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IX 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
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Serce Jezusa! Zmiłuj się nad nami!
Niepokalane Serce Maryi!
Bądź naszym ratunkiem!
Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny
poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów
średniowiecza;
początkowo
miał
charakter
prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze
społeczeństwa. Mistyka średniowiecza łączyła kult Serca Jezusowego w bardzo żywym
nabożeństwem do Najświętszej Rany boku Jezusa. Do najwcześniejszych, którzy
w Ranie boku, otwartej włócznią żołnierza, odnaleźli Serce Boże, należy nieznany autor
poetyckiego utworu Winny szczep mistyczny. Mówi w nim, że właśnie w tej Ranie
odnalazł Serce Boże, że spocznie przy Nim, że się już z Nim nie rozstanie. Cały zakon
św. Dominika Guzmana - dominikanie - bardzo wcześnie przyswoił sobie nabożeństwo
do zranionego boku i Serca Pana Jezusa. W piątek po oktawie Bożego Ciała, a więc
w dzień, który Chrystus wybrał sobie na święto Jego Serca, dominikanie odmawiali
oficjum o Ranie boku Pana Jezusa. Od XVII wieku nabożeństwo do Serca Pana Jezusa
staje się własnością ogółu wiernych i całego Kościoła. Przyczyniło się do tego dwoje
świętych: św. Jan Eudes i św. Małgorzata Maria Alacoque. Pierwszy działał bardziej
z własnej inicjatywy, natomiast św. Małgorzata - pod wpływem nakazów, jakie
otrzymała od samego Chrystusa, który chciał się jej pośrednictwem posłużyć. Żyła ona
(1647-1690) w tym samym wieku i czasie, co św. Jan Eudes, ale w zupełnym ukryciu
w klasztorze w Paray-le-Monial. 27 grudnia 1673 roku Małgorzata dopuszczona została
do tego, by spoczęła na Sercu Jezusowym. Pan Jezus pokazując jej swoje Serce pełne
ognia, rzekł do niej: "Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może

dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie
rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami".
Następnie Jezus wziął serce Małgorzaty i umieścił je symbolicznie w swoim Sercu.
Potem już przemienione i jaśniejące oddał Małgorzacie. Usłyszała pocieszające słowa:
"Dotąd nosiłaś tylko imię mojej sługi. Dzisiaj daję ci inne imię - umiłowanej uczennicy
mojego Serca". W piątek po oktawie Bożego Ciała, 10 czerwca 1675 roku, nastąpiło
ostatnie wielkie objawienie. Kiedy Małgorzata klęczała przed tabernakulum w czasie
nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, ukazał się jej Chrystus, odsłonił swoje Serce
i powiedział: "Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż
do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od
większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania,
lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości.
Lecz najbardziej boli Mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze Mną serca służbie
mojej szczególnie poświęcone. Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego
Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci
mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez Komunię i inne
praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję. W zamian za to
obiecuję ci, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych
wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub
przyczynią się do jej rozszerzenia".
Na wielką skalę kult Serca Maryi rozwinął św. Jan Eudes
(1601-1680). Kult, który szerzył, nosił nazwę Najświętszego Serca Maryi lub
Najsłodszego Serca Maryi. Jak wiemy, łączył go ze czcią Serca Pana Jezusa. Odtąd
powszechne są obrazy Serca Jezusa i Serca Maryi. Najwięcej jednak do
rozpowszechnienia czci Serca Maryi przyczynił się ks. Geretes, proboszcz kościoła
Matki Bożej Zwycięskiej w Paryżu. W roku 1836 założył on bractwo Matki Bożej
Zwycięskiej, mające za cel nawracanie grzeszników przez Serce Maryi. W wieku XIX
rozpowszechniło się nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi dla podkreślenia
przywileju Jej Niepokalanego Poczęcia i wszystkich skutków, jakie ten przywilej na
Maryję sprowadził. To nabożeństwo w ostatnich dziesiątkach lat stało się powszechne.
Początek temu nabożeństwu dało ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi
przez papieża Piusa IX w roku 1854, jak też objawienia Matki Bożej w Lourdes (1858).
Najbardziej jednak przyczyniły się do tego głośne objawienia Matki Bożej w Fatimie w
roku 1917. 13 października 1942 roku, w 15. rocznicę zakończenia objawień fatimskich,
papież Pius XII drogą radiową ogłosił całemu światu, że poświęcił rodzaj ludzki
Niepokalanemu Sercu Maryi. Polecił także, aby uczyniły to poszczególne kraje w swoim
zakresie. Pierwsza uczyniła to Portugalia z udziałem prezydenta państwa. Polska była
wówczas pod okupacją hitlerowską. Prymas Polski, kardynał August Hlond w obecności
całego Episkopatu Polski i około miliona pielgrzymów uczynił to 8 września 1946 r. na
Jasnej Górze przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Papież Pius XII wysłał z tej
okazji osobny list gratulacyjny do Polski (23 grudnia 1946 r.). Jak widać, objawienia
fatimskie ukierunkowały kult Serca Maryi do czci Jej Serca Niepokalanego. Nadto
nadały mu charakter wybitnie ekspiacyjny, w czym bardzo upodobnił się do kultu Serca
Pana Jezusa, propagowanego w objawieniach danych św. Małgorzacie Marii Alacoque.

