Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie

ROK XX nr 1705
19.04.2020 r.
Niedziela Miłosierdzia Bożego

Msze św. w niedziele:
7:00, 8:30, 10:00, 11:00, 12:00, 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 niedzielę

Komentarz

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie
przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte
z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął
pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to
powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali
się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus
znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie
posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach
tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha
Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im
zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu,
zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy
przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do
niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich:
«Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ
i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki
mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po
ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu
wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł,
choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł:
«Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza:
«Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce.
Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź
niedowiarkiem,
lecz
wierzącym».
Tomasz
w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg
mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego,
że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie
widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków,
których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus
wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli,
że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście
wierząc, mieli życie w imię Jego.

Druga Niedziela Okresu Wielkanocnego ma kilka
nazw, z których każda oddaje nieco inny charakter
tego dnia. Najpierw jest to tzw. Biała niedziela, w
której nowo ochrzczeni kończyli uroczyste
świętowanie swojego wyzwolenia z grzechu i wejścia
w świętość Chrystusa. Dziś po raz ostatni przychodzili
na Eucharystię w białych szatach, również
wysłuchiwali ostatniej z katechez wyjaśniających
(mistagogicznych) to, co dokonało się z nimi w Noc
Paschalną. Teksty liturgii Słowa są więc dobrane do
tego właśnie celu – nawet jeśli nikt w danej
wspólnocie parafialnej nie był akurat chrzczony.
Liturgia daje nam liczne opisy zażyłości pierwszej
wspólnoty wyznawców Chrystusa, skupionej wokół
Apostołów. Dwunastu ma władzę od Jezusa i czynią
cuda w Jego imię. To wzbudza w ludziach bojaźń,
taką samą jak wobec Boga (dar bojaźni Bożej). To
znaczy, że są oni jednego ducha z Ojcem i Synem.
Wszyscy doświadczający cudowności pragnęli być w
tej wspólnocie Kościoła. Tego samego pragnęli nowo
ochrzczeni, a słysząc o swoich braciach i siostrach z
czasów apostolskich, wiedzieli, że przystąpili przez
chrzest do tej samej wspólnoty. Dowiadywali się
również, że to „Pan przymnażał im wiernych”, czyli
że i oni sami są powołani na chrześcijan przez
samego Jezusa. A droga ta jest „drogą
zbawionych” (por. Dz 2,47).

Komentarz
Mijały lata od zmartwychwstania, mijało pokolenie, następowały prześladowania i trudno było być
chrześcijaninem. Dlatego św. Piotr w swoim liście pisze o wartości ponadziemskiej tej drogi, która
biegnie wśród trudów i cierpień. Wszystko to jednak uznaje za dar od Boga, aby wzmocnić wiarę.
Piotr pisze do tych, którzy nie widzieli Jezusa, a więc do ochrzczonych spoza Jerozolimy. I my
możemy się wśród nich odnaleźć. Wiara wzrastająca w trudnościach jest pewną drogą zbawienia,
choć na „radość niewymowną” być może przyjdzie jeszcze trochę poczekać. Celem przystąpienia
do Kościoła jest zbawienie dusz (por. 1 P 1,9). Nowo ochrzczeni utrwalali w sobie świadomość, że
znajdują się w gronie szczęśliwych braci i sióstr samego Chrystusa.
Ewangelista Jan żył jeszcze około 70 lat od Paschy Jezusa. Spotykał młodych chrześcijan, którzy
chcieli znać Pana, wiedzieć o Nim wiele. Część z nich nie czuła się w pełni wartościowo, uznając że
bez oglądania Jezusa na własne oczy nie można w Niego wierzyć. Dlatego Jan tak szczegółowo
prezentuje swojego współbrata – Apostoła Tomasza. Dzięki opisowi jego niewiary i nawrócenia w
momencie spotkania Jezusa Zmartwychwstałego, każdy ze słuchaczy Jana (oraz każdy z nas) może
czuć się tak samo zaproszony do relacji ze Zbawicielem, jak ci którzy Go oglądali. Dodatkowo fakt
niewiary u samego Apostoła mógł dodać odwagi zwykłym wierzącym, przeżywającym kryzys wiary.
Błogosławieństwo Jezusa dla tych „co nie widzieli, a uwierzyli” jest najlepszym prezentem dla
wszystkich chrześcijan późniejszych wieków.
Inną nazwą, bardzo młodą, dzisiejszej niedzieli jest Niedziela Miłosierdzia, ustanowiona przez
Kościół na polecenie Jezusa Miłosiernego, objawiającego tę prośbę św. Siostrze Faustynie. To
święto wprowadził św. Jan Paweł II.
Rzeczywiście z dzisiejszych tekstów tryska dobra nowina o miłosierdziu Boga wobec grzesznych
ludzi, okazanym przez Chrystusa. Przejście ze starego grzesznego życia do nowego życia w
świętości Boga jest największym aktem miłosierdzia. Realizuje się ono w chrzcie świętym, a potem
aktualizuje w każdej Eucharystii. Najświętsza Ofiara Chrystusa i chrzest są ze sobą ściśle złączone:
Chrystus umiera i przywraca życie zmartwychwstając, a my umieramy z Nim w wodzie i wynurzamy
się zmartwychwstając z Nim. Tak stajemy się nowymi ludźmi (gr. kainoi anthropoi).
Utrzymanie tej chrześcijańskiej nowości w sobie wymaga ciągłego porzucania grzechów i
powracania do Boga. Przypomniał o tym św. Faustynie sam Chrystus. Przykładem tej przemiany
jest Tomasz Apostoł, powracający do wiary po usłyszeniu Jezusowego „Pokój wam!”. Jezus nie
przynosi oskarżenia, sprawiedliwości i śmierci, lecz pokój dla miłujących Go grzeszników. Każdy
może skorzystać z niego w każdej chwili.
Podobnie każdy ochrzczony wsłuchując się w dzisiejsze Słowo wie, że jest faktycznie włączony do
mocnej i bliskiej więzi z Chrystusem, i to bez żadnej straty z powodu odległości czasowej. Tą
właśnie dobrą nowinę nosili neofici (nowo ochrzczeni) przez całe swoje życie, zwłaszcza podczas
prześladowań. Czy Ty o tym pamiętasz? Alleluja!
ks. Krystian Wilczyński

