Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie

ROK XX nr 1708
10.05.2020 r.
V Niedziela Wielkanocna

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 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 powiedział do swoich uczniów: «Niech
się nie trwoży serce wasze. Wierzycie
w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca
mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie
było, to bym wam powiedział. Idę przecież
przygotować wam miejsce. A gdy odejdę
i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie
i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam,
gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę».
Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie
wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać
drogę?» Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem
drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi
do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.
Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego
Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».
Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca,
a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus:
«Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze
Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi
także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż
nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w
Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które
wam mówię, nie wypowiadam od siebie.
To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam
dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja
jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś
nie – wierzcie przynajmniej ze względu na
same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także
dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję,
a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do
Ojca».

Dzisiejsza liturgia Słowa bardzo odsłania nam
Boży zamysł jedności w Kościele. Przypomniał
o tym Sobór Watykański II mówiąc o tzw.
kapłaństwie powszechnym (łac. sacerdotium
communus, czyli wspólnym). Oto cały Chrystus
– Głowa i członki – wykonują całkowity kult
publiczny (Konstytucja o liturgii, 7). Innymi
słowy: cały Kościół jest Ciałem Chrystusa, które
modli się i oddaje właściwą cześć Bogu. Jest to
możliwe tylko dzięki Głowie, którą jest
Chrystus. Dzieje Apostolskie ukazują nam dzisiaj
początek posług w Kościele. Szybko okazało się,
że nie sami Apostołowie stanowili Kościół.
Tysiące ludzi ochrzczonych, wierzących jak oni,
chcieli oddawać cześć Bogu. Składali ofiary,
głównie duchowe (życie, przyszłość, troski,
codzienność) i wraz z modlitwą kapłana zanosili
je Bogu w Eucharystii. Tymczasem Kościół coraz
bardziej wychodził do ludzi i potrzeba było zająć
się
następnymi
rzeszami
wyznawców
Chrystusa. Kiedy brakowało czasu Apostołom,
wybrali siedmiu diakonów (gr. sług) dla
bezpośredniej pomocy wiernym. Sami zaś
oddali się modlitwie i głoszeniu słowa, do czego
jako apostołowie byli w pierwszym rzędzie
powołani. Tak oto Kościół zaczął urzędowo
realizować kapłaństwo wspólne wiernych.
Każdy z nas jest częścią organizmu Kościoła
i współpracując ze sobą, ożywiamy Ciało
Mistyczne, to jest Kościół.

Komentarz
Św. Piotr wspomina o tym, że
jesteśmy żywymi kamieniami, z
których zbudowana jest świątynia
Ducha Świętego. Nie jest ona
związana z budynkiem, który może
zostać zburzony (kiedy świątynia
jerozolimska
została
zburzona
chrześcijanie mieli pokój w sercu), ale
z sercami oddającymi Mu cześć w
Duchu i prawdzie (por. J 4,23n).
Tak oto są rozmaite posługi i funkcje
w Kościele: wynikające ze święceń –
biskupich, prezbiteratu i diakonatu;
wynikające ze ślubów zakonnych –
bardziej wyraźne życie radami
ewangelicznymi;
wynikające
z
sakramentu małżeństwa; wynikające
z funkcji liturgicznych (lektor, kantor,
szafarz,
ministrant,
organista,
kościelny, itp.). Każdy ma swoje zadania, które prowadzą do nieba. Dodatkowo
służąc wspólnocie Kościoła, można się przyczynić do osiągnięcia nieba przez
innych.
Wszystko to jest możliwe tylko dlatego, że Jezus jest jedynym prawdziwym i
najwyższym Kapłanem: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze
Mnie” (J 14,6). Zechciał On podzielić się z nami swoim kapłaństwem. Święconych
biskupów i prezbiterów włączył w swoją funkcję Głowy Kościoła. Oni reprezentują
Jezusa na ziemi. A ich powinnością jest służyć ludowi Bożemu tak, jak służył mu
sam Zbawiciel. Pomagają im święceni diakoni. Zaś pozostali wierni są włączeni w
całość Ciała Kościoła oddającemu cześć Bogu Ojcu, przez Chrystusa w Duchu
Świętym.
Dlatego tak ważna jest jedność w każdej wspólnocie, aby nie wytworzył się
„nowotwór”, który też żyje, ale na szkodę Ciała – rozbija jedność i prowadzi do
śmierci. Jest nim niezgoda, osądzanie, oskarżanie, brak miłości, odwlekanie
modlitwy, opuszczanie okazji do spotkania się, rutyna...
Drogą właściwą, wskazaną nam przez Jezusa jest zjednoczenie z Ojcem, przez
Niego. Tak jak On jest jedno z Ojcem, tak my mamy być jedno z Nim. Wtedy
działać będziemy jednomyślnie z Bogiem, czyli zawsze będziemy miłością. W takim
stanie będziemy dokonywać dzieł Jezusa i a nawet większych.
Potrzeba ciągle wracać pod pusty grób i słuchać Słowa Jezusa. Ono daje życie i
dynamikę głoszenia Dobrej Nowiny. Zwłaszcza wtedy, gdy słabną siły. Jezus
żyje! Alleluja!
ks. Krystian Wilczyński