W ostatnią niedzielę, w naszej Parafii odbyło się
ustanowienie nowych ministrantów. Jedenastu nowym
ministrantom gratulujemy i życzymy gorliwości w
służbie przy ołtarzu Pana.
Wrócili także
do służby:
Jakub i Filip,
więc możemy
się cieszyć, że
nasze grono
ministranckie
się powiększa.

Kolejny
nabór
kandydatów we
wrześniu,
po wakacjach

Słowo Boże na Niedzielę
Mk 2, 23-3,6
Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż,
uczniowie Jego zaczęli po drodze
zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili
do Niego: "Patrz, czemu oni czynią w
szabat to, czego nie wolno?" On im
odpowiedział:
"Czy
nigdy
nie
czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy
znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak
wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł
chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również
swoim towarzyszom". I dodał: "To szabat został ustanowiony dla
człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest
Panem także szabatu". Wszedł znowu do synagogi. Był tam
człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w
szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką:
"Podnieś się na środek!" A do nich powiedział: "Co wolno w szabat:
uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?" Lecz
oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem,
zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka:
"Wyciągnij rękę!" Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali
przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić. ".

„Jak Chrystus jest człowiekiem z Abrahama, tak jest także w ten
sam sposób Bogiem przed owym Abrahamem. I w jaki sposób jako
człowiek jest Synem Dawida, w ten sam sposób został ogłoszony
jako Bóg Panem Dawida. W jaki sposób jako człowiek został
poddany Prawu, tak też jako Bóg został ogłoszony Panem
szabatu.”
(za Oremus)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
IX. Niedziela Zwykła. - 03 czerwca 2018 r.
1. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swój czas,
przygotowali wystrój i brali udział w czwartkowej procesji
Bożego Ciała. Osobom niosącym feretrony, chorągwie i sztandary, strażakom,
orkiestrze, dzieciom sypiącym kwiatki, ministrantom oraz wszystkim, którzy
przyozdobili obejścia domów oraz wzięli udział w procesji Bóg zapłać!. Państwu
Troka oraz młodzieży: Natalii, Celinie, Bartkowi i Pawłowi za ołtarze na trasie
gorące podziękowanie.
2. W Liturgii Kościoła:



Dzisiaj po Mszy św. o 13.00 spotkanie członków Żywego Różańca
Trwa Oktawa Bożego Ciała, procesja z nabożeństwem do Najświętszego
Serca Pana Jezusa po Mszy Św. wieczornej.
 Wtorek – Św. Bonifacego, biskupa i męczennika
 Środa – św. Norberta, biskupa. Po każdej Mszy św. ucałowanie relikwii
świętego.
 Piątek – Uroczystość Najświętszego serca Pana Jezusa. Odpust w Parafii
w Niestępowie. Msza Św. odpustowa o godz. 18:00.
 Sobota – Niepokalanego Serca NMP
3. Spotkania duszpasterskie:
 Spotkanie na modlitwie uwielbienia w środę o 19:00 w kościele.
 Spotkanie dla rodziców osób wyjeżdżających na obóz do Bozkova we wtorek
o 19.00 a chętnych na spływ kajakowy we wtorek o 20.00 w domu
parafialnym
4. Spotkanie nowej Rady Duszpasterskiej będzie 14 czerwca o 19.00. Rozpoczęcie
modlitwą w kościele a potem ciąg dalszy w domu parafialnym.
5. Zapraszamy Rodziców i Dzieci na Rodzinne Spotkania Niedzielne. Pierwsze
przedwakacyjne za tydzień 10 czerwca bezpośrednio po Mszy Św. dla dzieci o godz.
11:30. Chcemy stworzyć przestrzeń do spotkania i wymiany myśli, rozwoju w wierze,
formowania się – szczególnie dla tych, którzy na co dzień ze względu na sytuację
rodzinną (małe dzieci) nie uczestniczą w innych formach spotkań duszpasterskich.
W programie wspólne z dziećmi radosne uwielbienie Boga, a potem równolegle
zajęcia dla dzieci (tematyczne zabawy) i dla rodziców (spotkanie tematyczne przy
kawie, rozmowa z zaproszonymi gośćmi). Spotkanie do ok. godz. 14:00. Zapraszamy
serdecznie!
6. Polecamy prasę katolicką: nowy numer Gościa Niedzielnego, Miłujcie się, Małego
Gościa Niedzielnego i Biuletyn Parafialny.
7. Wszystkim parafianom i gościom życzę Bożej niedzieli i miłego tygodnia. Szczęść
Boże.

