Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie

ROK XX nr 1710
24.05.2020 r.
Wniebowstąpienie Pańskie

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

Jedenastu uczniów udało się do
Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im
polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu
pokłon. Niektórzy jednak wątpili.
Wtedy Jezus podszedł do nich i
przemówił
tymi
słowami:

Dzisiejsza liturgia Słowa zachęca nas, żeby
bardziej niż zwykle spojrzeć na prawdę o
naszym przyszłym przebywaniu w niebie, na
które z wielką nadzieją czekamy. Uczyńmy to z
perspektywy trzech obserwatorów.
Św. Łukasz w Dziejach Apostolskich zabiera nas
na Górę Oliwną. Tam Jezus udziela
ostatecznych pouczeń swoim uczniom. Widać,
że mieszają się jeszcze w nich myśli ziemskie o
Jezusie z doświadczeniem Jego niezwykłości:
niby dotąd widzieli Zmartwychwstałego,
słuchali czterdzieści dni o królestwie Bożym, a
jednak pytają kiedy to królestwo będzie na
ziemi, kiedy będą w nim rządzić.

«Dana Mi jest wszelka władza w
niebie i na ziemi. Idźcie więc i
nauczajcie
wszystkie
narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca i
Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je
zachowywać wszystko, co wam
przykazałem. A oto Ja jestem z wami
przez wszystkie dni, aż do skończenia
świata».
Jezus (pierwszy obserwator) patrzy w dół i widzi

uczniów nieprzygotowanych. Po ludzku
odchodzi
i
zostawia
ich
słabych,
nierozumiejących, otępiałych. Mimo to wie, że
kiedy otrzymają Ducha Świętego wszystko
stanie się jasne. Jezus patrzy także w górę, ku
chwale Ojca. Wchodzi tam po trudach życia na
ziemi. Ojciec nagradza Go powrotem fizycznym
w krąg miłości Trójcy Świętej. Od tego
momentu natura ludzka znajduje się w
tajemnicy
wewnętrznego
życia
Boga
Trójosobowego.

