Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie

ROK XIX nr 1060
15.12.2019 r.
III 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

Gdy Jan usłyszał w więzieniu
o czynach Chrystusa, posłał swoich
uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś
Tym, który ma przyjść, czy też innego
mamy
oczekiwać?»
Jezus
im
odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie
Janowi to, co słyszycie i na co
patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują,
chromi chodzą, trędowaci zostają
oczyszczeni, głusi słyszą, umarli
zmartwychwstają, ubogim głosi się
Ewangelię. A błogosławiony jest ten,
kto nie zwątpi we Mnie». Gdy oni
odchodzili, Jezus zaczął mówić do
tłumów o Janie: «Co wyszliście
obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą
się na wietrze? ale co wyszliście
zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty
ubranego? Oto w domach królewskich
są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co
więc wyszliście? Zobaczyć proroka?
Tak, powiadam wam, nawet więcej niż
proroka. On jest tym, o którym
napisano: „Oto Ja posyłam mego
wysłańca przed Tobą, aby przygotował
Ci drogę”. Zaprawdę, powiadam wam:
Między narodzonymi z niewiast nie
powstał większy od Jana Chrzciciela.
Lecz najmniejszy w królestwie
niebieskim większy jest niż on».

KOMENTARZ

Ręka Pańska
Czasami zdaje nam się, że
wszystko, co się dzieje jest
nieprzypadkowe, prowadzi nas do
jakiegoś celu, przygotowuje nas na
coś więcej, jest w jakiś sposób
zaplanowane. Tak też współcześni
Janowi Chrzcicielowi, patrząc na
niego, zadawali sobie pytanie:
„Kimże będzie to dziecię? Bo
istotnie ręka Pańska była z
nim” (Łk 1,66). Rzeczywiście, w
historii Jana nie ma przypadków.
Bóg od początku chciał zwrócić
uwagę ludzi na tego, który miał
przygotować drogę Jego Synowi.

CD s.2 ->>

Komentarz na Niedzielę
Jan Chrzciciel budzi z jednej strony
ciekawość, a z drugiej strony strach, bo
dzieją się rzeczy, które z ludzkiego punktu
widzenia nie powinny się wydarzyć
(kobieta niepłodna i w podeszłym wieku
rodzi; ojciec najpierw traci mowę z powodu
niedowiarstwa, by potem na oczach
wszystkich ją odzyskać). Jan skupia na
sobie spojrzenia wielu, przyciąga tłumy
słuchaczy i naśladowców, by potem
publicznie ogłosić obecność Mesjasza (J
1,29: „Oto Baranek Boży!”) i udzielić Mu
chrztu w Jordanie.
Jednak w dzisiejszej Ewangelii z ust Jana Chrzciciela, poprzez
poselstwo, padają dość dziwne słowa: „Czy Ty jesteś Tym, który ma
przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?” (Mt 11,3). Czyżby zwątpił w
Jezusa? Trudno jednoznacznie powiedzieć, dlaczego zadał takie
pytanie. Może inaczej wyobrażał sobie Mesjasza (jako tego, który
przyjdzie sądzić i karać), a może chciał skłonić Jezusa do konkretnej
deklaracji i rozwiać wątpliwości Izraelitów jeszcze niepewnych Jego
mesjańskości.
Odpowiedź Jezusa z jednej strony rozwiewa te wątpliwości, a z
drugiej – zachęca do uważnego oraz pełnego wiary trwania przy Jego
boku: „(…) niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci
doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim
głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie
zwątpi” (Mt 11,5-6). Postać Jana Chrzciciela to dla nas dzisiaj
wezwanie do tego, byśmy wytężyli zmysły na działanie Boga, którego
Ręka jest z nami nieustannie, i z nadzieją oczekiwali na powtórne
przyjście Zbawiciela.
ks. Mateusz Tarczyński