Św. Na ten tydzień - św. Andrzej Bobola
Andrzej urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachocinie koło Sanoka.
Pochodził ze szlacheckiej rodziny, bardzo przywiązanej do religii
katolickiej. Nauki humanistyczne wstępne i średnie wraz z retoryką
Andrzej pobierał w jednej ze szkół jezuickich, prawdopodobnie
w Wilnie, w latach 1606-1611. Tu zdobył sztukę wymowy
i doskonałą znajomość języka greckiego, co ułatwiło mu
w przyszłości rozczytywanie się w greckich ojcach Kościoła
i dyskusje z teologami prawosławnymi. 31 lipca 1611 r., w wieku 20
lat, wstąpił do jezuitów w Wilnie. Po dwóch latach nowicjatu złożył
w 1613 r. śluby proste. W latach 1613-1616 studiował filozofię na
Akademii Wileńskiej, kończąc studia z wynikiem dobrym.
Ówczesnym zwyczajem jako kleryk został przeznaczony do jednego
z kolegiów do pracy pedagogicznej. Po dwóch latach nauczania
młodzieży (1616-1618), najpierw w Brunsberdze (Braniewie),
w stolicy Warmii, a potem w Pułtusku, wrócił na Akademię
Wileńską na dalsze studia teologiczne (1618-1622), które ukończył święceniami kapłańskimi (12
marca 1622 r.). Rok później dopuszczony został do tak zwanej "trzeciej probacji" w Nieświeżu.
W latach 1630-1633 był przełożonym nowo założonego domu zakonnego w Bobrujsku. Następnie
przebywał w Połocku w charakterze moderatora Sodalicji Mariańskiej wśród młodzieży
tamtejszego kolegium (1633-1635). W roku 1636 był kaznodzieją w Warszawie. W roku 1637
pracował ponownie w Połocku jako kaznodzieja i dyrektor studiów młodzieży. W latach 1638-1642
pełnił w Łomży urząd kaznodziei i dyrektora w szkole kolegiackiej. W latach 1642-1643 ponownie
w Wilnie pełnił funkcję moderatora Sodalicji Mariańskiej i kaznodziei. Podobne obowiązki spełniał
w Pińsku (1643-1646), a potem ponownie w Wilnie (1646-1652). Od roku 1652 pełnił w Pińsku
urząd kaznodziei w kościele św. Stanisława. W tym czasie oddawał się pracy misyjnej nad ludem
w okolicach Pińska. Z relacji mu współczesnych wynika, że Andrzej był skłonny do gniewu
i zapalczywości, do uporu we własnym zdaniu, niecierpliwy. Jednak zostawione na piśmie
świadectwa przełożonych podkreślają, że o. Andrzej pracował nad sobą, że miał wybitne zdolności,
był dobrym kaznodzieją, miał dar obcowania z ludźmi. Dowodem tego były usilne starania
ówczesnego prowincjała zakonu w Polsce u generalnego przełożonego, aby o. Andrzeja dopuścić
do "profesji uroczystej", co było przywilejem tylko jezuitów najzdolniejszych i moralnie stojących
najwyżej. Wytrwałą pracą nad sobą o. Andrzej doszedł do takiego stopnia doskonałości
chrześcijańskiej i zakonnej, że pod koniec życia powszechnie nazywano go świętym. Dzięki Bożej
łasce potrafił wznieść przeciętność na wyżyny heroizmu. Andrzej wyróżniał się żarliwością
o zbawienie dusz. Dlatego był niezmordowany w głoszeniu kazań i w spowiadaniu. Warto jeszcze
dodać, że z okazji 300-letniej rocznicy śmierci św. Andrzeja papież Pius XII wydał osobną encyklikę
(16 V 1957), wychwalając wielkiego Męczennika. W kwietniu 2002 r. watykańska Kongregacja
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, przychylając się do prośby Prymasa Polski kard. Józefa
Glempa, nadała św. Andrzejowi Boboli tytuł drugorzędnego patrona Polski. Od tej pory obchód ku
jego czci podniesiony został w całym kraju do rangi święta. Uroczystego ogłoszenia św. Andrzeja
Boboli patronem Polski dokonał kard. Józef Glemp w Warszawie podczas Mszy świętej
w sanktuarium ojców jezuitów, w którym są przechowywanie relikwie Świętego, 16 maja 2002 r.
Święty jest ponadto patronem metropolii warszawskiej, archidiecezji białostockiej i warmińskiej,
diecezji drohiczyńskiej, łomżyńskiej, pińskiej i płockiej. Jest czczony także jako patron kolejarzy.

