Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie

ROK XIX nr 1006
04.11.2018r.
XXXI 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

EWANGELIA NA NIEDZIELE
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do
Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze
ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu,
Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym
swoim sercem, całą swoją duszą, całym
swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego
przykazania większego od tych». Rzekł Mu
uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden
jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować
Go całym sercem, całym umysłem i całą
mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego:
«Niedaleko jesteś od królestwa Bożego».
I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

KOMENTARZ
Miłość nie wybiera

Często bezwiednie powtarzamy takie powiedzenia jak: „Miłość nie
wybiera” czy „Serce nie sługa”. Mamy wtedy oczywiście na myśli sytuację, w której ktoś zakochał się bezgranicznie w drugiej osobie i odtąd
nie widzi już świata poza nią. I choć
zakochanie to piękna sprawa, a bezinteresowna miłość dwojga ludzi zasługuje na pochwałę i podziw, to jednak świat nie kończy się na tym, kogo bardzo kocham. Mój świat i właściwe jego postrzeganie (przez pryzmat miłości) wtedy tak naprawdę
się zaczynają, bo dopiero wówczas
mogą zyskać właściwy wymiar.
C.D. -> s.2

Rozważanie na Niedzielę
Jezus w Ewangelii dzisiejszej niedzieli tłumaczy, jak powinna wyglądać miłość. Wskazuje na jej
trzy aspekty: „Będziesz miłował
Pana, Boga swego, całym swoim
sercem, całą swoją duszą, całym
swoim umysłem i całą swoją mocą. (…) Będziesz miłował swego
bliźniego jak siebie samego” (Mk 12,30.31). Jeśli miłość ma być prawdziwa, to nie może w niej zabraknąć żadnego z tych odniesień.
Źródłem i fundamentem wszelkiej miłości ludzkiej jest miłość człowieka
do Boga, będąca w gruncie rzeczy jest odpowiedzią na darmową miłość
Boga do człowieka, której wyrazem jest Chrystus (por. Hbr 7,26-27). Jezus
nie tyko udowodnił człowiekowi, że Bóg
chce jego zbawienia, lecz także dał przykład
tego, jak kochać innych. Miłość do bliźniego
jest konieczną konsekwencją miłości przyjętej od Boga jako dar. I wreszcie kochać samego siebie oznacza w praktyce przyjąć do
wiadomości, że Bóg naprawdę mnie kocha.
Więc jeśli on potrafi mnie „znieść”, to i ja
powinienem być dla siebie bardziej miłosierny i nie szukać swojej wartości już nigdzie
poza Bogiem.
Miłość może wydawać się skomplikowana. Jest tak tylko dlatego, że
grzech komplikuje nasze relacje do Boga, do bliźniego i do siebie, sprawiając, że zaczynamy wybierać, kto zasłużył na naszą miłość, a kto nie jest jej
godzien. Prawdziwa miłość nie wybiera. Kocha wszystkich.
ks. Mateusz Tarczyński

Odpust za zmarłych
Każdego dnia od 1 do 8 listopada można
dostąpić odpustu zupełnego dla zmarłych
za nawiedzenie cmentarza grzebalnego i
równocześnie zmówienie choćby myślnej
modlitwy w intencji zmarłych.
Zwykłe warunki uzyskania odpustu
Do tej informacji należy jeszcze dodać, że
odpusty te można uzyskać „pod zwykłymi
warunkami”, czyli po wypełnieniu tzw.
warunków wstępnych, potrzebnych do
otrzymania jakiegokolwiek odpustu. Są
to: spowiedź sakramentalna, przyjęcie
Komunii św. i modlitwa w intencji papieża. Chodzi tu o intencję, jaką Ojciec Święty wyznacza na każdy miesiąc, a nie
w intencji osoby papieża. Warunek dotyczący modlitwy w intencjach Ojca
Świętego wypełnia się całkowicie przez odmówienie Ojcze nasz i Zdrowaś
Maryjo. Pozostawia się jednak wiernym możliwość odmówienia jakiejkolwiek innej modlitwy, zgodnie z ich pobożnością. Ponadto do uzyskania odpustu wymaga się wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet
powszedniego. Zatem tylko ten jest zdolny do uzyskania odpustu, kto został
ochrzczony, nie jest ekskomunikowany i znajduje się w stanie łaski, przynajmniej pod koniec wypełniania przepisanych czynności. Jeśli brakuje pełnej
tego rodzaju dyspozycji, albo nie zostaną
spełnione wyliczone warunki, wtedy odpust będzie tylko cząstkowy.
Co to jest odpust?
„Odpust jest to darowanie przed Bogiem
kary doczesnej za grzechy, zgładzone już
co do winy. Dostępuje go chrześcijanin
odpowiednio usposobiony i pod pewnymi określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz
owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych” (KKK 1471).

