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11 maja rusza z naszej parafii,
61 Piesza Pielgrzymka do
Wejherowa.
Zapraszamy naszych parafian,
na pielgrzymi szlak.
Oto krótki plan odpustu
Wniebowstąpienia Pańskiego.
Piątek - 17:45 POWITANIE
PIELGRZYMÓW Z PRZODKOWA,
ŻUKOWA, GRZYBNA I OKOLIC
(przy kaplicy Piłata)
19:00 MSZA ŚW. PRZED
CUDOWNYM OBRAZEM
Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE
(w kościele klasztornym)
Niedziela - 10:00 SUMA ODPUSTOWA
pod przewodnictwem KS. ABPA METROPOLITY GDAŃSKIEGO
SŁAWOJA LESZKA GŁÓDZIA
POŻEGNANIA PIELGRZYMÓW, KTÓRE PO SUMIE WYRUSZAJĄ
W DROGĘ POWROTNĄ

Dnia 7 maja, rozpoczynają się dni modlitw
o urodzaje i za kraje głodujące.
Mleko z kartonika, chleb w folii, cukier
w
kostkach…,
a
wszystko
w
supermarkecie. Może dlatego zapominamy
o tym, że żywność to nie tylko owoc
ludzkiej zapobiegliwości, ale że wciąż wiele
zależy od słońca i deszczu, na które nie
mamy wpływu.
W poniedziałek, wtorek i środę przed
uroczystością Wniebowstąpienia do przydrożnych krzyży wyruszają procesje ze
śpiewem Litanii do Wszystkich Świętych. Wierni proszą Boga o oddalenie
niszczących żywiołów i o dobre urodzaje. Ta piękna tradycja tzw. dni krzyżowych ma
już (uwaga!) ponad 1500 lat. Narodziła się we Francji. Kiedy około 450 roku kraj ten
nawiedziły gwałtowne klęski żywiołowe, św. Mamert, biskup Vienne, nakazał
odprawianie procesji błagalnych na trzy dni przed Wniebowstąpieniem. W 511 r.
zwyczaj zatwierdzono dla całej Francji, a z czasem przyjął się w całym Kościele. Te
trzy dni błagalnych modlitw nazywano litaniae minores (litanie mniejsze), w
odróżnieniu od procesji o podobnym charakterze odprawianej w święto św. Marka
Ewangelisty (25 kwietnia), zwanej litania maior (litania większa). Ta druga tradycja
wywodzi się z Rzymu. Swoimi korzeniami sięga pogańskiej procesji ku czci bogini
Robigo, która miała ochraniać świeży zasiew od klęsk i chorób zboża. Pogański
obyczaj został schrystianizowany i z czasem również przyjął się w całym Kościele.
Po modlitwach przy krzyżu i procesji w kościołach należy odprawić Msze św.
posługując się specjalnymi formularzami: w poniedziałek „Mszę w okresie
zasiewów”, we wtorek „Mszę o uświęcenie
pracy ludzkiej”, w środę „Mszę za
głodujących”. Modlitwy o dobry urodzaj są
właściwie rozwinięciem wezwania z „Ojcze
nasz” – „chleba naszego powszedniego daj
nam dzisiaj”. Chleb jest „owocem ziemi i
pracy rąk ludzkich”. Ziemia rodząca plony
zniknęła nam dziś sprzed oczu, zwłaszcza w
miastach. Mamy mleko z kartonika, chleb w
folii, cukier w kostkach…, a wszystko w
supermarkecie. Może dlatego zapominamy
łatwo o tym, że żywność to nie tylko owoc ludzkiej zapobiegliwości, pracy czy
technologii, ale że wciąż wiele zależy od słońca i deszczu, na które nie mamy
wpływu.

„To niepozostające w naszych rękach współdziałanie sił kosmicznych przeciwstawia
się pokusie naszej pychy zapewnienia sobie życia własnymi siłami. Pycha ta jest
brutalna i zimna, a w ostatecznym rachunku niszczy ziemię” (Benedykt XVI).
Modlitwa o urodzaje jest wyrazem pokory, uznaniem, że wszystko, co podtrzymuje
nasze życie, jest darem. Nie przypadkiem modlimy się o „chleb nasz”, a nie tylko o
„mój”. „Nie wolno myśleć tylko o sobie, modlimy się o chleb nasz, a więc także o
chleb dla innych. Kto ma nadmiar chleba, powinien się nim dzielić. Św. Jan
Chryzostom podkreśla, że »każdy kęs chleba w pewnym sensie stanowi kęs chleba
należącego do wszystkich – chleb świata«” (Benedykt XVI).
Każdy przydrożny krzyż przypomina, kto tu naprawdę rządzi (na szczęście!). Warto
pomodlić się pod krzyżem o dobry urodzaj. Także w mieście, a może zwłaszcza tam,
gdzie matka ziemia pokryta jest asfaltem, betonem czy kostką. Tam, gdzie gubi się
kontakt z ziemią, łatwiej można zgubić kontakt z jej Stwórcą. (liturgia.wiara.pl).