Św. Na ten tydzień - św. Maciej Apostoł
Z Dziejów Apostolskich wynika, że Maciej był jednym z pierwszych
uczniów Jezusa. Wybrany został przez Apostołów do ich grona na
miejsce Judasza, po jego zdradzie i samobójstwie (Dz 1, 15-26).
Maciejowi udzielono święceń biskupich i władzy apostolskiej przez
nałożenie rąk. Piotr był przekonany, że tak jak Stary Testament
opierał się na 12 synach Jakuba patriarchy, tak i Nowy Testament
miał się opierać na 12 Apostołach. Skoro zaś liczba ta została
zdekompletowana, należało ją uzupełnić. Tego samego zdania byli
także inni Apostołowie. Rozstrzyganie spornych spraw przez
losowanie było wówczas zwyczajem powszechnie przyjętym. Nie
decydowała tu jednak przypadkowość czy jakiś inny wzgląd, ale
głęboka wiara w nadprzyrodzoną interwencję Ducha Świętego.
Wyraźnie wskazują na to słowa Księcia Apostołów: "Ty, Panie,
znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego
wybrałeś" (Dz 1, 24). Poza opisem powołania nie ma o nim
pewnych informacji. Według Euzebiusza z Cezarei, św. Maciej był
jednym z 72 uczniów Pana Jezusa. Był pochodzenia żydowskiego,
jak na to wskazuje pochodzenie wszystkich Apostołów, a także
uczniów Chrystusa. Także hebrajskie imię teoforyczne Mattatyah
(greckie Theodoros lub łacińskie Adeodatus - dar Jahwe) wskazuje
na żydowskie pochodzenie Apostoła. O pracy apostolskiej św.
Macieja nie możemy wiele powiedzieć, chociaż w starożytności
chrześcijańskiej krążyło wiele legend na jej temat. Według nich
miał on głosić najpierw Ewangelię w Judei, potem w Etiopii,
wreszcie w Kolchidzie, a więc na rubieżach Słowian. Miał jednak
ponieść śmierć męczeńską w Jerozolimie, ukamienowany jako
wróg narodu żydowskiego i jego zdrajca. Natomiast Klemens Aleksandryjski (+ 215), najbliższy
czasom św. Macieja, wyraża opinię, że Maciej zmarł śmiercią naturalną ok. roku 50 (inni podają
rok 80). Wśród pism apokryficznych o św. Macieju zachowały się jedynie fragmenty tak zwanej
Ewangelii św. Macieja oraz fragmenty Dziejów św. Macieja. Oba pisma powstały w wieku III
i mają wyraźnie zabarwienie gnostyckie. Po prostu imieniem Apostoła chcieli posłużyć się jako
szyldem heretycy, aby swoim błędom dać większą powagę i pozory prawdy.
Relikwie św. Macieja miała odnaleźć według podania św. Helena, cesarzowa, matka
Konstantyna Wielkiego. W czasach późniejszych miały zostać rozdzielone dla wielu kościołów.
Są one obecnie w Rzymie w bazylice Matki Bożej Większej, w Trewirze w Niemczech
i w kościele św. Justyny w Padwie. W Trewirze kult św. Macieja był kiedyś bardzo rozwinięty.
Św. Maciej jest patronem Hanoweru oraz m.in. budowniczych, kowali, cieśli, stolarzy,
cukierników i rzeźników oraz alkoholików i chorych na ospę. Wzywają go niepłodne
małżeństwa oraz chłopcy rozpoczynający szkołę
W ikonografii przedstawiany jest św. Maciej w długiej, przepasanej tunice i w płaszczu. Jego
atrybuty: halabarda, księga, krzyż; kamienie, miecz, topór, włócznia - którymi miał być dobity.