Zaproszenie

INTENCJE MSZALNE
1. + Dusze w czyśćcu cierpiące
2. + Jadwiga i Ryszard Pastuszak Oraz zmarli z rodziny
8:00 1. + Regina Groth (greg 4.)
1. + Anna i Kazimierz Skerka oraz Gertruda Płotka
18:00
2. + Zdzisław Krefta 10 r. śm.
1. + rodzice Zofia i Kaziemierz Karcz
7:00
2. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla żony Marii w dniu urodzin
8:00 1. + Regina Groth (greg 5)
7:00

Poniedziałek
5.11.2018

Wtorek
6.11.2018

1. + Barbara Czarnogórska w 4 r. śm.
2. W intencji Kręgu Rodzin św. Józefa
1. + Józef Richert
7:00
2. + zmarłe członkinie róży św. Jadwigi z Glincza
8:00 1. + Michał i Zbigniew Treder

18:00

Środa
7.11.2018

1. + Franciszek Kwidziński
2. + Regina Groth (greg 6)
1. + Renata i Jerzy Malinowscy
7:00
2. + Kazimierz Karbowski—intencja od uczestników pogrzebu
8:00 1. + Regina Groth (greg 7)
1. + rodzice Wiktor i Anna Labuda, Piotr i Jan Mering i zmarli z rodziny
18:00
2. + Michał Rychert i zmarli z rodziny
18:00

Czwartek
8.11.2018

7:00 1. + Wiktor Nagel

Piątek
9.11.2018

Sobota
10.11.2018

8:00 1. + rodzice Gertruda i Franciszek Podjascy
17:00 1. 50 - lecie Halina i Stanisław
1. + Regina Groth (greg 8)
18:00
2. + Brunon w 14 r. śm. i Regina Kostuch
1. Dziękczynna w 80 - te urodziny mamy Henryki Gorlikowskiej z prośbą o
7:00
potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo
1. + Regina Groth (greg 9)
8:00
2. Dziękczynna w 22 r. ślubu Zbigniewa i Iwony
17:00 1. 18 - te urodziny Nikodem Plichta

18:00 1. Dusze w czyśćcu cierpiące
7:00 1. + Agnieszka i Teodor Słaikowscy oraz Maria Migowska
8:30 1. + Regina Groth (greg 10)
10:00 1. + Anna w 10 r. śm., Benon, Brunon Berman

XXXII
Niedziela
11.11.2018

11:30 1. W intencji Ojczyzny
13:00 1. + członkowie Róży św. Weroniki i dusze w czyśćcu cierpiące
14:00 1. + zmarli członkowie i sympatycy Zrzeszenia Kaszubskiego oddział Żukowo

18:00 1. + rodzice Małgorzata Bielawska - Miszczuk i Andrzej Bielawski
20:00 1. + Józef Formela

OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 04.11.2018 r.
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy na 1 listopada przygotowali cmentarz i przyczynili się
do przygotowania Uroczystości Wszystkich Świętych: ks diakonowi Damianowi Ranachowskiemu, panu
Zbyszkowi, Władysowi, ministrantom, Panu organiście, Panu Michałowi Jelińskiemu za użyczenie namiotu oraz
p. Stanisławowi Szur za przyczepę pod ołtarz. Szczególne podziękowania dla rodziny Lis za całoroczną dbałość o
cmentarz. Wszystkim składam staropolskie Bóg zapłać.
2. Dziękuję także ks. Maciejowi, zespołowi Lux Mundi oraz wszystkim, którzy się włączyli w przygotowanie oraz
uczestniczyli w środowym wieczorze Holy Wins w naszym kościele.
3. W liturgii kościoła:
4. do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za zmarłych w czyśćcu cierpiących. Warunki odpustu: stan łaski
uświęcającej, komunia św., pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych.
5. Katecheza dzieci do przygotowujących się do I Komunii św. w poniedziałek o 16:30, a spotkanie dla rodziców
we wtorek o 19:00.
6. Różaniec z wypominkami codziennie do 8 listopada o godz. 17.30. Kartki na wypominki za zmarłych wyłożone
są w wejściu do kościoła.
7. w niedzielę za tydzień – 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji o godz. 11.30 w
naszym kościele zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny, na którą serdecznie wszystkich
zapraszam. Po Mszy św. nastąpi uroczysty przemarsz do figury Matki Bożej upamiętniającej mieszkańców
naszej gminy, którzy polegli walcząc o odzyskanie niepodległości. Zachęcam, aby w tym dniu na naszych
domach zawiesić polską flagę. O godz. 19:00 zapraszamy do kościoła Miłosierdzia Bożego na koncert
8. W przyszłą niedzielę o godz. 14.00 Msza św. w języku kaszubskim.
9. Spotkania duszpasterskie:

 Katecheza dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w poniedziałek o 16.30 a dla ich rodziców we
wtorek o 19.00 w kościele.

 Nie ma spotkania na modlitwie uwielbienia w środę.
 Oaza dla młodzieży w czwartek o 18.00 w kościele.
Szczegóły zostaną rozesłane na grupie.

W piątek i sobotę wyjazd dla oazy młodzieżowej.

 Spotkania Scholii oraz Oazy Dzieci Bożych jak zawsze w sobotę. Schola śpiewa jak zawsze na niedzielnej Mszy
św.

10. Za tydzień taca remontowa przeznaczona na pokrycie kosztów ołtarza głównego z kościoła św. Jana.
11. Polecamy nowy numer „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa Niedzielnego” oraz „Miłujcie się”
WWW.WNMP-ZUKOWO.DIECEZJA.GDA.PL
Adres parafii: ul. 3 Maja 4, 83-330 Żukowo, Tel. (058) 681-82-42.
Kancelaria parafialna czynna: Pon-Pt: 8:30 – 9:00 i 17:00-17:30 ; Sob: 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