Intencje Mszalne 04.06.2018r. – 10.06.2018r.

10:00
11:30
13:00

1. †Agnieszka Węsierska (4 greg.).
2. †Siostra Cyryla Karczewska.
1. ††Rozalia i Augustyn Muller.
2. †Edmund Lewańczyk (od uczestników pogrzebu).
1. ††Rodzice: Eugenia 3 r. śm. i Wiktor Laszkowscy.
2. ††Rodzice i Rodzeństwo.
1. †Agnieszka Węsierska (5 greg.).
2. †Jadwiga Block (od zakładu pogrzebowego).
1. †Krystyna Wiczling.
2. †Maria Reis, ††Teściowie Kluger i ††Dziadkowie: Pipka i Reis.
1. †Brat Eugeniusz w 2 r. śm., †Ojciec Gerard.
2. ††Dziadkowie: Bożena i Mieczysław Kobiela.
1. †Agnieszka Węsierska (6 greg.).
2. †Józef Richert (od uczestników pogrzebu).
Dziękczynna w 40 urodziny Marty, z prośbą o Boże bł.
1. O Boże bł. dla Wandy.
2. †Dariusz Gosz.
1. †Agnieszka Węsierska (7 greg.).
2. ††Rodzice: Jadwiga i Stanisław Lademann.
†Jan i Franciszek Litwic, ††Zbigniew i Michał Treder.
1. Dziękczynna w 6 urodziny Piotra, z prośbą o bł. Boże i opiekę Matki
Bożej.
2. ††Anna i Władysław Dampc.
1. †Agnieszka Węsierska (8 greg.).
2. ††Klara, Paweł, Alfons, Stefan i Jan Okuniewscy.
†Henryk Mathea.
1. ††Rodzice: Leonard i Aniela Widrowscy.
2. Za wszystkich księży, objętych apostolatem modlitwy
„Margaretka”, o potrzebne łaski.
†Agnieszka Węsierska (9 greg.).
††Rozalia i Leon Cyperscy.
Ślub: Józef Mackojć - Małgorzata Lewandowska.
Ślub: Hanna Gordon – Bogusław Bojke.
Ślub: Beata Krefta – Robert Jakubek.
††Anastazja, Brunon, Jan Wrońscy.
†Agnieszka Węsierska 10 greg.).
†Stefan Urbański i †Maria Czerwionka i ††z rodzin Czerwionka
i Bertling.
††Zygmunt i Andzrej Konkol.
†Marek Ohs.
†Syn Krzysztof Drewa w dniu urodzin.

14:00
18:00

††Rodzice: Władysława i Wacław Blgrau i †Brat Jan.
†Henryk Dejk i ††Rodzice.

20:00

†Ojciec Feliks Szmuda, Teść Bronisław Matuszak, †Wujek Jan Maroń.

7:00
PONIEDZIAŁEK
04. 06. 2018 r.

8:00
18:00
7:00

WTOREK
05. 06. 2018 r.

8:00
18:00
7:00

ŚRODA
06. 06. 2018 r.

8:00
18:00
7:00

CZWARTEK
07. 06. 2018 r.

8:00
18:00
7:00

PIĄTEK
08. 06. 2018 r.

8:00
18:00

SOBOTA
09. 06. 2018 r.

X NIEDZIELA
ZWYKŁA
10. 06. 2018 r.

7:00
8:00
14:00
16:00
17:00
18:00
7:00
8:30

