Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie

ROK XIX nr 1059
08.12.2019 r.
II NIEDZIELA ADWENTU

Msze św. w niedziele:
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 18.00 i 20.00
W tygodniu: 6:30 Roraty, 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
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w
Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy
poślubionej mężowi, imieniem Józef, z
rodu Dawida; a Dziewicy było na imię
Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł:
„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z
Tobą, błogosławiona jesteś między
niewiastami”. Ona zmieszała się na te
słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to
pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej:
„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem
łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz
Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie
On wielki i będzie nazwany Synem
Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego
praojca, Dawida. Będzie panował nad
domem Jakuba na wieki, a Jego
panowaniu nie będzie końca”. Na to
Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to
stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej
odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na
Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię.
Dlatego też Święte, które się narodzi,
będzie nazwane Synem Bożym. A oto
również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła
w swej starości syna i jest już w szóstym
miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną.
Dla Boga bowiem nie ma nic
niemożliwego”. Na to rzekła Maryja:
„Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się
stanie według twego słowa!” Wtedy
odszedł od Niej anioł.

KOMENTARZ

Nie bój się!
Dzisiejszy fragment z Księgi
Rodzaju mówi, że człowiek nie
zachował wstrzemięźliwości, o którą
prosił go Bóg. W raju mógł spożywać
owoce ze wszystkich drzew poza
jednym. Chciał jednak spróbować
akurat tego właśnie owocu, z tego
właśnie drzewa. Podobnie jest z
naszymi
wyrzeczeniami,
które
podejmujemy choćby w adwencie. Nie
polegają one na wyrzekaniu się rzeczy
potrzebnych do życia i codziennego
funkcjonowania. Nie mają też na celu
ćwiczenia naszej woli. Dzisiejsza
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Maryi
podpowiada
nam,
że
wyrzeczenia mają wyrobić w nas
postawę zawierzenia Bogu.
C.D. -> s.2

Komentarz na Niedzielę
Przyglądając
się
scenie
Zwiastowania,
można
by
stwierdzić, że Maryja przystała
na
propozycję
Boga.
Rzeczywistość jest jednak trochę
inna. Maryja bowiem oddała
Bogu swoje życie – i to była
odpowiedź, którą wypowiedziała
jeszcze przed przyjściem Archanioła. To była postawa, która pozwoliła
Jej wypowiedzieć jedno z najważniejszych w historii ludzkości zdań:
„Oto Ja, służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego
słowa!” (Łk 1,38). Przyjmując pod serce Wcielone Słowo, stała się
pierwszym tabernakulum, a zarazem pierwszą uczennicą Jezusa. Jest
pierwszą, która przyjęła Słowo Boże i wypełniła je. Swoje „fiat”
wypowiedziane w momencie Zwiastowania powtarzała potem każdego
dnia, aż po śmierć swojego Syna, aż po Jego zmartwychwstanie.
To prawda, że Maryja jest
niedoścignionym wzorem. Nie oznacza to
jednak, że droga powierzenia życia Bogu
nie jest dla nas. Wszyscy jesteśmy
powołani do świętości bez względu na to,
ile już zakazanych owoców zjedliśmy.
Jesteśmy bardzo strachliwi w relacji z
Bogiem. To normalny odruch kogoś, kto
ma iść w nieznane. Prawdziwy chrześcijanin to jednak człowiek wielkiej
odwagi. Maryja łączy w sobie te dwie skrajności: strach przed
nieznanym i gotowość zaufania. Dzisiejsza uroczystość uczy nas, że
Bóg będąc nieprzewidywalnym jednocześnie przygotowuje człowieka
do nieprzewidzianego. Nie bój się zaufać Bogu. Z pewnością nie stanie
ci się krzywda. Potwierdza to historia Tej, która uwierzyła Jego
zapewnieniu: „Nie bój się!”.