Intencje Mszalne
1. Za + Mirosława Kostrzewę (greg 11)
7:00 2. Za + Zygmuntę Płotka - od zakł. pog
3. Za + ks. Alojzego Marszala (greg)
PONIEDZIAŁEK
1. Za + Mamę Anielę
11.05.2020 8:00 2. Za + szwagierki Bolesławę i Zofię
1. Za + Benona Byczkowskiego w 6 r. śm
18:00 2. Za + Zygmunta Płotka w 20 r. śm
1. Za + Wandę i Klemensa Frankowskich
2. O Boże bł. i opiekę Matko Bożejoraz zdrowie dla Franciszka Regel z
7:00 ok. 91 ur.
WTOREK
3. Za + ks. Alojzego Marszala (greg)
12.05.2020 8:00 1. Za + Mirosława Kostrzewę (greg 12)
2. Za + Krzysztofa Cudnika - int. od zakł. pog.
1. Za + Otylię Bojanowską
18:00 2. Za + męża Władysława i rodziców Wandę i Aleksandra Flisikowskich
1. O błogosławieństwo Boże i dary Ducha św. w posłudze wspólnoty
7:00 wojowników Maryi dla ks. Dominika Chmielewskiego
2. Za + Jana i Franciszka Litwic oraz bigniewa i Michała Treder
ŚRODA
8:00 1. Za + Jana i Jerzego Kamińskich
13.05.2020
1. O zdrowie, Boże bł. i dary Ducha św. dla Elżbiety i Bogumiły
18:00 2. Za + Mirosława Kostrzewę (greg 13)
20:00 1. Za + Zofię, Franciszka, Jana Zalewskich i zm. z rodziny
1. Za + Mirosława Kostrzewę (greg 14)
7:00 2. Za + Mariana Cierockiego - int. od zakł. pog.
CZWARTEK
1. Za + Helenę, Bernarda i syna Bronisława oraz męża Brunona
ŚW. MACIEJA
8:00 Wilczewskiego
APOSTOŁA
14.05.2020 18:00 1. Za + Feliksa Kunikowskiego w 7 r. śm.
2. Za + Marię Watzold
7:00 1. Za + Małgorzatę Neubauer w 20 r. śm.
1. Za + Alfonsa Mierskiego z ok. urodzin
PIĄTEK
8:00 2. Za + Mirosława Kostrzewę (greg 15)
15.05.2020
1. Za + Zofię Lubecką
18:00 2. Za + Małgorzatę i Pawła Grohs oraz Norberta
1. Za Ojczyznę, Ojca Świętego, koło Radia Maryja i Telewizje Trwam
SOBOTA
7:00 2. Za + Huberta Merchel - int. od ucz. Pog.
ŚW. ANDRZEJA
8:00 1. Za + Helenę i Leona Wrońskich
BOBOLI
16.05.2020 18:00 1. Za + Mirosława Kostrzewa (greg 16)
7:00 1. O Boże bł. i zdrowie dla Grażyny z okazji urodzin
1. Za + dziadków Golnau, Labuda, Okoń, Kryża oraz ciocie Annę, Janinę i
8:30 Gertrudę
10:00 1. I Komunia św.
VI NIEDZIELA
11:30 1. Za + Mirosława Kostrzewę (greg 17)
WIELKANOCY
1. Za + rodziców Reginę i Zdzisława Adamskich oraz zm. z rodziny
17.05.2020 13:00 Adamskich i Panasiuk
18:00 1. Dziękczynna za powołanie do kapłaństwa syna Damiana w I r. święceń
1. Za + Zofię Kryszewską w dniu urodzin oraz Brunona, Mariana,
20:00 Andrzeja