Niedziela radości „GAUDETE” - RADUJCIE SIĘ!!!
Gaudete – to łacińska nazwa
trzeciej
niedzieli
Adwentu,
pochodząca od pierwszego
słowa antyfony rozpoczynającej
tego
dnia
Liturgię
Eucharystyczną.
Słowo
to
pochodzi
od
łacińskiego
czasownika „gaudere” i jest
wezwaniem do radości: Radujcie
się ! Jej przyczyną ma być
odnowienie świadomości, że Bóg
jest blisko nas, że jest z nami, że
stał się naszym bratem. Tego dnia w liturgii używa się szat koloru różowego
(stosuje się je jeszcze tylko w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, tzw. niedzielę
laetare). Papież Paweł VI w 1975 r. w adhortacji apostolskiej „Gaudete in
Domino” (O radości chrześcijańskiej) pisał: „Należy rozwijać w sobie
umiejętność radowania, cieszenia się, korzystania z wielorakich radości
ludzkich, jakich Bóg Stwórca użycza nam na tę doczesną pielgrzymkę”. Jeszcze
bardziej będziemy się radować, gdy odkryjemy prawdę o tym, że Chrystus
wciąż do nas przychodzi. Wtedy przepełni nas
radość płynąca ze świadomości, że stoi On także u
podwoi naszego serca i kołacze. Otwórzmy na oścież
drzwi Chrystusowi. Najważniejsze rozgrywa się
przecież w głębinach naszego serca. Może ono stać
się Betlejem, gdzie zamieszka Emmanuel – Bóg z
nami. Znajdźmy w tę niedzielę chwilę czasu, by Go
ugościć. Papież Jan XXIII powiedział, że do Nieba nie
wpuszczają ponuraków, tylko ludzi, którzy umieją
się cieszyć. Oby nie okazało się, że nie nadajemy się
do Nieba, ponieważ nie umiemy się cieszyć, bo
zapomnieliśmy, jak to się robi. Usłyszmy więc to dzisiejsze wezwanie Kościoła:
Bądź radosny! Nie zamykaj się w samotności i smutku. Jezus jest z Tobą!
Adwent przygodnie napotkanemu katolikowi niejednokrotnie kojarzy się tylko
i wyłącznie z okresem przed Bożym Narodzeniem, jako czas przygotowania do
świąt. Niekiedy też, niestety, bywa on postrzegany jako okres swoistej pokuty i
postu,
co
jest
jak
najbardziej
błędnym
przeświadczeniem.

Niedziela radości „GAUDETE” - RADUJCIE SIĘ!!!
Ogólnie możemy powiedzieć, że Adwent jest czasem pobożnego i radosnego
oczekiwania na pojawienie się Jezusa Syna Bożego. Obecnie przeżywamy jego
trzecią niedzielę, w której manifestujemy naszą radość z bliskości Pana. Już
bowiem w pierwszej antyfonie mszalnej Kościół dziś ogłasza: „Radujcie się
zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: radujcie się! Pan jest blisko” (Flp 4,
4n). Po łacinie zawołanie to zaczyna się słowami: „Gaudete in Domino”. Dlatego często obecną niedzielę nazywamy „niedzielą gaudete”, czyli po prostu
„niedzielą radości”.
Istnieje jeszcze jedna, dość intrygująca,
nazwa tej niedzieli. Bywa ona bowiem nazywana „niedzielą różową”. Określenie to
wywodzi się od koloru szat liturgicznych
przewidzianych na ten dzień. Otóż, jest to
właśnie kolor różowy. W całym roku liturgicznym stosuje się go tylko dwa razy
(poza niedzielą gaudete, używa się go w
tzw. niedzielę laetare, którą jest czwarta
niedziela Wielkiego Postu).
W Adwencie szaty liturgiczne mają zazwyczaj kolor fioletowy, który w jasnym świetle wydaje się przybierać barwę różową.
Dobór koloru wynika z jego skojarzenia z
widokiem nieba o świcie. Wyobraża on
blask przyjścia Jezusa Chrystusa w tajemnicy Bożego Narodzenia. Przychodzący Zbawiciel jest bowiem dla nas Światłością, podobnie jak wschodzące Słońce. Właśnie tego typu porównanie odnajdujemy np. w tzw. Pieśni Zachariasza: „nawiedzi nas Słońce Wschodzące z
wysoka, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają” (Łk 1, 78n).
Wspólnota kościelna rozumie znaczenie wyjątkowego charakteru Adwentu
jako czasu przygotowania do przyjęcia prawdy o Wcieleniu Boga. Dlatego też
umieszcza ona adwentowe niedziele wysoko w tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych. Oznacza to, że nie wolno nam zrezygnować z celebrowania
„niedzieli gaudete” na rzecz np. parafialnych uroczystości odpustowych. Radość płynąca ze zbliżających się świąt nie wynika z emocjonalnych uniesień,
lecz bierze się z autentycznych religijnych przeżyć. Sam Adwent zaś ukazuje
nam prawdziwą radość bycia chrześcijaninem, który oczekuje pojawienia się
swojego jedynego Pana.

