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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

Komentarz

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz
brata jego, Jana, i zaprowadził ich na
górę wysoką, osobno. Tam przemienił
się wobec nich: twarz Jego zajaśniała
jak słońce, odzienie zaś stało się białe
jak światło. A oto ukazali się im
Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie,
dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz,
postawię tu trzy namioty: jeden dla
Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla
Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto
obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku
odezwał się głos: «To jest mój Syn
umiłowany,
w
którym
mam
upodobanie,
Jego
słuchajcie!»
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz
i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się
do nich, dotknął ich i rzekł:
«Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy
podnieśli oczy, nikogo nie widzieli,
tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z
góry, Jezus przykazał im, mówiąc:
«Nie opowiadajcie nikomu o tym
widzeniu,
aż
Syn
Człowieczy
zmartwychwstanie».

Dzisiejsza liturgia słowa pełna jest
dynamiki: bohaterowie gdzieś idą,
dokądś przechodzą. Bóg chce przekazać
nam prawdę o tym, że jesteśmy
w drodze – zarówno jako wędrowcy po
ziemi, jako wędrowcy w czasie, ale
i wędrowcy w przestrzeniach ducha.
Pierwszą prezentowaną dziś sceną jest
zachęta Abrama do wyjścia ze swoich
spraw – do ruszenia się w swoim życiu.
Musiała być ona silna, bo „starych
drzew się nie przesadza”, a wędrówka
z liczną rodziną i licznym dobytkiem
w zupełnie nieznane nie była pewnie w
głowie siedemdziesięciopięcioletniego
Patriarchy. Bóg musiał wabić go takimi
argumentami, które były w stanie
pokonać wszelkie opory w Abramie. Do
niczego nie został zmuszony – bo Bóg
nie zmusza – ale właśnie „zwabiony”
tak, że nie był w stanie się oprzeć
urokowi obietnic Bożych.
C.D. -> s.2