Ogłoszenia Parafialne na niedzielę 10.05.2020 r.


Witamy wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą
wspólnotę.
 Trwa uroczystość I Komunii św. w małych grupach. Bar dzo
proszę o modlitwę w intencji naszych dzieci i ich rodzin. Za tydzień I Komunia
na Mszach św. o godz. 8.30, 10.00, 11.30, 13.00. Z uwagi na te wydarzenie
Msze św. parafialne i intencje z tych godzin będą odprawiane w kościele św.
Jana. Będą włączone tam także głośniki a zewnątrz kościoła. Spowiedź wraz
z pokutnym dla dzieci i ich rodzin w sobotę o 9.00.
 Wszystkie Msze św. w tygodniu są tylko w dolnym kościele. Msze św.
w niedzielę o godz. 10.00 z kościoła św. Jana oraz o 20.00 będą transmitowane
przez parafialnego Facebooka. Prosimy zajmować miejsca oznaczone
niebieskim symbolem „X”. Osoby mieszkające pod jednym dachem mogą
siedzieć obok siebie.
4. W liturgii Kościoła:
 Nabożeństwa Majowe codziennie o 17.30 w kościele
 środa - 13 dzień miesiąca - dzień Matki Bożej Fatimskiej. Zapraszamy
wszystkich parafian na czuwanie modlitewne, które rozpoczniemy Różańcem
o 19.30. Potem Msza św. Całość w kościele poklasztornym. Msza będzie
transmitowana przez facebooka. Nie ma procesji ze świecami!. Z uagi na
nabożeństwo fatimskie nie ma w tym tygodniu modlitwy uwielbienia.
 czwartek - wspomnienie św. Macieja Apostoła. Imieniny obchodzi ks. Maciej
nasz wikariusz oraz jego poprzednik ks. Maciej Rychert, którym składamy
przy tej okazji najlepsze życzenia oraz których polecamy waszym modlitwom
 sobota – święto Andrzeja Boboli, męczennika i Patrona Polski.
5. Adoracja w kościele św. Jana jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do
19.00.
6. Msza św. dla Oazy młodzieżowej w czwartek w dolnym kościele o 19.00.
7. Dzisiejsza taca remontowo-inwestycyjna pr zeznaczona jest na r enowację
ołtarza św. Jana Nepomucena. Bóg zapłać.
8. Polecamy prasą katolicką: nowe numer y Gościa i Małego Gościa
Niedzielnego. Oraz nasz Parafialny Biuletyn. Są w przedsionku kościoła.
9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej parafii śp.: Kr zysztofa
Cudnik, l. 67 z Żukowa; Piotra Grabowicz, l. 44 z Lnisk oraz Albinę Mierską,
l. 88 z Żukowa . Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu. 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: Z uwagi na czas epidemii Poniedziałek, Środa, Piątek,
Sobota: 8.30-9.00, Wtorek, Czwartek: 17.00-17.30. 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