INTENCJE MSZALNE
1. Za + Andrzeja Krefta (greg 16)
6:30 2. W intencji Ojczyzny, Ojca Świętego, radia Maryja i telewizji Trwam
Poniedziałek

16.12.2019

8:00 1. Za + Agatę Paczoska w 3 r. śm.
1. Za + Stanisławę Grabowską w 12 r. śm.
18:00 2. Dziękczynna w 18 - te urodziny Beaty

Wtorek
17.12.2019

1. Za + Alfonsa Nojmiler w 2 r. śm.
6:30 2. Za + Dawida Okrój - int. od zakładu pog.
8:00 1. Za + Andrzeja Krefta (greg 17)
1. Za + Pawła i Leona Ciwikałowskich
18:00 2. Za + Jana Lica w 20 r. śm.

Środa
18.12.2019

1. Za + Benona Byczkowskiego
6:30 2. Za + Gertruda i Franciszek Podjascy
8:00 1. Za + Konrada Wierczyńskiego - int. od zakł. pog.
18:00 1. Za + Andrzeja Krefta (greg 18)

Czwartek
19.12.2019

1. Za + Andrzeja Krefta (greg 19)
6:30 2. Za + rodziców Helenę i Stanisława
8:00 1. Za + Józefa Fularczyk - int. od zakł. pog.
18:00 1. Za + Benedykta Klawikowskiego oraz Urszulę, Leona i Zygmunta Cirockich

Piątek
20.12.2019

1. O boże bł. i opiekę Matki Bożej dla chrześniaczki Marii w 3 urodziny oraz
6:30 dla Laury
2. Za + Alojzego Borskiego
8:00 1. Za + Andrzeja Krefta (greg 20)
18:00 1. Za + ojca Antoniego Klaina oraz teściów Annę i Józefa Walczak

Sobota
21.12.2019

1. Za + Irenę i Stanisława Bojanowskich i teścia Gerarda Bielawa
6:30 2. Za + Janinę i Władysława Szynszeckich
1. Za + Andrzeja Krefta (greg 21)
8:00 2. Za + Henryka Nowackiego w 1 r. śm
18:00 1. Za + synową Elżbietę Raulin w r. śm.
7:00 1. Za + Leokadię i Bernarda Pawelczyk

8:30 1. Za + Andrzeja Krefta (greg 22)
IV
10:00 1. Za + meża Władysława Dzionk
Niedziela
11:30 1. Za + Karola Klawikowskiego i zm. Z rodziny Klawikowskich
Adwentu
13:00 1. Za + Leona, Henryka i Roberta Kleina
22.12.2019
18:00 1. Za + męża Henryka Płotka w 7 r. śm.
20:00 1. Za + syna Jana Barzowskiego w r. śm.