Komentarz
Oto drugi obserwator – człowiek. Uczniowie z tej sceny reprezentują każdego z nas. Właśnie
zostali oświeceni częścią prawdy. Żyli z Jezusem ponad trzy lata, doświadczali Jego mocy i sami
nią się posługiwali. Czterdzieści dni wcześniej przeżyli własny upadek, zdradzili Mistrza i tym
uczynkiem doświadczyli grzechu. W dniu zmartwychwstania Jezus przyszedł do nich żywy
z darem pokoju i przebaczenia. Dał im władzę przebaczania w imię Boże, aby obdarowywali ludzi
tym samym miłosierdziem, którego doświadczyli na własnej skórze. Teraz stoją na Górze Oliwnej
i patrzą w górę. Żegnają Jezusa, który zapewnił ich o jakimś Darze z wysoka. Nie są pewni
przyszłości, jak to będzie bez Niego. Za chwilę wrócą do wieczernika i wraz z Maryją będą trwać
na modlitwie oczekiwania. Widzą Jezusa wstępującego do nieba, widzą obłok – chwałę Bożą
ukazaną w obłoku (jak we wczesnych czasach Izraela), widzą aniołów i słuchają ich zapewnienia
o nadziei mającej się spełnić.
Uczniowie stoją na dole i patrzą w górę na Boskie sprawy. Potrzeba zostać samemu
i doświadczyć niemocy, aby odnaleźć współbraci i wspólnie wołać Boga.
Trzecim obserwatorem i zarazem poruszycielem wszystkiego jest Bóg Ojciec. Z Jego perspektywy
widać Jezusa, który dokonał dzieła odkupienia. Jako Człowiek okazał się wierny i odwrócił
niewierność Adama, z którą nie mogli się uporać ludzie wszystkich czasów. Wcielił się i zaczął
istnieć w ludzkim czasie. Przeszedł przez ziemię wszystkim czyniąc dobrze, objawiając tym
samym że Bóg jest miłością (por. 1 J 4,8). Człowiek przez Niego stworzony ma szansę iść drogą
Jezusa i również dojść do chwały Bożej. Ojciec widzi swojego Syna, a w Nim wszystkich w Niego
wszczepionych. W dalszej perspektywie ma także i nas, stojących i wpatrujących się uporczywie
w niebo. Jednak widzi nas tylko dlatego, że Jezus ma na swoim uwielbionym ciele wypisane
nasze imiona – ma je wypisane na swoich ranach: „Oto wyryłem cię na obu dłoniach” (Iz 49,16a).
Ojciec przyjmuje Syna, a z Nim i nas samych. Inaczej jakby nas nie widział, bo Bóg jakby nie widzi
grzechu. Jeśli mamy przystęp do Boga (por. Ef 3,12), to tylko dlatego, że Jezus swoją Krwią zmył
nasze rany i nas oświetlił, żebyśmy byli widoczni – okazał nas Bogu jako czystych (por. Kol 1,21n).
Nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki swojemu przebaczeniu (Mszał Rzymski).
Tak oto objawia się część tajemnicy Wniebowstąpienia Pańskiego. A jak ją wykorzystać
w codzienności naszej wiary? Otóż Jezus dał nam zadanie – czynić uczniami (por. Mt 28,19). Dał
też instrukcję jak to robić – chrzcić w Imię Trójcy Przenajświętszej. Konsekwencją może być
również nauczanie ochrzczonych i przypominanie im o wielkiej łasce życia w Duchu. Wielu
bowiem jest ochrzczonych, ale nieaktywnych. Nasze głoszenie ma pomóc uczynić z nich
dynamicznych uczniów Jezusa, żeby mocą Ducha radzili sobie w życiu i tym chwalili Ojca
w niebie (por. Mt 5,16).
Tego dzieła potrafi dokonać tylko ta osoba, która sama zdecydowała się wyjść z bierności
duchowej i szukać głębi Boga. Podobnie jak niewiasty o poranku zmartwychwstania: wyszły
i odnalazły Pana; a znalazłszy Go, poszły powiedzieć to Jego uczniom. To samo zadanie czeka
każdego nas. Pan jest z nami aż do końca świata. Alleluja!

ks. Krystian Wilczyński

Nowenna przed zesłaniem Ducha Świętego
Modlitwy na I, IV i VII dzień nowenny
Panie, Jezu Chryste! W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś swym apostołom nie odchodzić
z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówiłeś do nich: "Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce
zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym (...). Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego
moc i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi".
Za przykładem apostołów, którzy wraz z Maryją, Matką Twoją i innymi Twoimi uczniami trwali
dziewięć dni jednomyślnie na modlitwie, oczekując obietnicy Ojca, także i my pragniemy się
przygotować, przez wspólną modlitwę, na przyjście Ducha Świętego. Wierzymy, że to On
nieustannie zstępuje na Kościół, udziela mu swoich darów, ożywia go i przenika swoją mocą i
miłością. Wierzymy, że to On objawia światu Boga Ojca i Ciebie, naszego Pana i Zbawiciela
wszystkich ludzi.
Módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus: Ojcze nasz...
Modlitwy na II, V i VIII dzień nowenny
Panie, Jezu Chryste! Na Ostatniej Wieczerzy apostołom zasmuconym zapowiedzią Twojego
bliskiego odejścia ze świata, obiecałeś Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy:
"Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha
Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi, ani nie zna. Ale wy Go znacie,
ponieważ w was przebywa i w was będzie".
Twoja obietnica się spełniła: Duch Święty, w pięćdziesiątym dniu po Twoim Zmartwychwstaniu
zstąpił na Kościół i zamieszkał w nim na zawsze. Napełnia Kościół i rządzi nim, zespala go
i jednoczy, zstępując nieustannie przez sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby stały się
Ciałem i Krwią Twoją, i uświęcając tych, którzy je przyjmują. On utrzymuje Kościół w ciągłej
młodości. Wierzymy, Panie, w Jego obecność wśród nas. Wierzymy, że Duch Święty, który
mieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka także w nas i jednoczy nas z Tobą
i Ojcem, czyniąc nas jednym Ciałem.
Módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus: Ojcze nasz...
Modlitwy na III, VI i IX dzień nowenny
Panie, Jezu Chryste! Niegdyś w świątyni jerozolimskiej wołałeś do ludu: "Jeśli kto jest
spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie
wody żywej popłyną z jego wnętrza". A powiedziałeś to o Duchu, którego mieli otrzymać
wierzący w Ciebie.
W każdym z nas, obmytym wodą chrztu, powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś: wytryska
z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. To
On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania, rozlewa w sercach miłość.
Z Jego hojności otrzymujemy siedem darów, których pełnia jest w Tobie. Z Jego łaski pochodzą
cnoty i dobre uczynki, które Twój apostoł nazywa owocami Ducha Świętego: miłość, radość,
pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. To Duch Święty
uczy nas modlitwy, gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch Święty
przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami . Cała nasza świętość,
nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas
mieszka.
Módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus: Ojcze nasz...
Każdego dnia na zakończenie: Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, niech
zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca
tych, którzy odrodzili się przez łaskę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO - ZAPRASZAMY

