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XIII 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 i 18.00. Koronka do Miłosierdzia Bożego: we wtorek o godz. 17.30
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy: w środę o godz. 17.45.
Adres parafii: ul. 3 Maja 4, 83-330 Żukowo, Tel. (058) 681-82-42.
Kancelaria parafialna czynna: od poniedziałku do soboty w godz. od 8.30 do 9.00 i 17.00 do 17.30.
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

Szukanie Boga…
"Szukajcie Pana, wszyscy pokorni
ziemi,
którzy
pełnicie
jego
nakazy". Bóg jest blisko nas.
Można powiedzieć, że od Wcielenia
jest też pośrodku nas. Wśród nas.
Jest jednym z nas. Ale ta bliskość
nie zaprzecza i nie odrzuca
kierunku prowadzącego od nas do
Boga. My musimy podjąć wysiłek
poszukiwania Boga, choć wiemy,
że on sam jest blisko. Wiemy i nie
wiemy zarazem. "Łaska buduje na
naturze".
W
konkretnym
przypadku szukania Boga znaczy
to, że muszę dostrzegać Jego ślady, obecność, bo ona bardzo
wyraźnie do mnie przemawia. Bóg chce, abyśmy Go znajdywali, a to
zakłada poszukiwanie. Jest to proces raczej ciągły, ale też wiemy, że
przez nasz grzech, głupotę, sami się gdzieś gubimy i tracimy więź z
Bogiem, tracimy Jego samego. Przechowujemy wiarę w "glinianych
naczyniach" i potrzebna nam jest łaska, abyśmy mogli wrócić, gdy
sami porozbijamy te naczynia. W codziennym życiu często szukamy
Boga, ale Jego wielkość polega na tym, że On sam nas znajduje i do
siebie prowadzi. (opoka.org)

W niedzielę, 24 czerwca, podczas
uroczystej Mszy Świętej odpustowej o
godz. 13:00, zaśpiewała dawna schola
„Norbertanki”.
Swoją
reaktywację
zapoczątkowały
śpiewem
podczas
jubileuszu
święceń
kapłańskich księdza
prałata
Stanisława
Gackowskiego. Teraz
pięknem
śpiewu
uświetniły Mszę Świętą w odpust
Świętego
Jana
Chrzciciela.
Członkowie
scholi
„Norbertanki”
pragną prosić wszystkich, którzy
chcieliby
dołączyć
do
grona
Rozśpiewanych Norbertanek, aby na
nowo, radować serca i dusze śpiewem
chorału gregoriańskiego oraz muzyki
sakralnej. Piotr Kitowski, wraz z Zespołem NORBERTANEK
serdecznie zapraszają!!!

Zachęcamy do włączenia
się w modlitwę Różańca
Rodziców za Dzieci. Polega
ona
jedynie
na
samodzielnym odmówieniu
dziesiątka
Różańca
Świętego każdego dnia, w
intencji swoim dzieci, oraz dzieci innych członków
Róży. Więcej informacji i zapisy do Róży Różańcowej
pod numerem tel. 690 090 412.

Wspólnota Gwiazda Betlejemska
zaprasza na kolejne spotkanie
modlitewne, które odbędzie się w
sobotę, 7 lipca w naszym kościele
parafialnym.
Rozpoczęcie
spotkanie godzina 17:00.
W programie:
- katecheza którą wygłosi Adam Duszyński,
„Usprawiedliwienie – Zapłacił za nas z góry”
- Msza Święta
Spotkanie
modlitewne
- agapa.

p.t.
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1. Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających
naszą wspólnotę.
2. W Liturgii Kościoła:






We wtorek - św. Tomasza Apostoła
W środę - św. Elżbiety Portugalskiej
W piątek – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
W tym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne. W czwartek po Mszy
Świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu. W Pierwszy Piątek Miesiąca
okazja do Spowiedzi Św. od godz. 16:00. Msza Św. O godz. 16:30.
3. Są jeszcze miejsca na pielgrzymkę autokarową w dniach w dniach 10-15
września 2018. Zapisy w biurze parafialnym. Bliższe informacje u ks. Marka.
4. Spotkanie Żywego Różańca dziś, po Mszy Św. o godz. 11:30.
5. Zapraszamy dzieci naszej parafii, na wyjazd do Bytowa. W programie wejście
na basen „Nimfa” i zwiedzanie zamku. Wyjazd 3 lipca, o godz. 8:30. Zapisy
w biurze parafialnym dzisiaj po Mszach Świętych. Koszt 30 zł.
6. Wspólnota „Gwiazda Betlejemska”, zaprasza na spotkanie modlitewne, w
sobotę 7 lipca. Plan spotkania jest umieszczony w biuletynie.
7.

