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Rok XIX Nr 989

XIV 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
Wyszedł stamtąd i przyszedł do swego
rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu
Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat,
zaczął nauczać w synagodze; a wielu,
przysłuchując
się,
pytało
ze
zdziwieniem: «Skąd On to ma? I co za
mądrość, która Mu jest dana? I takie
cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie
jest to cieśla, syn Maryi, a brat
Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż
nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I
powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie,
wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak
lekceważony». I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku
chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu.
Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.
Misja prorocka chrześcijan ma korzenie bardzo głębokie. Każdy
z nas na mocy chrztu św. włączony jest w misję Jezusa Chrystusa:
kapłana, proroka i króla. Instytucja proroków już w Starym
Testamencie była niezwykle istotna. Bóg posłał Ezechiela do ludzi o
„bezczelnych twarzach” (Ez 2,4) i opornym sercu, jednak prorok nie
miał z nich rezygnować. Głoszenie Słowa Bożego takim ludziom nie
należy do rzeczy łatwych, ale wpisane jest w posługę prorocką.

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.

Oaza Dzieci Bożych
W zeszłym tygodniu dzieci
z
naszej
parafii
uczestniczyły w obozie
rekolekcyjnym Oazy Dzieci
Bożych w Studzienicach
oraz w Półcznie.
Dzieci miały możliwość
wypoczynku i poznawania
Boga w pięknych okolicznościach przyrody. Codzienna msza święta,
modlitwa, ciekawe spotkania
tematyczne, wycieczki i zabawy
integracyjne zapewniły naszym
małym
parafianom
dużo
niezapomnianych przeżyć

KATECHEZA NA NIEDZIELĘ

Wiara jako
świętowanie i
obdarowywanie
innych
Czy przejawem troski o budowanie wspólnoty wiernych nie powinno
być przede wszystkim wspólne świętowanie przy zastawionym przez
nas stole, do którego zaproszeni są wszyscy potrzebujący? Jak
nauczyć tego naszych podopiecznych?
Boży nakaz świętowania
Roczna dziesięcina nakazana przez Boga w Starym Testamencie nie była podatkiem
lecz kasą na imprezę. Bóg nie jest przedstawiany w przepisach Prawa jako sztywniak
inkasujący podatki lecz jako organizator hucznej zabawy, jako Ten, który pragnie,
by cała rodzina świętowała przy bogato zastawionym stole. W tym właśnie celu
nakazał Bóg odkładanie dziesiątej części plonów. Nie oddawano jej do dyspozycji
kapłanów lecz jedynie zapraszano ich do wspólnego stołu wraz z tymi, którzy nic
nie mają.
Z Księgi Powtórzonego Prawa dowiadujemy się, że odłożoną dziesięcinę z plonu
należy spożyć w obliczu Pana, na miejscu, które sobie obierze Bóg na mieszkanie
(por. Pwt 14,22-23). Jeśli natomiast droga, jaką należy przebyć do miejsca
świętowania jest zbyt daleka i nie sposób zanieść dziesiątej części plonów, to wtedy
"zamienisz dziesięcinę na srebro, weźmiesz srebro w sakiewce do ręki i pójdziesz na
miejsce, które sobie obierze Pan, Bóg twój. Kupisz tam za srebro wszystko, czego
pragnie twoja dusza (...) i spożyjesz tam w obliczu Pana, Boga swego. Będziesz się
cieszył ty i twoja rodzina". (Pwt 14,25-27) Jednocześnie mówi Pismo, by świętując
nie zapomnieć o tych, którzy nic nie mają. Powinno znaleźć się dla nich miejsce przy
naszym uroczystym stole.

Dzisiejsze
piąte
przykazanie
kościelne mówi, by troszczyć się o
wspólnotę Kościoła i na pewno
ważne jest materialne wsparcie
ubogich
członków
naszych
wspólnot. Jednak nie zapominajmy,
że brakuje im nie tylko jedzenia ale
również, a może przede wszystkim,
naszej życzliwej obecności. Czy
przejawem troski o budowanie
wspólnoty wiernych nie powinno
być przede wszystkim wspólne świętowanie przy suto zastawionym przez nas stole,
do którego zaproszeni są wszyscy ubodzy?
Wielu chrześcijan troszczy się o ubogich. Czy jednak właściwie się o nich
troszczymy? Czy danie im kanapki, zorganizowanie gorącą zupy, jest najlepszym
sposobem na to, by czuli się kochani? Ubodzy jedzą z ubogimi, bezdomni
z bezdomnymi, starcy ze starcami... Nie o to chyba chodzi. Bóg pragnie byśmy
wszyscy siadali przy jednym stole, a nie dawali z tego, co nam zbywa komuś, kto
nie ma nawet krzesła, by się spokojnie posilić. Warto byłoby powrócić do takiej
tradycji dziesięciny, która służy wspólnemu świętowaniu, bogatych z biednymi.
źródło Deon.pl