Koronka do Bożego miłosierdzia
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
(do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)
Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje, przyjdź
królestwo Twoje, bądź wola Twoja
jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj
nam dzisiaj i odpuść nam nasze
winy jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom i nie wódź
nas na pokuszenie, ale nas zbaw
ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i
błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za
nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa
Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i
pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i
umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego,
a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na
przebłaganie za grzechy nasze i całego
świata.
Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej
miłosierdzie dla nas i całego świata.
Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty
Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i
nad całym światem.

Koronka do Bożego miłosierdzia
„Dzienniczek” należy do pereł literatury mistycznej.
Święta Siostra Faustyna Kowalska pisała go w Wilnie i
Krakowie w latach 1934-1938 na wyraźne polecenie
Pana Jezusa i ze względu na nakaz swych spowiedników: ks. Michała Sopoćki i o. Józefa Andrasza SJ oraz za
pozwoleniem przełożonych Zgromadzenia. Pierwsze
zachowane zapiski pochodzą z lipca 1934 roku. Wiadomo, że pierwsze notatki Siostra Faustyna spaliła, gdyż
pod nieobecność w Wilnie ks. Michała Sopoćki uległa
namowom rzekomego anioła, którym był szatan. Potem
wileński kierownik duchowy kazał jej odtworzyć to, co
zostało zniszczone, dlatego „Dzienniczek” w obecnym
kształcie ma zaburzoną chronologię, zwłaszcza w pierwszym zeszycie: w bieżące wydarzenia i przeżycia Autorka wplata relacje i opisy tych wydarzeń, które miały
miejsce wcześniej.
Wszystkie zapisy i notatki Siostra Faustyna czyniła w
tajemnicy i poza zakonnymi obowiązkami. Pisała także
w szpitalu i tam mając więcej czasu, na prośbę ks. Michała Sopoćki, podkreśliła ołówkiem wszystkie słowa Jezusa. Chociaż czuję się słaba i natura domaga się, aby odpocząć – przyznała szczerze
– jednak czuję tchnienie łaski, aby się przezwyciężać i pisać, pisać dla pociechy dusz, które tak
bardzo kocham, a z którymi będę dzielić wieczność całą. A tak gorąco pragnę dla nich życia
wiecznego, dlatego wszystkie wolne chwile, chociaż
tak drobniutkie, wykorzystuję na pisanie, i to tak, jak
sobie życzy Jezus (Dz. 1471). Ostatnie zapiski pochodzą z czerwca 1938 roku, a więc pisanie
„Dzienniczka” Siostra Faustyna zakończyła na trzy
miesiące przed śmiercią. Zapisała w sumie sześć zeszytów, do których w wydaniu książkowym dołączono mały zeszyt zatytułowany: „Moje przygotowanie
do Komunii świętej”.
W „Dzienniczku” Siostra Faustyna opisała swoje niezwykle głębokie życie duchowe, sięgające samych szczytów zjednoczenia z Bogiem w zaślubinach
mistycznych, głębię poznania tajemnicy miłosierdzia Bożego i jej kontemplację w codzienności,
zmagania i walkę ze słabościami ludzkiej natury oraz trudy związane z prorocką misją.
„Dzienniczek” zawiera nade wszystko orędzie o miłości miłosiernej Boga do człowieka, które
Siostra Faustyna miała przekazać Kościołowi i światu. Jest to więc dzieło wyjątkowe,
„Ewangelia miłosierdzia pisana w perspektywie XX wieku” – jak o nim powiedział Ojciec Święty
Jan Paweł II.