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
zaprasza Rodziców i Uczniów klas III Gimnazjum,
na Dzień Otwarty, który odbędzie się w naszej szkole,
12 maja 2018 r. (sobota), w godzinach 9.00 - 12.00
Żukowo, ul. Gdyńska 5

Poszukujemy
osób,
które
mogłyby w czasie II Wojny
Światowej widzieć w naszym
kościele ornat zwany „płaszczem
Światopełka”. Prosimy o pilny
kontakt z ks. Proboszczem.

Dyrekcja Szkoły Katolickiej w Kartuzach zaprasza wszystkich absolwentów, byłych
nauczycieli oraz przyjaciół na obchody 20-lecia szkoły. Uroczystość, której
przewodniczył będzie ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna odbędzie się w sobotę
12 maja br. o godzinie 11.00 w kościele pw. św. Kazimierza w Kartuzach.
Po Mszy świętej poświęcenie sztandaru Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz
spotkanie w szkole.

Słowo Boże na Niedzielę
J 15,9-17.
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak Mnie umiłował Ojciec,
tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie
zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej,
tak
jak
Ja
zachowałem
przykazania Ojca mego i
trwam w Jego miłości. To wam
powiedziałem, aby radość
moja w was była i aby radość
wasza była pełna. To jest moje
przykazanie,
abyście
się
wzajemnie miłowali, tak jak Ja
was umiłowałem. Nikt nie ma
większej miłości od tej, gdy
ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście
przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was
nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale
nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko,
co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was
wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc
przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o
cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście
się wzajemnie miłowali".

„Po raz kolejny usłyszymy dziś najważniejsze wezwanie Ewangelii, abyśmy się
wzajemnie miłowali. To po tym wszyscy poznają, że jesteśmy uczniami
Chrystusa. W tym świetle staje się zrozumiałe, dlaczego Chrystus nigdy nie
posyłał uczniów pojedynczo, dlaczego tak ważna w głoszeniu słowa Bożego jest
wspólnota. Nie możemy również oczekiwać owoców głoszenia Ewangelii, jeśli
nie ma w nas miłości wobec tych, do których idziemy. Bóg jest miłością, przez
miłość Go poznajemy i przez miłość przekazujemy Go innym.” (za Oremus)

Ogłoszenia parafialne - VI Niedziela Wielkanocna 06.05.2018
1. Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą
wspólnotę.

2. W Liturgii Kościoła:

 Spotkanie członku Żywego Różańca dzisiaj po Mszy św. o 13.00.
 Nabożeństwa Majowe codziennie o 17.30 w kościele oraz wieczorami przy kapliczkach i
krzyżach przydrożnych.
 Dni Krzyżowe modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące przypadają w poniedziałek
i wtorek. W te dni po Mszy św. o godz. 7.00 procesja błagalna do Krzyża misyjnego wraz
z litanią do Wszystkich Świętych.
 Wtorek – św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona Polski. Dzień odpustu
parafii w Leźnie
 W Niedzielę za tydzień Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
 Za tydzień Msza św. w języku kaszubskim o 14.00.
3. Spotkania duszpasterskie:
 szkoła haftu poniedziałek o 18.30 w domu parafialnym.
 spotkanie kandydatów na ministrantów wraz z rodzicami. we wtorek o 16:30 w kościele.
 od 7 maja obowiązkowe próby dla dzieci komunijnych zgodnie z podanym grafikiem
 kandydaci do bierzmowania klas III ostatnie spotkanie w małych grupach.
 spotkanie kandydatów na ministrantów we wtorek o 16.30 w kościele
 modlitwa uwielbienia środę o 19:00 w kościele.
 spotkanie oazy młodzieżowej w czwartek o 18.00 na Eucharystii potem wspólne w domu
parafialnym.
 schola i ODB w sobotę w normalnym terminie
 spotkanie scholii w sobotę o godz. 9.30. a Oazy Dzieci Bożych w sobotę o 10.30.
4. 61 Piesza Pielgrzymka do Wejherowa na Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego na Kalwarii
Wejherowskiej organizowana przez naszą parafię wyruszy z Żukowa w piątek 11 maja.
Rozpoczęcie Mszą Św. o godz. 7.00 rano. Bardzo serdecznie zapraszamy całe rodziny na
pielgrzymi szlak. Zapisy do wtorku. Zapisując się proszę o podanie numeru pesel do
ubezpieczenia, zaznaczenie czy uczestnik chce śpiewnik pielgrzymkowy w cenie 18 zł oraz
czy chce wracać autobusem. Spotkanie organizacyjne dla pielgrzymów w środę po Mszy
św. wieczornej. W niedzielę – wracających z Wejherowa pielgrzymów będziemy witać ok.
godz. 22.30. Zapraszamy do uczestnictwa w pielgrzymce!
5. Zapraszamy młodzież na wyjazd do Lednicy na Spotkanie Młodych w dniach 2-3 czerwca.
Karty i lista zapisów w zakrystii. Koszt wyjazdu 60 zł.
6. W biurze parafialnym są karty na wakacyjne obozy, rekolekcje oraz spływ dla dzieci
i młodzieży.
7. Za tydzień taca remontowo-inwestycyjna przeznaczona na wymianę wszystkich okien
w kościele św. Jana
8. Polecamy prasę katolicką: nowy numer „Gościa Niedzielnego”, „Galilei”, „Miłujcie się”
oraz nasz Biuletyn Parafialny.
9. Wszystkim parafianom i gościom życzę Bożej niedzieli i dobrego tygodnia. Szczęść Boże!
10. W minionym tygodniu odszedł do wieczności: śp. Józef Richert, l. 82 z Żukowa. Dobry
Jezu….

