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Rok XIX Nr 993

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Msze św. w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00 i 20.00
W tygodniu: 7.00, 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: Pon, Śr, Pt, Sb: 8:00 – 8:30; Wt i Czw: 16:30 – 17:15
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

Ewangelia na Niedzielę
(J 6, 24-35)
Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora
nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi,
dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś
odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do
Niego: "Rabbi, kiedy tu przybyłeś?" W odpowiedzi
rzekł im Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie
dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta.
Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie
wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą
naznaczył Bóg Ojciec". Oni zaś rzekli do Niego: "Cóż mamy czynić, abyśmy
wykonywali dzieła Boga?" Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: "Na tym
polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał". Rzekli do
Niego: "Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli?
Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im
do jedzenia chleb z nieba”. Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój
daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten,
który z nieba zstępuje i życie daje światu". Rzekli więc do Niego: "Panie,
dawaj nam zawsze ten chleb!"

Odpowiedział im Jezus: "Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi,
nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie".

„Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da
wam prawdziwy chleb z nieba. (...) Chlebem Bożym jest Ten, który
z nieba zstępuje i życie daje światu”. Ten Chleb, jak dawna manna,
jest chlebem życia, ale też zarazem chlebem próby. Czy mamy
odwagę uwierzyć, że ten prosty opłatek ukrywa boską obecność
samego Chrystusa? To jest pokarm, którego moc przekracza
wszystko inne. Chleb, który daje życie i w którym ukryte jest
bezkresne tchnienie Boga. To wiara pozwala nam przyjąć moc tego
chleba. Czy mamy odwagę porzucić dawnego człowieka, aby
szukać naszego Mistrza tam, gdzie On naprawdę przebywa?

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.

KATECHEZA NA NIEDZIELĘ

Co roku prosimy o przeżycie sierpnia bez alkoholu. Jednak w tym
jubileuszowym roku chcemy zaprosić Polaków do ambitniejszego
działania, do ambitniejszej drogi. Czas od soboty 4 sierpnia do niedzieli
11 listopada 2018 roku to 100 dni. W tym roku odważnie prosimy: niech
będzie to 100 dni abstynencji – czytamy w Apelu Zespołu Konferencji
Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.
Autorzy apelu podkreślają, że wolność kosztowała życie wielu Polaków, a
dziś takie poświęcenie nie jest konieczne. „Ale by chronić wolność i wspierać
rozwój Polski i Polaków, musimy sobie wyznaczać ambitne cele. Jednym z
nich jest właśnie ochrona trzeźwości. Św. Jan Paweł II mówił nam, że
+prawdziwy egzamin z wolności jest dopiero przed nami+. To prawda. Nie
możemy zawieść w tej tak ważnej sprawie. Dlatego podejmijmy to wezwanie:
100 dni abstynencji na stulecie niepodległości. To jest naprawdę egzamin z
wolności i miłości do Ojczyzny!” – czytamy.

