Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie

ROK XX nr 1065
26.01.2020 r.
III 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 (pn- pt k. św. Jana) i 18.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego:
wtorek o godz. 17.30
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
Środa 17:45

Ewangelia na Niedzielę
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony,
usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret,
przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem,
na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak
miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na
drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan!
Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło
wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy
śmierci wzeszło światło». Odtąd począł Jezus
nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem
bliskie
jest
królestwo
niebieskie».
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus
ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego
Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali
sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł
do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was
rybakami
ludzi».
Oni
natychmiast,
zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc
stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci:
Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana,
jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w
łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni
natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za
Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając
w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię
o królestwie i lecząc wszelkie choroby
i wszelkie słabości wśród ludu.

Komentarz
Jednego ducha i jednej myśli
Wiemy, jak niekiedy trudno jest
o zgodę i przebaczenie, szczególnie
wtedy, gdy każda ze stron jest
przekonana o swojej racji i o słuszności
swoich
argumentów,
a
brakuje
podstawowej chęci do tego, żeby
wysłuchać i przynajmniej spróbować
zrozumieć drugiego. W tym kontekście,
Paweł kieruje do Koryntian mocne słowa:
„Upominam was, bracia, w imię Pana
naszego, Jezusa Chrystusa, abyście żyli
w zgodzie i by nie było wśród was
rozłamów; abyście byli jednego ducha
i jednej myśli” (1 Kor 1,10).

C.D. s.2 ->

Komentarz
Słowa Apostoła zyskują na mocy,
kiedy przyjrzymy się
tekstowi
oryginalnemu. Tam w miejscu
„rozłamów” pojawia się greckie
„schísmata”.
Skojarzenie
jest
oczywiste, prawda? Schizma. W
historii
Kościoła
moglibyśmy
wskazać
różne
wydarzenia
uznawane za początki schizm będących wynikiem tego, że zabrakło
„jednego ducha i jednej myśli” (1 Kor 1,10). Nie chcę teraz omawiać
tych smutnych dziejów naszej religii, ale pragnę wskazać na codzienny
wymiar schizm, których doświadczamy boleśnie na sobie.
Do rozłamów dochodzi wówczas, gdy brakuje miłości. To miłość
sprawia, że jesteśmy gotowi spotkać się z kimś, kto nas skrzywdził, i
przebaczyć; z kimś, z kim się pokłóciliśmy, i wyciągnąć rękę na zgodę;
z kimś, kto ma odmienne zdanie, i znaleźć nić porozumienia. Dla
chrześcijanina ważna jest jeszcze jedna motywacja – jest nią Chrystus,
który poprzez swoje Wcielenie połączył nas wszystkich ze sobą.
Dlatego
Paweł
pyta
retorycznie: „Czyż Chrystus jest
podzielony?” (1 Kor 1,13). I
dodaje:
„Nie
posłał
mnie
Chrystus, abym chrzcił, lecz
abym głosił Ewangelię [dosł.
abym ewangelizował] (…)” (1 Kor
1,17). Jak to? Nie miał chrzcić?
Apostoł chce zwrócić uwagę na to, że do zgody i jedności będziemy
dochodzić nie dzięki naszym wysiłkom (np. dzięki przystępowaniu do
sakramentów), ale dzięki temu, że pozwolimy przemienić nasze serca
według Ewangelii. Wtedy stanie się dla nas jasne, że miłość polega nie
na tym, kto ma rację, ale na oddawaniu życia.
ks. Mateusz Tarczyński

Matki Bożej Gromnicznej
Matki Bożej Gromnicżnej
W
Polsce
święto
ma
charakter
zdecydowanie maryjny – stąd nazywane jest
świętem Matki Bożej Gromnicznej. Nazwa
pochodzi od gromów, przed którymi strzec
miały stawiane podczas burzy w oknach
zapalone świece.
W kościele dokonuje się poświecenia
gromnic przyniesionych przez wiernych.
Liturgię tego święta rozpoczyna obrzęd
błogosławienia świec i procesja z nimi na
uroczyste sprawowanie Eucharystii. Kapłan
wypowiada słowa modlitwy, w której prosi,
aby “wszyscy, którzy zgromadzili się w tej
świątyni z płonącymi świecami, mogli kiedyś
oglądać blask chwały Chrystusa”.
Gromnice te, jak wskazuje stara modlitwa
na ich poświęcenie, miały być wykonane z
pszczelego wosku. W różnych regionach były
one różnie przystrajane. Podczas Mszy
trzymano je zapalone, często starano się je z tym poświęconym ogniem donieść do domu.
Tam gospodarz błogosławił nimi dobytek, a dymem robił
krzyżyk nad drzwiami i oknami, modląc się o ochronę
przed wszelkimi niebezpieczeństwami.
Na znak zawierzenia Maryi w czasie klęsk, szczególnie
podczas burzy, w domach i gospodarstwach, również
zapala się gromnice. Jako gromnice służą też świece
chrzcielne, kiedy to w życie nowo ochrzczonej osoby
wkracza światło wiary, która prowadzi przez życie.
Pobłogosławione 2 lutego świece podaje się też
umierającym.
Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce
okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek –
kończy się tradycyjny (a nie liturgiczny – ten skończył się
świętem Chrztu Pańskiego) okres Bożego Narodzenia.
Dzisiejsze święto zamyka więc cykl uroczystości
związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego.
Liturgia po raz ostatni w tym roku ukazuje nam Chrystusa
-Dziecię.

Zapraszamy!!!