Komentarz
Przyglądając się dokładnie temu tekstowi, widać że owym „lepem” na Abrama było
błogosławieństwo Boga. Pan mówi o nim aż 5 razy w tak krótkiej wypowiedzi. Otóż zapewnił go
o swojej przychylności i opatrznościowemu towarzyszeniu. Któż z nas byłby gotowy rzucić
wszystko i iść w nieznane tylko ze względu na wołanie Boga?... A jednak są tacy, na przykład
niektóre rodziny ze wspólnot neokatechumenalnych. Jadą do nieznanego kraju, bez znajomości
języka, bez zabezpieczeń finansowych, bez środków do życia i osiedlają się w środku
bezbożnictwa. Poparci błogosławieństwem miejscowego biskupa zamieszkują i żyją pośród
zepsutego świata będąc świadkami miłości. Swoim stylem życia budzą zdziwienie,
a w konsekwencji liczne pytania, co staje się sposobnością do dawania świadectwa. Tak zasiewają
w sąsiadach wiarę i tworzą żywy Kościół. Podobnie jak Abram – stają się błogosławieństwem
ziemi, do której Bóg ich posyła.
W dzisiejszym tekście o Abramie Bóg zapewnia nas, iż dając człowiekowi zadanie sam bierze
odpowiedzialność za dostarczenie sił duchowych i błogosławieństwa na jego wykonanie. To
bardzo pocieszające, kiedy myślimy o różnego rodzaju kryzysach, czy walkach wewnętrznych –
każde dzieło Pana „jest godne zaufania” – pisze Psalmista.
Drugim dzisiejszym czytaniem Kościół dodaje nam odwagi. Po zapewnieniu o bliskości Boga woła:
„weź udział w trudach i przeciwnościach” dla Ewangelii. Innymi słowy: zmieniaj siebie i stań się
dowodem na Boże działanie w świecie; Chrystus sprawi, że będziesz promienieć przed innymi
i będziesz wzbudzać w nich zachwyt Bogiem Jedynym. Potrzeba tylko naszej odważnej decyzji do
zerwania z grzechem i pójściem drogą światła. Natomiast przestrzenią do pracy ma być
codzienność – najlepiej dotycząca konkretnych osób wokół mnie: męża, dzieci, sąsiada, szefa,
znajomych, księdza... Wtedy wysiłki nie są abstrakcyjne i oderwane od rzeczywistości. Miarą
naszego postępu jest przypływ miłości względem braci i sióstr. Potrzeba tu zdecydowanej odwagi
i konsekwencji – post, modlitwa i jałmużna pozwolą dostrzec cel i dobrać metody.
Wreszcie słuchacz Słowa dociera z Jezusem i Apostołami na Górę Tabor. Scena ta jest podobna do
posłania Abrama. Bóg Ojciec ukazuje nam swojego Syna, którego posłał z konkretną misją. Jego
przemiana świadczy o boskości; zachowanie uczniów o przejmującej grozie majestatu, a zarazem
o pociągającej tajemnicy Osoby Jezusa. On właśnie stanie się błogosławieństwem dla wszystkich
narodów. Gdziekolwiek mówi się o Jezusie, tam dzieje się Boże błogosławieństwo: uciekają
demony, ludzie więcej od siebie wymagają, nawracają się grzesznicy, odradzają się święci. Jezus
jest tym posłanym na ziemię przez Ojca, aby błogosławić życiem wszystkim ludom ziemi.
Syn Boży uczy nas także jak przyjmować wolę Bożą. Wiedział, że w Jego krzyżowej misji wspierać
Go będzie Ojciec Niebieski. Potwierdziła to Jego rozmowa z Mojżeszem i Eliaszem (por. Łk 9,31).
Wyjście w drogę i przyjęcie okoliczności śmierci przez Jezusa umożliwiło wypełnienie planu
Bożego. To wielka lekcja posłuszeństwa.
Kiedy nie chcemy zgodzić się na swoje życie, nie widzimy w nim sensu, udajemy kogoś innego –
nie przyjmujemy własnej historii, często dotkniętej cierpieniem, wtedy krzyżujemy Bogu plany.
Natomiast kiedy, pomimo niezrozumienia wielu rzeczy, z zaufaniem szukamy sposobów na
pełnienie miłości, wtedy pomagamy Bogu zbawiać świat i samych siebie. Wzorem jest na pewno
Maryja, nie raz przecież stawiana w dramatycznie trudnych sytuacjach.
Podobnie jak żołnierz w polu nie wykonujący poleceń stojącego na wzgórzu dowódcy, jest
w stanie zepsuć szyki całej batalii, tak chrześcijanin przekreślający historię swojego życia miesza
szyki dobrze ułożonego planu Bożego.
Post, modlitwa i jałmużna mają nam pomóc rezygnować ze swoich planów życia bez Boga, na
rzecz szukania „tu i teraz” sposobu na to, jak kochać bardziej.
Stając w obliczu trudności nie załamuj się, lecz mów: Panie wierzę, że Ty w tym jesteś. Pomóż mi
być błogosławieństwem w tym, co teraz się dzieje.
ks. Krystian Wilczyński