Parafie Żukowskie zapraszają
Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Św.
Kościół Miłosierdzia Boże w Żukowie
30.05.2020
20.00 Uwielbienie
20.40 Katecheza „Duch Święty pobudza wiarę”
21.20 Uwielbienie – prowadzi młodzież
Modlitwa wstawiennicza o wylanie Ducha Św.
Modlitwa wstawiennicza o wylanie Ducha Św.
dla uczestników kursu Alpha
22.00 Msza św.

Intencje Mszalne
1. Za + Franciszka i jego rodziców
7:00 2. Za + Mirosława Kostrzewa (greg 25)
PONIEDZIAŁEK
1. Za + Małgorzatę Grot - int od zakł. pog
8:00 2. Za + Huberta Merchel - int od zakł. pog
25.05.2020
1. Za + Gertrudę i Franciszka Podjaskich
18:00 2. Za + Mariana Piastowskiego z ok. urodzin
1. Za + mamę Bolesławę
7:00 2. Za + Franciszka i Mirosława Malc w dniu urodzin oraz zm. z rodziny
WTOREK
8:00 1. Za + Mirosława Kostrzewa (greg 26)
26.05.2020
1. Za + Reginę Groth i Feliksę Hejnowską
18:00 2. O boże bł. i opiekę Matki Bożej dla mamy Ireny
1. Za + Małgorzatę, Amandę i Pawła Milkereit
7:00 2. Dziękczynna za 25 lat kapłaństwa ks. Adama Littwitz i ks. Zdzisława Hirsz
ŚRODA
1. O nawrócenie i szczerą spowiedź dla męża i dzieci
8:00 2. Za + Piotra Grabowicz - int. od uczniów klasy VI c
27.05.2020
1. Za + Mirosława Kostrzewa (greg 27)
18:00 2. Za + Brunona Płotka w 5 r. śm. oraz rodziców Martę i Józefa
1. Za + Mirosława Kostrzewa (greg 28)
7:00 2. Dziękczynna za sakrament Bierzmowania z prośbą o utrwalanie
darów Ducha Świętego w młodzieży
CZWARTEK
1. Za + Kazimierza Banaszewskiego w 2 r. śm. oraz rodziców Wolskich i brata
28.05.2020 8:00 2. Za + Wandę Kreft - int od Róży św. Zofii z Glincza
1. Za + Stefana Went w 10 r. św. oraz Hildegardę i Mieczysława
18:00 2. Za + Grażynę w 25 r. śm. - int. od z pracy
1. Za + Mariannę i Stanisława Wadowskich
7:00 2. Za + Helenę i Franciszka Lewańczyk oraz brata i bratowe
PIĄTEK
1. Za + Mirosława Kostrzewa (greg 29)
8:00 2. Za + Aleksego Pauś
29.05.2020
1. Za + Helenę i Pawła Wendt
18:00 2. O boże bł. dla wszystkich wnuków