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałe
k

27.01.2020

1. Za + Janinę Kaszuba
7:00 2. Za + Edwarda Laskowskiego - int od ucz. pogrzebu
8:00 1. Za + Brunona Kryszewskiego oraz Zofię, Mariana i Andrzeja
18:00 1. Za + Magdalenę Plichta (greg 27)
1. Za + Magdalenę Plichta (greg 28)
7:00 2. Za + Barbarę Domażalską oraz Bronisława i Brunona Baranowskich

Wtorek
28.01.2020 8:00 1. Za + Waldemara

18:00 1. Za + Witolda Rusek

1. Za + Władysława i Władysława Belgrau
7:00 2. Za + Męża Lucjana Dargacz w 9 r. śm.
Środa
29.01.2020 8:00 1. Za + Magdalenę Plichta (greg 29)
18:00 1. O boże bł. dla Jarosława w 50 ur.
1. Za + rodziców Brunona i Dorotę Bork
7:00 2. Za + Stanisława Bladowskiego - int. od. zakł. pogrzebowego

Czwartek
30.01.2020 8:00 1. Za + Feliksa Pasiewicz i zm. z rodziny
18:00 1. Za + Magdalenę Plichta (greg 30)

Piątek
31.01.2020

1. O boże bł. i potrzebne łaski dla rodzeństwa i ich rodzin
7:00 2. Za + Męża Władysława i teściów Annę i Bernarda Dzionk
8:00 1. Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o zdrowie w rodzinie
18:00 1. Za + rodziców Marie i Henryka Lubeckich

1. Dziękczynna w 40 r. ślubu Teresy i Andrzeja
7:00 2. O boże bł. i opiekę Matki Bożej z okazji 60 urodzin córki Teresy
Sobota
1. Za + Stefanię Kryszewską (greg 1)
8:00 2. Za + Władysława Mielewczyk z ok. r. śm. i Marię Tkaczuk w 15 r. śm.
1.02.2020
1. Za + Jadwigę Hirsz, Waldemara Poklikowskiego, Janusza Wicke oraz
18:00 dusze czyśćcowe
7:00 1. Za + Martę Wilkowską w 11 r. śm.
Z podziękowaniem za odebrane łaski i prośbą o boże bł. i zdrowie dla
8:30 matek Róży Marii Magdaleny z Lnisk
Uroczystość
Ofiarowania
Pańskiego
2.02.2020

10:00 Za + dziadków Bertę i Jana oraz Klemensa Firka
11:30 1. O bł. boże i opiekę dla Róż Różańcowych rodziców za dzieci
13:00 1. Za + zmarłych członków Róży św. Zofii z Glincza
18:00 1. Za + Helenę i Tadeusza Drewing oraz Urszulę Skierka
20:00 1. Za + Stefanię Kryszewską (greg 2)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - 26. 01. 2020 r. - III Niedziela Zwykła
Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą świątynię.
1. Przed nami ostatnie dni wizyt duszpasterskich. Plan był w
poprzednim biuletynie oraz jest na stronie internetowej parafii.
Rozpoczęcie w dni powszednie od godziny 15.30 a w niedzielę od 14.00.
Woda święcona jest w beczce pod amboną. W okresie kolęd biuro
parafialne czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-9.15
oraz w nagłych sprawach po każdej Mszy św.
Dla rodzin, które chciałyby przyjąć kolędę a nie miały możliwości w wyznaczonym
terminie pozostawiliśmy do dyspozycji najbliższą niedzielę. Kolędę dodatkową można
zgłaszać w zakrystii.
2. W liturgii tygodnia:
 wtorek - św. Tomasza z Akwinu

 piątek – św. Jana Bosko
 I sobota miesiąca - rano odwiedzimy z Komunią św.
 Niedziela za tydzień - Święto Ofiarowania Pańskiego (MB Gromnicznej). – światowy
dzień życia konsekrowanego. Na wszystkich Mszach św. będziemy święcić gromnice, a na
Mszy św. o godz. 11.30 poświęcenie świec dla dzieci I Komunijnych.
3. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele św. Jana od 8.30 do 17.30. W środę do
20.00. Od 19.00 modlitwa uwielbienia. Serdecznie zapraszamy.
4. Spotkania duszpasterskie:
 Spotkanie młodzieży starszej „18+ dla Jezusa” we wtorek o 20.00.

 Spotkanie oazowe młodzieży w czwartek o 19.00 w domu parafialnym.
 Spotkanie scholii w sobotę o 9.30.
 Oaza Dzieci Bożych w sobotę o 11.00.
5.
6.
7.
8.
9.

V Edycja Kursu Alfa dla dor osłych i młodzieży r ozpoczyna się jutr o w poniedziałek
o godz. 19.00 w domu parafialnym. Serdecznie zapraszamy.
W sobotę 1 lutego zapraszamy na wieczór modlitwy oraz Mszę Świętą wraz ze
wspólnotą „Gwiazda Betlejemska”. Rozpoczęcie o godz. 17.00 w kościele.
W zgodzie z informacją z kolędy pierwsza katecheza dla uczniów szkół średnich,
którzy nie mają możliwości brania udziału w lekcjach religii w szkole jest w niedzielę
02.02.2020 o 19.00 w domu parafialnym.
Polecam prasę katolicką: „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa Niedzielnego” or az
nasz Parafialny Biuletyn.
W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej parafii: śp. J acka Dr zymałę, l.52
z Glincza oraz Henryka Goszkę, l. 68 z Żukowa, którego pogrzeb jest we wtorek o godz.
10.00. Za nich i za naszych zmarłych: 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)
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