Istnieje możliwość włączenia się w modlitwę różańcową Rodziców za
dzieci. Szczegóły w dzisiejszym biuletynie.

8.

Na dziedzińcu naszego kościoła w każdą niedzielę lipca zagości
IX Żukowskie Lato Muzyczne. Plenerowe koncerty tradycyjnie odbywają
się o godz. 16:00. Dzisiaj wystąpi w koncercie „Novos Anos”, Krystyna
Stańko z zespołem.

9.

Na mocy dekretu ks. Arcybiskupa, ks. Maciej kończy pracę w naszej parafii.
Na jego miejsce przychodzi ks. Maciej Silikowski.

10. Polecamy prasę katolicką: nowy numer Gościa Niedzielnego, Małego
Gościa Niedzielnego i Biuletyn Parafialny.
11. W miniony czwartek odbył się pogrzeb Wandy Gruber. Dobry Jezu…
12. Wszystkim parafianom i gościom życzę Bożej niedzieli i miłego tygodnia.
Szczęść Boże.

Słowo Boże na Niedzielę
Mk 5, 21-43
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią
na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze
nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi,
imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie:
„Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i
żyła”. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd Go
ściskali. (…) Gdy On jeszcze mówił, przyszli
ludzie od przełożonego synagogi i donieśli:
„Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz
Nauczyciela ?” Lecz Jezus słysząc, co mówiono,
rzekł przełożonemu synagogi : „Nie bój się,
tylko wierz”. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z
wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata
Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec
zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich:
"Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi". I
wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko
ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie
dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: „Talitha
kum”, to znaczy: „Dziewczynko, mówię ci, wstań”. Dziewczynka
natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I
osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby
nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

„Tak często dajemy się oszukać szatanowi; ulegamy pokusie, by obarczać
Boga odpowiedzialnością za śmierć, cierpienia i wszystkie nasze
nieszczęścia. Księga Mądrości broni niewinności Boga jasną deklaracją:
Bóg nie uczynił śmierci. Nie cieszy się ze zguby żyjących. Gdy przełożony
synagogi, Jair, pełen nadziei szedł z Jezusem do umierającej córki,
niektórzy mówili: Twoja córka umarła, nie trudź Nauczyciela. A Jezus go
zapewnił: "Nie bój się, wierz tylko". Także my musimy wciąż na nowo
wybierać pomiędzy złą, a dobrą nowiną, pomiędzy płaczkami śmierci a
Ewangelią Życia.”
(za Oremus)
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18:00

7:00
SOBOTA
07. 07. 2018 r.

15:00
18:00
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08. 07. 2018 r.

10:00

8:30

11:30
13:00
18:00
20:00

1. †Andrzej Fierka (2 greg.).
2. †Kazimierz Banaszewski (od zakładu
pogrzebowego).
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze Boże bł. i opiekę Matki Bożej, dla rodziny
Gabrieli i Piotra.
††Antoni i Władysława Wilczewscy.
†Andrzej Fierka (3 greg.).
1. †Andrzej Fierka (4 greg.).
2. †Kazimierz Banaszewski (od uczestników
pogrzebu).
††Marian, Brunon i Zofia Kryszewscy.
†Agnieszka Kitowska w 2 r. śm. i Jej †Maż Jan.
†Andrzej Fierka (5 greg.).
†Andrzej Fierka (6 greg.).†Agnieszka Węsierska
(29 greg.).
Na przebłaganie za grzechy nasze.
1. †Mieczysław Tomulewicz w 3 r. śm.,
†Aleksander Tomulewicz w 5 r.
śm.,††Władysław i Maria Hirsch.
2. Dziękczynna w 70 urodziny Mamy Elżbiety, z
prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Bożej.
†Andrzej Fierka (7 greg.).
Ślub: Agnieszka Doczik– Kacper Wesołek.
†Stanisław Dejk w 7 r. śm.
††Magdalena i Bernard Loroff.
††Weronika i Józef Dargacz.
††Anna i Władysław Formela.
†Werner Nostzel.
†Hugon Roszkowski i ††Rodzice z obojga stron.
Andrzej Fierka (8 greg.).
††Rodzice: Zygmunt i Stefania Pikarscy i
†kuzynka Gabriela.