SOBOTA
30.05.2020

NIEDZIELA
ZESŁANIE DUCHA
ŚWIĘTEGO

31.05.2020

1. O boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Haliny i Waldemara w r. ślubu
7:00 2. Dziękczynna w 50 - te urodziny Romana
1. Za + Mirosława Kostrzewa (greg 30)
8:00 2. Za + Krystynę Płotka - int. od zakł. pog
15:00 1. Ślub: Hanna i Tomasz
1. Dziękczynna w 40-te urodziny Wojciecha z prośbą o Boże bł. i
17:00 potrzebne łaski dla całej rodziny
1. Za + rodziców Zofię i Józefa Mazurkiewicz
18:00 2. Za + Ireneusza Jankowskiego (popogrzebowa)
7:00 1. Za + Franciszka Ceschica Wensierskiego w 3 r. śm
8:30 1. Za + rodziców Agnieszkę i Jana Krauze w 30r. śm. mamy
10:00 1. Za + Helenę i Alojzego Kosznickich
1. Dziękczynno - błagalna w intencji córek o zdrowie opiekę Matki Bożej
11:30 z prośba o dalsze łaski
13:00 1. Za + Romana Rzepka
18:00 1. Za + Krystynę Damps w 1 r. śm.
20:00 1. Za + Stefanię i Augustyna Kukowskich oraz Mariana Narloch

Ogłoszenia Parafialne na WNIEBOWSTĄPIENIE 31.05.2020 r.

 Witamy wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą wspólnotę.
 Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
 Trwa uroczystość I Komunii św. w małych grupach. Bar dzo pr oszę

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 i 18.00. 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.
5. W liturgii Kościoła:
 Nabożeństwa Majowe codziennie o 17.30 w kościele.
 Wtorek - św. Filipa Nereusza
 Środa - ks. Adam Littwitz obchodzi 25 rocznicę święceń kapłańskich. Ponieważ nie
może przyjechać w czasie epidemii Z Ukrainy do Polski tym bardziej otoczmy go
żarliwą modlitwą
 W Niedzielę za tydzień Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Zapr aszamy
wszystkich na modlitewne czuwanie organizowane z uwagi na wielkość kościoła
wspólnie z górną parafią od godz. 20.00 w kościele Miłosierdzia Bożego. Szczegóły na
plakacie i w biuletynie.
5. Adoracja w kościele św. Jana jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 19.00.
6. Msza św. dla wspólnoty 18+ dla Jezusa o 19.00 w kościele św. Jana. Zapraszamy starszą
młodzież: kończących szkołę średnią, studentów i pracujących. Oaza Młodzieżowa
spotyka się o 19.00 w czwartek kościele św. Jana
7. Msza św. dla wspólnoty 18+ dla Jezusa o 19.00 w kościele św. Jana. Zapr aszamy
starszą młodzież: kończących szkołę średnią, studentów i pracujących.
8. Nasza szkoła Parafialna św. Franciszka ogłasza zapisy uczniów do klas pierwszych.
Informacje na stronie szkoły oraz sekretariacie szkoły. Serdecznie zapraszamy.
9. Polecamy prasą katolicką: nowe numer y Gościa i Małego Gościa Niedzielnego
i Miłujcie się oraz nasz Parafialny Biuletyn. Są wyłożone w przedsionku kościoła. W
zakrystii do nabycia nowy numer Kwartalnika Galilea z płytą zawierającą rekolekcje o
św. Piotrze w cenie 10 zł oraz album śp. Macieja Kosycarza z najpiękniejszymi
zdjęciami z wszystkich pielgrzymek Jana Pawła II do Gdańska, Gdyni i Sopotu.

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