Ogłoszenia parafialne III Niedziela Adwentu
 Bóg zapłać wszystkim, którzy współtworzyli VIII Jarmark

Żukowski: naszym parafianom, panu Burmistrzowi wraz
z pracownikami Gminy i Ośrodka Kultury i Sportu. Szczególnie
dziękuję Władysowi, Mateuszowi i Sławkowi Laskowskim, Marianowi
Kur za ustawienie choinki i oświetlenie, strażakom za jej
przyozdobienie a także p. Leszkowi Mischke za transport. Panu
Bogdanowi Byczkowskiemu za podarowanie choinki na dziedziniec.
Wdzięczność wyrażam także sponsorom fajerwerków na zakończenie
jarmarku.
 Dziękuję także za złożone przed tygodniem ofiary na tacę inwestycyjną na kolejne ławki
w kościele św. Jana Chrzciciela. Zebraliśmy 10 021 zł i 80 gr
 Zapraszamy małżeństwa oraz rodziny z dzieci na Rodzinne Spotkanie Niedzielne dzisiaj
o godz. 12:30 w domu parafialnym. Temat dla rodziców: "Przeszkody w porozumiewaniu
się", a dla dzieci w tym samym czasie zabawa z niespodziankami. Zakończenie o godz. 14.
 W zakrystii Caritas rozprowadza świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Można także
kupić przewodnik po naszym kościele, jako prezent dla kogoś pod choinkę.
 W Adwencie zapraszamy także na roraty. Roraty odprawiane 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.
 Poświęcone opłatki wraz z listem ks. proboszcza do parafian na nowy rok kościelny są
przed ołtarzem. Ofiar y z opłatków pr zeznaczone są na potr zeby Gdańskiego
Seminarium Duchownego. Za składane ofiary serdeczne Bóg zapłać.
 Jutro dzień spowiedzi dekanalnej w naszej parafii od 8.30-9.30 i 19.00-21.00. Dla osób,
które nie mogą skorzystać jutro ze spowiedzi, sakrament pokuty w sobotę od 16.00-18.00.
 We wtorek przypada dzień urodzin ojca św. Franciszka - pamiętajmy o papieżu w modlitwie
 Spotkania duszpasterskie i opłatkowe:
 Spotkanie opłatkowe dla duszpasterskiej i ekonomicznej rady parafialnej, katechetów,
szafarzy Eucharystii we wtorek 17 grudnia o godz. 19.00 na plebani.
 Spotkania dzieci I komunijnych są odwołane do końca wizyty kolędowej. Modlitwy dzieci
mogą zaliczać u swoich katechetów albo u ks. Krystiana.
 Spotkanie bierzmowanych odbywa się w grupach.
 Oaza młodzieżowa spotyka się w tym tygodniu z animatorami w grupach w ustalonych
terminach.
 Spotkania Scholii w sobotę o 9.30 a Oazy Dzieci Bożych o 11.00.
 Ze względu na spowiedź dekanalną w naszej parafii zbiórki ministranckiej w tym tygodniu
nie będzie. Wigilia ministrancka odbędzie się dnia 21.12.2019r. o godzinie 12:00,
zapraszamy na nią wszystkich tworzących wspólnotę LSO, panów ministrantów seniorów
oraz nadzwyczajnych szafarzy komuni świętej. Zajęcia piłki nożnej oraz tenisa stołowego
bez zmian.
10. Ks. Krystian przypomina pielgrzymom udającym się w kwietniu 2020 roku na
pielgrzymkę do Ziemi Świętej o konieczności wpłaty dr ugiej r aty do końca gr udnia,
a pozostałej kwoty najpóźniej do końca lutego.
11. Polecamy prasę religijną: „Gościa Niedzielnego” i nasz par afialny biuletyn.
12. Wszystkim parafianom i gościom życzymy dobrego i owocnego przeżywania adwentu.
13. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Grzegorza Pobłockiego, l. 68 z Otomina. 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
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