W Apelu przypomniano jak wiele szkód w życiu osobistym, rodzinnym i
społecznym wyrządza alkohol i kultura jego spożywania. „W domach, w
których rodzice piją nadmiernie alkohol, często nie wystarcza pieniędzy na
zaspokojenie podstawowych potrzeb, w tym na zakup chleba” – wskazują
członkowie Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.
Dodają, że wielu bohaterów walczących o wolność Polski zdawało sobie
sprawę, że troska o trzeźwość Polaków jest fundamentem walki o
niepodległość.
„Stanowi także podstawę jej utrzymania. I chociaż sto lat temu spożywaliśmy
zaledwie 1 litr czystego alkoholu rocznie na osobę, to troska o trzeźwość
Narodu była priorytetem w działaniach wielu polskich patriotów, chociażby
generała Józefa Hallera, abstynenta, aktywnego działacza na rzecz
trzeźwości. A jak jest dziś, po stu latach? Dzisiaj ze smutkiem, ale i z
przerażeniem trzeba powiedzieć, że spożywamy 10 razy więcej alkoholu, niż
wtedy. Przypomnijmy, że alkohol nie jest substancją konieczną do życia,
która ma być dostępna zawsze i wszędzie. Jest substancją psychoaktywną,
narkotykiem, który jest tak groźny, bo sprzedawany legalnie i prawie
wszędzie” – czytamy w Apelu.
Jego autorzy zaznaczają, że pijaństwo zagraża także osiągnięciu wielu
ambitnych celów narodowych. „Chcemy, by rodziło się jak najwięcej dzieci
w silnych i stabilnych rodzinach. Tymczasem alkohol to jedno z
największych zagrożeń dla rodziny, to źródło rozwodów, przemocy i
dramatów. Chcemy rozwijać się gospodarczo, a jednocześnie co roku
marnotrawimy miliardy złotych na pokrycie kosztów nadmiernego spożycia
alkoholu. Mamy ambicję być społeczeństwem zdrowym, a alkohol powoduje
liczne choroby, w tym nowotwory. Alkohol odbiera rocznie życie tysiącom
Polaków. Chcemy być społeczeństwem praworządnym, a tymczasem
nadużywanie alkoholu jest jednym z głównych czynników popełniania
przestępstw, zwłaszcza tych najcięższych” – podkreśla członkowie Zespół
KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.
BP KEP
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Witamy wszystkich parafian i gości
nawiedzających naszą wspólnotę.
W Liturgii Kościoła:
 W poniedziałek 6 sierpnia – Święto Przemienienia Pańskiego
 W środę 8 sierpnia – wspomnienie św. Dominika, prezbitera.
 W czwartek 9 sierpnia – Święto św. Teresy Benedykty od
Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy
 W piątek 10 sierpnia – Święto św. Wawrzyńca, diakona i
męczennika
 W sobotę 11 sierpnia - wspomnienie św. Klary, dziewicy
Przypominamy, że w lipcu i sierpniu w niedziele nie będzie
Mszy świętej o godz. 13.00 oraz w dni powszednie o godz. 8.00.
6 sierpnia 2018r. w katedrze Oliwskiej odbędzie się Msza Św. za
wszystkie róże Różańca Rodziców za Dzieci. O godz. 17.30 –
różaniec, o godz. 18.00 Msza Św. a po niej nabożeństwo do Matki
Bożej Oliwskiej patronki różańca za dzieci.
Polecamy prasę katolicką: nowy numer Gościa Niedzielnego,
Miłujcie się i Biuletyn Parafialny.
W tym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego
odpoczynku śp. Józefa Błońskiego l. 76
oraz śp. Brunona Krenka l. 92 Dobry Jezu…
Wszystkim parafianom i gościom życzymy Bożej niedzieli oraz
udanego wypoczynku wakacyjnego i urlopowego. Szczęść Boże.
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† Krzysztof Drewa ( 6 Greg.)
O Boże Błogosławieństwo dla Urszuli i Leona w
35 rocz. ślubu i całej rodziny
† syn Rafał Karcz w 21 rocz. śm.
† Krzysztof Drewa ( 7 Greg.)
† Krzysztof Drewa ( 8 Greg.)
† dusze w czyśćcu cierpiące
† Krzysztof Drewa ( 8 Greg.)
† ojciec Marian Hallmann
† syn Dariusz, † szwagier Marian w 4 rocz. śm. ,
† teściowie Gertruda i Leon
1. † Krzysztof Drewa ( 8 Greg.)
2.† Jadwiga Cyperska w 1 rocz. śm.
† Krzysztof Drewa ( 8 Greg.)
Ślub: Michał Wiczling i Małgorzata Dobek
† Alfons Mierski w 2 rocz. śm.
† Krzysztof Drewa ( 8 Greg.)
† Augustyn Trybull
† Helena i Leon Kuziel
† Albin Golnau i zmarli z rodziny
† Antoni i Klara Jakusz
† Leon, Henryk, Robert Kleina
Dziękczynna w pierwszą rocz. ślubu Agaty i
Tomasza z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
rodziny