ks. Mateusz Tarczyński

Niepokalane poczęcie Najświętszej Maryii Panny
Na czym polegało Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny?
Każdy z ludzi przez fakt poczęcia
dziedziczy grzech pierworodny, który
zostaje zgładzony przez łaskę chrztu
świętego. Kościół w katechizmie poucza
nas, że jednym ze skutków grzechu
pierworodnego
jest
utrata
łaski
uświęcającej, w skutek czego „rozum
ludzki uległ zaciemnieniu, a wola osłabła
w dążeniu do dobra i stała się skłonna do
złego”. W tym kontekście Niepokalane
Poczęcie polegało więc na tym, że
Najświętsza Maryja Panna „od pierwszej
chwili swego poczęcia – mocą
szczególnej
łaski
i
przywileju
wszechmogącego
Boga,
mocą
przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa,
Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została
zachowana jako nietknięta od wszelkiej
zmazy grzechu pierworodnego”. Takie
oto
wyjaśnienie
tajemnicy
Niepokalanego Poczęcia znajdujemy
w bulli Ineffabilis Deus bł. Piusa IX,
w której to Papież uroczyście ogłosił ten
dogmat. Jest to oczywiście język
teologiczny i dla wielu dzisiejszych
katolików może wydawać się zawiły bądź
niezrozumiały.
Z pomocą przychodzi nam wielki duchowy skarbiec naszej katolickiej wiary
i pobożności, w którym to skarbcu posiadamy nieoceniony dar Ducha Świętego, jakim
jest bardzo znane i lubiane nabożeństwo maryjne – Godzinki o Niepokalanym
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Wystarczy wsłuchać się w tekst Godzinek, aby
prawda o Niepokalanym Poczęciu stała się bliższa naszej duszy. W tekście Godzinek
śpiewamy m.in.: „Od wszelakiej zarazy świata ochroniona, pierwej święta w żywocie
matki, ni zrodzona”; „Ciebie, Oblubienicę przyozdobił sobie, bo przestępstwo Adama
nie ma prawa w Tobie”; „Który Ciebie za matkę obierając sobie, chciał, by przywara
grzechu nie postała w Tobie” i wiele innych biblijnych oraz poetyckich określeń
wychwalających i wyjaśniających ten wyjątkowy przywilej Błogosławionej Dziewicy.

II Niedziela Adwentu

INTENCJE MSZALNE
1. Za + Waldemara Poklikowskiego w 2 r. śm.
6:30 2. Za dusze w czyśćcu cierpiące
Poniedziałek

9.12.2019

8:00 1. Za + Marię Zielińską
1. Za + Andrzeja Krefta (greg 9)
18:00 2. Za + rodziców Marię i Franciszka

Wtorek
10.12.2019

1. Za + Andrzeja Krefta (greg 10)
6:30 2. Za + Aleksandrę i Marka Stefańskich
8:00 1. Za + Zygfryda Bobrowskiego
1. W int. Kręgu rodzin św. Józefa
18:00 2. Za + Wiesława Dolinę i zmarłych dziadków Wrońskich i Kulesza

Środa
11.12.2019

Czwartek
12.12.2019

Piątek
13.12.2019

Sobota
14.12.2019

1. Za + Annę i Franciszka Reggel
6:30 2. O zdrowie i boże bł. dla Jana i Elżbiety
8:00 1. Za + Andrzeja Krefta (greg 11)
1. O zdrowie, boże bł. i dary Ducha Świętego dla Heleny
18:00 2. Za + Jana Mateja w 12 r. śm.
1. Za + Klarę i Wacława Redzimskich
6:30 2. Za + Leona, Łucję, Edmunda i Pawła Malc
8:00 1. Za + Zenona Mucha w dniu urodzin
1. Za + Andrzeja Krefta (greg 12)
18:00 2. Za + ojca Bernarda Bendik w 25 r. śm.
1. Za + Alozego Bendik w 40 r. śm
6:30 2. Za + Andrzeja Krefta (greg 13)
8:00 1. Za + Lidię i Klemensa Merchel
1. Za + Irenę Kranczkowską w dniu urodzin
18:00 2. Za + Franciszka i Genowefę Jeżewskich
1. Za + ojca Czesława i ojca Alfonsa w r. śm
6:30 2. Za + Zofię, Stefanię i Jana Kryszewskich
1. Za + Andrzeja Krefta (greg 14)
8:00 2. Za + Sebastiana Trzebiatowskiego - int. od ucz. pogrzebu