Ekstremalna Droga Krzyżowa

Krucjata Wyzwolenia Człowieka c.d.
KWC wynika z pojęcia ,,krucjata ” pomyślana jako akcja mająca dokonać
wielkiej mobilizacji ludzi dobrej woli do walki z alkoholizmem oraz z innymi
zagrożeniami w momencie ich nasilenia.
Godłem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jest tarcza, na której pod
napisem ,,Nie lękajcie się widnieje duży krzyża pod nim z prawej strony
duże ,M’’, z lewej - małe ,,m’’.
Krzyż to znak krucjaty a zarazem najgłębszej tajemnicy wolności. Litera ,,M”
symbolizuje stojącą pod krzyżem Maryję wzór naszego oddania i zjednoczenia z
Nim. Umieszczenie tych samych znaków na tarczy KWC jest przypomnieniem
tego co łączy Krucjatę z papieżem. Małe ,,m” pod krzyżem to ,,my”, którzy stoimy na zawołanie papieża
pod krzyżem, aby wraz z Nim zjednoczyć się z Maryją (Totus Tuus).
Godłem diakonii jest tarcza na której są słowa ,,Prawda nas wyzwoli”, pod nim widnieją splecione
dłonie i znak FOS ZOE.
Hymnem KWC jest piosenka ,,Serce wielkie nam daj”
KWC jest dziełem Niepokalanej Matki Kościoła, która jest wzorem osoby ludzkiej w pełni wyzwolonej i
wolnej.
Patronami są: św. Stanisław , św. Maksymilian Kolbe, św. Jan Paweł II i bł. Jerzy Popiełuszko.
Zawołaniem KWC są słowa ,,nie lękajcie się” (lęk czyni człowieka niewolnikiem).
Zadaniem Krucjaty jest ratowanie godności człowieka zagrożonego przez zakłamanie, lęk,
materializm, egotyzm, alkoholizm, nikotynizm, wynaturzony seksualizm i wszelkie zło poniżające
człowieczeństwo. Krucjata została proklamowana w obecności Jana Pawła II w Nowym Targu 8 czerwca
1979 roku.
Ruch Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jest całkowicie abstynenckim. Alkoholicy bowiem- aktualni i
potencjalni- a takich jest w Polsce pięć milionów, mogą być uratowani, jeśli przestaną pić JAKIKOLWIEK
alkohol, a więc za cenę całkowitej dozgonnej abstynencji.
Nie mogą im pomóc ludzie, którzy ograniczają akcję tylko do zwalczania picia alkoholu lub do
haseł ,,kulturalnego” czy też ,,umiarkowanego” picia.
Abstynencja alkoholików, w gruncie rzeczy chorych ludzi, stanie się możliwa, gdy odpowiednia liczba
dobrowolnych abstynentów w społeczeństwie przełamie terror i psychozę alkoholową wraz z
powszechnym zjawiskiem towarzyskiego przymusu picia.
Powyższa teza, sformułowana przez wielkiego działacza abstynenckiego, księdza infułata Kapicę, nie
została przez nikogo w swej słuszności zakwestionowana. Ignorowanie zawartej w niej prawdy musi
prowadzić nieuchronnie każdą, nawet w najlepszej intencji i z największą gorliwością prowadzoną,
akcję przeciwalkoholową do załamania się. Zasada owocnej działalności brzmi: ,,Przez dobrowolna
abstynencję wielu do umiarkowania wszystkich”.
Teresa Dyl-Sosnowska

Intencje Mszalne
1. Za dusze w czyśćcu cierpiące
7:00 2. Za + zmarłych z rodziny Kups
PONIEDZIAŁEK
8:00 1. Za + Wojciecha Pytel
9.03.2020
1. Za + Wiesława Dolinę (greg 8)
18:00 2. O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Oliwi, Jagody i Grzegorza
1. Za + Wiesława Dolinę (greg 9)
7:00 2. Za + męża Józefa i syna Janusza Kreft
8:00 1. Za + Elizabeth Vernon w 8 r. śm
WTOREK
1. Za + tate Jana Sirockiego oraz rodziców chrzestnych Agnieszkę i
10.03.2020
Teodora Kosznik
18:00 2. Za + Janinę, Antoniego i Włodzimierza Maj oraz Waleriana
Szczerbowskiego
1. Za + Kazimierza Drewind w 2 r. śm
2. Za + rodziców Genowefę i Czesława Kałupskich, Mariana Kot, Feliksę
7:00 Kałuską, Apolonię Sosnowską, Tadeusza Sawickiego oraz Jadwigę i
ŚRODA
Mariana Chodowskich
11.03.2020 8:00 1. Za + Wiesława Dolinę (greg 10)
1. Janina i Józef Hirsz
18:00 2. Za + rodziców Albina, Klarę i brata Mirosława Lubockich
1. Za + Urszulę i Jana Wiczling
7:00 2. Za + Jacka Drzymała - int. od ucz. pog.
CZWARTEK
8:00 1. Za + Agnieszkę i Władysława Formela
12.03.2020
1. Za + Wiesława Dolinę (greg 11)
18:00 2. O dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
1. Za + Wiesława Dolinę (greg 12)
7:00 2. Za + męża Stanisława oraz rodziców Ignacego i Franciszkę oraz Jana i
Anastazję
PIĄTEK
13.03.2020 8:00 1. Za + Ryszarda Wendt w 1 r. śm. oraz rodziców
1. Za + Anielę, Jana, Jerzego i Gerarda Siebert
18:00 2. Za + Jadwigę Cyperską
1. Za + Monikę, Agnieszkę i Wojciecha Ropel
7:00 2. O nawrócenie braci
1. Za + Wiesława Dolinę (greg 13)
SOBOTA
2. Z podziękowaniem za wspólną pracę z prośbą o dalsze łaski dla p.
8:00
14.03.2020
dyrektor
18:00 1. Za + Zofię i Franciszka Wiczling
7:00 1. Za + Janinę Kaszuba
8:30 1. Za + Andrzeja i Zdzisława Krefta
III NIEDZIELA 10:00 1. Za + Michała Rychert
WIELKIEGO
11:30 1. Za + Marię i Franciszka Drywa
POSTU
15.03.2020 13:00 1. Za + Wiesława Dolinę (greg 14)
18:00 1. Za + Mirosława i Czesława Zimmermann
20:00 1. Za + Dariusza Stoba

