
z rekolekcjami nie ma spotkań dla bierzmowanych i dzieci I komunijnych. Dzieci
i młodzież przychodzą na nauki rekolekcyjne.
2. Od dzisiejszej niedzieli Caritas rozprowadza świece w ramach Wigilijnego Dzieła
Pomocy Dzieciom.
3. W sobotę i przyszłą niedzielę zapraszamy wszystkich na jarmark świąteczny
na dziedzińcu naszego kościoła oraz przy centrum Kultury Spichlerz organizowany wraz z Gminnym
Ośrodkiem kultury i Sportu w Żukowie. Szczegóły w biuletynie i na plakatach
4. W Adwencie zapraszamy także na roraty. Ror aty
odpr awiane będą w dni powszednie
o godz. 6.30. Zapraszamy całe rodziny. Zabierzmy ze sobą lampiony. Po roratach coś ciepłego do picia
i drożdżówka dla dzieci w domu parafialnym.
5. Za tydzień na wszystkich Mszach św. święcimy opłatki wigilijne. Wr az z opłatkami dołączony jest list
ks. Proboszcza do parafian przed nowym rokiem kościelnym i kolędą. Opłatki te będziemy dzielili w naszych
domach rodzinnych w wigilijny wieczór, aby przekazać sobie znak pokoju i autentycznego wybaczenia.
6. W liturgii Kościoła:
 wtorek - wspomnienie św. Franciszka Ksawerego
 czwartek - św. Barbary
 piątek - św. Mikołaja
 sobota - św. Ambrożego patrona pszczelarzy
 niedziela - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
 w tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek po wieczornej Mszy
św. adoracja Najświętszego Sakramentu. W piątek spowiedź od godz. 16.00. O godz. 16.30 Msza Św. wraz
z nabożeństwem do Najśw. Serca Pana Jezusa dla dzieci. Chorych odwiedzimy
w sobote od 8.30.
7. Spotkania duszpasterskie:
 Z uwagi na udział w rekolekcjach w tym tygodniu nie będzie katechez dla dzieci przygotowujących się do
sakramentów Spowiedzi i I Komunii.
 Oaza młodzieżowa spotyka się w czwartek o 19.00 w kościele św. Jana.
 Spotkania Scholii w sobotę o 9.30 a Oazy Dzieci Bożych o 11.00.
 Ze względu na pierwszą sobotę miesiąca nie ma zbiórki dla ministrantów, kandydatów i aspirantów,
Lektorzy i Ceremoniarze poniedziałek 19:00; Zajęcia sportowe dla LSO się zgodnie z wyznaczonym
grafikiem.
 Spotkanie dla moderatorów osób bierzmowanych we wtorek o 20:00. Ze względu na rekolekcje parafialne
spotkania w grupach w tym tygodniu się nie odbędą. Obecność na rekolekcjach dla kandydatów do
bierzmowania jest obowiązkowa!
 Spotkanie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w środę po Mszy św. wieczornej
8. Zapraszamy wszystkie dzieci, oraz wszystkich członków Oazy na Diecezjalny Dzień Wspólnoty
w Rumii w niedzielę 8 grudnia. Wyjazd z parkingu przed kościołem o 12.30. Powrót około 18.30. Koszt
przejazdu 10 zł. Lista zapisów na autokar oraz karty wyjazdowe dla dzieci są w zakrystii. Należy je oddać do
jutra do godz. 19.00.
9. Polecamy prasę religijną: „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa Niedzielnego” i nasz parafialny biuletyn.
10. Wszystkim parafianom i gościom życzymy dobrej niedzieli i rekolekcji oraz owocnego przeżywania
adwentu.

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