Intencje Mszalne
1. rodzice: Antoni i Ludmiła Gołubek
7:00 2. Za + Łucję i Ryszarda Kuster
PONIEDZIAŁEK 8:00 1. Za + Elżbietę Reszke (greg. 19)
1. Dziękczynna w 11 r. ślubu Jadwigi i Ireneusza z prośbą o bł. Boże i
20.04.2020
18:00 opiekę Matki Bożej
2. Dziękczynno - błagalna w 35 r. ślubu Haliny i Zbigniewa Fularczyk
1. Za + Elżbietę Reszke (greg. 20)
7:00 2. Za + Helenę Reggel
WTOREK
1. Za + rodziców Praksedę i Leona Kowalek oraz Cecylię i Brunona
8:00 Richert
21.04.2020
1. Za + Artura w dniu ur.
18:00 2. Za + Annę i Bernarda Bendik
1. Za + męża Wojciecha Cyszkę w 9 r. śm.
7:00 2. Za + Stanisława Walkusza (int. od Romana i Barbary Makowskich z
Raby Wyżnej)
ŚRODA
1. Za + męża Franciszka, jego rodziców Annę i Władysława Stubińskich,
22.04.2020 8:00 szwagierki Bolesławę i Zofię
1. O zdrowie, boże bł, i dary Ducha Św. dla Mirosławy i Marii
18:00 2. Za + Elżbietę Reszke (greg. 21)
1. Za + Elżbietę Reszke (greg. 22)
7:00 2. Za + Michała Rychert w 10r. śm.
CZWARTEK
ŚW. W OJCIECHA
8:00 1. Za + Franciszka i Małgożatę Poćwiardowskich
23.04.2020 18:00 1. Za + Jerzego Okrój
2. Za + Stefanię, Aleksandra, Brunona Kanka i Praksedę Siebert
1. Za + syna Dariusza i dusze w czyśćcu
7:00 2. Za + rodziców i rodzeństwo z rodziny Płotka
PIĄTEK
1. Za + Elżbietę Reszke (greg. 23)
8:00 2. Za + Mieczysława Tomaczkowskiego - int. od ucz. pog.
24.04.2020
1. Za + Henryka i Władysławę
18:00 2. Za + Brunona, Gertrudę Grot, braci i bratową Józefę
1. Za + Roberta Butowskiego w 38 r. śm.
7:00 2. Za + męża i ojca Zygmunta Młyńskiego
SOBOTA
ŚW. MARKA
1. O boże bł. i opiekę Matki Bożej dla chrześniaka Wiktora
8:00 2. Za + Irenę, rodziców i zm. Z rodziny
EWANGELISTY
25.04.2020 18:00 1. Za + Elżbietę Reszke (greg. 24)
2. Dziękczynna w 7 r. ślubu Moniki i Piotra z prośbą o dalszą Bożą opiekę
7:00 1. Za + Cecylię i Ksawerego Laskowskich
8:30 1. Za + rodziców Cecylię i Laskowskich
10:00 1. Za + Annę Bendik i Agnieszkę Zuch
II NIEDZIELA
WIELKANOCY 11:30 1. Za + Elżbietę Reszke (greg. 25)
26.04.2020
13:00 1. Za + teściów Wincentynę i Józefa Klasa oraz zm. Z rodziny
18:00 1. Za + Antoniego i Władysłąwa Wilczewskich
1. Dziękczynna w 28 r. ślubu Marii i Krzysztofa z prośbą o opiekę dla
20:00 całej rodziny

Ogłoszenia Parafialne na niedzielę 19.04.2020 r.


Dzisiejsza niedziela jest Świętem Miłosierdzia Bożego.
Papież św. Jan Paweł II wypełnił prośbę, jaką skierował Pan
Jezus za pośrednictwem św. siostry Faustyny i ustanowił to
święto dla całego Kościoła. Święto Miłosierdzia to dzień odpustu w
drugiej żukowskiej parafii. Pamiętajmy w modlitwie o jej
duszpasterzach i całej wspólnocie wiernych. Dzisiaj o godz. 15.00
Koronka do Bożego.



Przypominam, że od jutra zmienia się liczba osób uczestniczących
w liturgii w Mszy i Nabożeństw do 38 osób. Aktualny jest nakaz
używania maseczek ochronnych do którego proszę się stosować
wszystkie osoby obecne w kościele (maseczki zdejmujemy tylko na
moment przyjęcia komunii świętej) oprócz celebransów.



Wszystkie Msze św. tylko w dolnym kościele. Msze św. w niedziele
o godz. 10.00 i 20.00 będą transmitowane przez parafialnego
Facebooka.



Warsztatowe nauki przedmałżeńskie odbyły się wczoraj on-line.
Następne nauki prawdopodobnie w maju lub czerwcu. Na razie nie
przewidujemy innej formy spotkań z uwagi na przepisy sanitarne.



Uwaga Rodzice dzieci I komunijnych - informacja o organizacji
I Komunii św. w roku 2020 w naszej parafii jest na stronie
internetowej parafii.



Odeszła do Pana z naszej wspólnoty parafialnej śp. Krystyna
Płotka, l. 63 z Glincza. Msza św. i pogr zeb jutr o o godz. 10.00
w kościele. Na zakończenie niedzielnej Eucharystii módlmy się za
ofiary epidemii, zmarłych z naszych rodzin oraz dobrodziejów „Dobry
Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie”.

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