Ogłoszenia Parafialne na 08.03.2020r.
1.Zachęcam, aby nie ustawać w głębokim przeżywaniu Wielkiego Postu
Próbujmy podejmować każdego dnia post, modlitwę i jałmużnę, aby duchowo
wzrastać. Jeżeli ktoś nie dostał skarbonki jałmużny wielkopostnej Caritas to są
wyłożone w przedsionku kościoła.
2.Zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa przypisane do tego czasu:
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę na godz. 16.00.
Droga Krzyżowa w każdy piątek po Mszy św. o godz. 8.30 dla dorosłych, o godz. 17.00 dla
dzieci oraz o godz. 19.30 dla młodzieży i dorosłych wszystkie drogi krzyżowe oraz Msze św.
w piątek w dużym kościele.
3.Adoracja i Msze św. w kościele św. Jana wracają do normalnego rytmu.
W środę modlitwa uwielbienia w godz. 19.00-20.00.
4.W kalendarzu liturgicznym:
Piątek - 7 rocznica wyboru Ojca św. Franciszka, pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach
5.Spotkania duszpasterskie:
spotkanie dla wszystkich rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii we wtorek
10 marca o godz. 19.00.
katechezy dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.: w poniedziałek gr. sobotnia
o godz. 16.30 - przychodzą chłopcy, środa, godz. 18.45 - gr. niedzielna - przychodzą dzieci,
których nazwiska zaczynają się na litery od „L” do „Ż”.
spotkanie oazy młodzieżowej w czwartek o 19.00 w kościele św. Jana.
spotkanie scholii w sobotę o godz. 9.30. a Oazy Dzieci Bożych w sobotę
o 11.00.
spotkanie wszystkich aktorów Misterium Męki Pańskiej za tydzień 15 marca o 18.15.
6.Dzieci przygotowujące się do I Komunii 28 marca udają się autokarem na drogę
krzyżową do Wiela. Koszt 35zł. Zapisy w biurze parafialnym i u ks. Krystiana do 15 marca.
7.Za tydzień w 3 niedzielę miesiąca, po Mszy Św. o godz. 11:30 zapraszamy dorosłych i
dzieci na kolejne Rodzinne Spotkania Niedzielne. Temat dla dorosłych: „Zamknięcie
pętli” w konflikcie. W programie: krótkie wspólne (dorośli i dzieci) radosne uwielbienie
Boga, a potem równolegle zajęcia dla dzieci (tematyczna zabawa) i dla dorosłych
(spotkanie tematyczne przy kawie i cieście, rozmowa z zaproszonymi gośćmi).
8.Polecam prasę katolicką: „Miłujcie się” i „Gościa Niedzielnego”, nasz Parafialny Biuletyn.
9. W dniach 07-16.09.2020 organizujemy wyjazd do Medjugorje na uroczystość
Podwyższenia Krzyża Świętego. Zapisy na ten wyjazd są możliwe od przyszłej niedzieli u ks.
Macieja. Obowiązuje wpisowe 100zł. Koszt Wyjazdu to 690 zł i 270 € . Dokładny plan
wyjazdu dostępny jest na stronie BiuroPielgrzyma.pl
10. Zbiórka kandydatów na ministrantów w sobotę o 9:00, ministranci 19:00, lektorzy i
ceremoniarze poniedziałek 19:30.

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
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