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 08.07.2018 r.
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Witam wszystkich parafian i gości wypoczywających
na wakacjach.
2. W Liturgii Kościoła:




środa – święto Świętego Benedykta, opata i patrona Europy
czwartek – wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu,
biskupa i męczennika,
 piątek – wspomnienie Świętych pustelników, Andrzeja Świerada
i Benedykta, a 15 lipca w sobotę św. Bonawentury, biskupa i doktora
Kościoła.
3. W każdą niedzielę lipca zapraszamy na Żukowskie Lato Muzyczne.
Dzisiaj o godz. 16:00. koncert podczas którego usłyszymy utwory muzyki
klasycznej na klawesyn i obój. Wystąpią Akexey Balashov – obój
i Gedymina Grubby – klawesyn. Wstęp wolny. Za tydzień usłyszymy
z kolei przeboje operetki i musicalu.
4. Zapraszamy wszystkie dzieci na wyjazdowe wtorki W tym tygodniu
10 lipca 2018 udajemy się do Sea Parku koło Łeby. Koszt wyjazdu 40 zł.
Zapisy w biurze parafialnym lub w zakrystii do jutra do 10.00. Wyjazd we
wtorek o godz. 7.30. Zapraszamy!
5. Zostały jeszcze ostatnie miejsca na pielgrzymkę autokarową w dniach
w dniach 10-15 września 2018. W programie: Czerna, Oświęcim,
Katowice, Kraków, Niepołomice, Staniątka, Ojców, Jasna Góra. Koszt
850 zł. Zapisy i ulotki informacyjne w biurze parafialnym lub
u ks. Marka.
6. Przypominamy, że w lipcu i sierpniu w niedziele nie będzie Mszy
świętej o godz. 13.00 oraz w dni powszednie o godz. 8.00. Dzisiaj Msza
Święta kaszubska, o godz. 13:00.
7. Polecamy prasę katolicką: nowy numer Gościa Niedzielnego, Miłujcie się
i Biuletyn Parafialny.
8. Wszystkim parafianom i gościom życzymy Bożej niedzieli oraz
udanego wypoczynku wakacyjnego i urlopowego. Szczęść Boże.

Intencje Mszalne 09.07.2018r. – 15.07.2018r.
PONIEDZIAŁEK
09. 07. 2018 r.

7:00
18:00

WTOREK
10. 07. 2018 r.
ŚRODA
11. 07. 2018 r.
CZWARTEK
12. 07. 2018 r.

7:00
18:00
7:00
18:00
7:00
18:00
7:00

PIĄTEK
13. 07. 2018 r.

18:00
20:00
7:00

SOBOTA
14. 07. 2018 r.

15:00
18:00

XIV

7:00

NIEDZIELA
ZWYKŁA
15. 07. 2018 r.

8:30
10:00
11:30
18:00

20:00

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze.
† Andrzej Fierka (9 greg.).
† Andrzej Fierka (10 greg.).
† Alojzy i Anna Bendik
†† Mąż Alfons Elgert, Mama Monika
† Andrzej Fierka (11 greg.).
† Andrzej Fierka (12 greg.).
† brat Ks. Kazimierz w 1. rocznice śmierci
† Rodzice i Irena i Stanisław Bojanowscy
† Andrzej Fierka (13 greg.).
Dziękczynna w urodziny Agnieszki z prośbą o
zdrowie i opiekę Matki Bożej.
† Andrzej Fierka (14 greg.).
Ślub: Marlena Bela – Łukasz Miszk.
† Dusze w czyśćcu cierpiące.
†† Agnieszka i Teodor Słaikowscy
Dziękczynna w 40. rocznicę ślubu Teresy i
Antoniego
†† Zofia i Ignacy Niklas
†† Józef, Klara, Andrzej i Kazimierz Fularczyk
† Andrzej Fierka (15 greg.).
Dziękczynna za sakrament małżeństwa Marzeny
i Piotra oraz za otrzymane łaski, z okazji
rocznicy. Z prośbą o opiekę Matki Bożej.