18:00 1. Za + Henryka i Władysławę Hinz
7:00 1. Za + ojca Gerarda i brata Eugeniusza
8:30 1. Za + Hildegardę Kostuch w 10 r. śm.
III Niedziela 10:00 1. Za + Jana i Helenę Kowalczyk oraz Jana i Katarzynę Kasiura
11:30 1. Za + Franciszka Kwidzińskiego
Adwentu
15 .12.2019 13:00 1. Za + Andrzeja Krefta (greg 15)
18:00 1. Za + Mariana Kwidzińskiego
20:00 1. Za + Ewę i Jerzego Małycha

Ogłoszenia parafialne II Niedziela Adwentu
1. Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Jest to
odpustu dla członków Żywego Różańca.
2. Słowa podziękowania dla
 wszystkim, którzy uczestniczyli w rekolekcjach adwentowych.
 kandydatom do bierzmowania za pomoc w zbiórce słodyczy
 za złożone dzisiaj ofiary na tacę inwestycyjną na ławki w kościele św.
Jana Chrzciciela.
3. W ramach jarmarku Caritas rozprowadza świece Wigilijnego Dzieła Pomocy
Dzieciom. Można także kupić pr zewodnik po naszym kościele jako pr ezent dla kogoś pod choinkę
4. Trwa jarmark świąteczny na dziedzińcu naszego kościoła or az pr zy centr um Kultur y Spichler z
organizowany wraz z Gminnym Ośrodkiem kultury i Sportu w Żukowie. Szczegóły na plakatach.
5. 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.
6. Dzisiaj na wszystkich Mszach św. święcimy opłatki wigilijne. Wr az z opłatkami dołączony jest
list
ks. Proboszcza do parafian na nowy rok kościelny i kolędę. Opłatki te będziemy dzielili w naszych
domach rodzinnych w wigilijny wieczór, aby przekazać sobie znak pokoju i autentycznego
wybaczenia.
7. W liturgii Kościoła:
 piątek - św. Łucji, męczennicy
 sobota - św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła
8. Spotkania duszpasterskie:
 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.
 Następuje zmiana godzin zbiórek dla kandydatów, aspirantów, ministrantów, lektorów
i ceremoniarzy. Kandydaci, aspiranci i ministranci spotykają się na zbiórce w poniedziałek o
godzinie 19:00, a lektorzy i ceremoniarze przychodzą w poniedziałek na godzinę 19:30. Zajęcia
piłki nożnej oraz tenisa stołowego bez zmian.
 Rodziców którzy chcieliby pomóc w organizacji ministranckiej zapraszamy na spotkanie w
poniedziałek na 20:00
 Spotkanie dla bierzmowanych w tym tygodniu odbędzie się we wtorek o godzinie 19:00 w kościele.
Prosimy o przyniesienie długopisów na spotkanie.
 Zapraszamy małżeństwa z dzieci na Rodzinne Spotkanie Niedzielne za tydzień o godz. 12:30
w domu parafialnym. Temat dla rodziców: "Przeszkody w porozumiewaniu się", a dla dzieci w tym
samym czasie zabawa z niespodziankami. Kończymy - jak zawsze - o godz. 14.
9. Informacje przedświąteczne:
 Dzień spowiedzi dekanalnej w naszej parafii w przyszły poniedziałek 16 grudnia od 8.30-9.30
i 19.00-21.00.
 Spotkanie opłatkowe dla duszpasterskiej i ekonomicznej rady parafialnej, katechetów, szafarzy
Eucharystii we wtorek 17 grudnia o godz. 19.00 na plebani.
10. Ks. Krystian pragnie przypomnieć pielgrzymom udającym się w kwietniu 2020 roku na pielgrzymkę
do Ziemi Świętej o konieczności wpłaty drugiej raty (1500zł) najpóźniej do końca tego miesiąca, a
pozostałej kwoty najpóźniej do końca lutego.
11. Polecamy prasę religijną: „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa Niedzielnego”, dwumiesięcznik
biblijny „Galilea” i nasz parafialny biuletyn.
12. Wszystkim parafianom i gościom życzymy dobrej niedzieli i rekolekcji oraz owocnego przeżywania
adwentu.
13. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Stanisław Bladowskiego, l. 72 z Żukowa. Dobry Jezu...
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
KONTO PARAFIALNE Bank Spółdzielczy w Tczewie 35 8345 1029 0200 0257 2000 0001