Intencje Mszalne

7:00

1. W 30 urodziny, o Boże bł. dla Chrześniaczki Marty i opiekę Matki Bożej
dla całej rodziny.
2. Za nowo powstałą Różę Rodziców modlących się za dzieci, oraz
wszystkie róże Rodziców, o bł. Boże i opiekę Matki Bożej.
1. †Mirosław Zimmermann (od uczestników pogrzebu).
2. ††Gertruda i Brunon Groth, ††Bracia i Bratowa.
1. †Stanisław Dejk, ††z rodziny Dejk.
2. †Agnieszka Kur (7 greg.).
1. †Renata Damps (od uczestników pogrzebu).
2. ††Janina i Józef Hirsz.
1. ††Rodzice i Teściowie.
2. †Agnieszka Kur (8 greg.).
1. †Mama Teresa Wydrowska w 1 r. śm.
2. W int. Kręgu Rodzin św. Józefa.
1. ††Cecylia i Franciszek Peta.
2. †Krystyna Wiczling.
1. ††Jan, Łucja, Brunon Muszka.
2. †Halina Tuskowska (od uczestników pogrzebu).
1. †Agnieszka Kur (9 greg.).
2. Dziękczynna w 18 urodziny Jakuba.
1. †Agnieszka Kur (10 greg.).
2. †Halina Fejfer.
1. ††Syn Roman, Mąż Ludwik, Siostra Elżbieta, Szwagier Leon.
2. †Józef Jabłoński (od uczestników pogrzebu).
1. †Jan Sierocki w 1 r. śm.
2. †Rodzice i Teściowie: Józef i Bronisława Rybandt i †Jan Rybandt.
1. †Edward Wenzel w r. śm.
2. ††Rodzice z obojga stron: Agnieszka, Aleksander, Franciszek,
Hildegarda i Bolesława.
1. †Benon Byczkowski w 4 r. śm.
2. †Halina Tuskowska (od zakładu pogrzebowego).
1. †Agnieszka Kur (11 greg.).
2. †Mąż Jan Wichnowski w 25 r. śm.
Dziękczynna w 89 urodziny Franciszka Regel, o Boże bł., za
wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
1. †Agnieszka Kur (12 greg.).
2. †Brunon Lewańczyk w r. śm.
Msza św. przy Krzyżu w Rutkach
1. †Mąż Władysław Dzionk.
2. †Dzieczynna w 85 urodziny Mamy Jadwigi.
††Stefania i Aleksander Kanka.

8:30
10:00
11:30
13:00
14:00
18:00

W int. mieszkańców Borkowa.
†Piotr Frankowski.
††Rodzice: Anna i Bernard, †Brat Władysław Dzionk.
†Stanisława w r. śm., †Władysław, i ††z rodziny.
††Zofia i Franciszek Zalewscy.
†Agnieszka Kur (13 greg.).

20:00

††Zofia, Franciszek, Jan Zalewscy.

7:00
PONIEDZIAŁEK
07. 05. 2018 r.

8:00
18:00
7:00

WTOREK
08. 05. 2018 r.

8:00
18:00
7:00

ŚRODA
09. 05. 2018 r.

8:00
18:00
7:00

CZWARTEK
10. 05. 2018 r.

8:30
18:00
7:00

PIĄTEK
11. 05. 2018 r.

8:00
18:00
7:00

SOBOTA
12. 05. 2018 r.

8:00
16.00
18:00

VII NIEDZIELA
WIELKANOCY
13. 05. 2018 r.

07.05.2018r. – 13.05.2018r.

