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Ewangelia na Niedzielę
Mk 7,31-37
†

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro
Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu
głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na
bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka;
a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: „Effatha”, to znaczy:
Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i
mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili.
Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni
zdumieniem mówili: „Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch
przywraca i niemym mowę”.
Odwagi, Bóg przychodzi, aby nas zbawić, czyli dać nam nowe życie z Nim
samym. Zbawić, to znaczy pomóc nam widzieć, słyszeć, uwielbiać, miłować
Boga i żyć z Nim na wieki. Taki jest Boży plan, takie jest nasze powołanie.
Po to przychodzi Jezus Chrystus. Jak wielu ludzi dzisiaj żyje, ale nie zna
Boga, nie potrafi przemówić do Boga na modlitwie i Go uwielbić, i nie
potrafi mówić o Nim. A przecież wszyscy potrzebują Jezusa Chrystusa.

Dzisiaj słyszymy w Ewangelii, że do Jezusa można przyprowadzić drugiego
człowieka. Można go przyprowadzić fizycznie, ale można go także
przyprowadzić poprzez naszą wytrwałą modlitwę za niego. Nasze
wstawiennictwo może zaowocować, że drugi człowiek narodzi się do
nowego życia z Bogiem.
Tego człowieka przyprowadzono do Jezusa, ponieważ był głuchoniemy, nie
słyszał i nie mówił. Gdy Jezus go uzdrowił, zaczął słyszeć i prawidłowo
mówić. Najpierw dotarła do niego, do jego uszu i serca dobra nowina, którą
niesie Słowo Boże, słowo krótkie, bo Jezus powiedział: „otwórz się!”,
otwórz się na dobrą nowinę, jaką Bóg ma. Otwórz swoje serce, otwórz
swoje uszy. Żeby zacząć mówić do Boga i o Bogu, trzeba najpierw słyszeć,
nauczyć się słuchać Boga i Jego Słowa.
Człowiek może być chory fizycznie, nie mieć słuchu i nie potrafić mówić.
Ale może być także chory duchowo. Ma zdrowe uszy, ale nie słyszy, nie
słyszy Bożego Słowa i nie słyszy drugiego człowieka. Ludzie ciągle mówią
do nas, ale nie słyszymy, czyli nie przyjmujemy człowieka z jego
największymi potrzebami, problemami, z całą prawdą o nim. I nie słyszymy
także Boga, który nieustannie kieruje do nas swoje słowo. Mając zdrowe
uszy, można być głuchym na Słowo Ewangelii, na Słowo Boga. To jest
prawdziwy problem człowieka. Bóg mówi, a my nie słyszymy. Bóg ciągle
nas zapewnia o swojej dobroci, miłości wobec nas, a my, ponieważ tego nie
słyszymy, nie wierzymy w miłość Boga do nas.
Dzisiaj chcemy prosić Boga, aby wypowiedział swoje Słowo, które
słyszeliśmy w Ewangelii: „otwórz się!”. Dzięki temu będziemy w stanie
otworzyć nasze uszy i nasze serca na prawdę o miłości Boga do nas,
usłyszeć to, co Bóg do nas mówi, zapewniając nas, że jesteśmy cenni,
drodzy w Jego oczach, ponieważ Jezus Chrystus oddał za nas swoje życie.
Jeśli tego kroku nie uczynimy, nie nauczymy się słuchać Boga i nie
będziemy w stanie słuchać drugiego człowieka, i nie będziemy w stanie
podnosić go z jego trudnych sytuacji, obaw, zagubienia, zniechęcenia,
załamania, słowem dobrej nowiny, słowem naszego świadectwa. My jako
chrześcijanie jesteśmy nosicielami tej dobrej nowiny. Świat, może tan
najbliższy nam, potrzebuje dzisiaj naszego odważnego świadectwa,
świadectwa naszej wiary i nadziei jaką posiadamy w Jezusie Chrystusie.
Aby świadczyć o Chrystusie, potrzeba, aby Bóg nas dotknął swoją łaską.
Dlatego o to prośmy.

Parafia Św. Wojciecha w Kartuzach zaprasza na wyjątkowe
wydarzenie.
W dniach 23 września (niedziela) oraz 24 września (poniedziałek) po
mszach świętych wieczornych odbędą się konferencje, które poprowadzi pan
Jacek Pulikowski – znany mówca, autor wielu książek, audiobooków,
uczestnik audycji radiowych i telewizyjnych na tematy związane z
małżeństwem, rodziną, a przede wszystkim szczęśliwy mąż, ojciec, a od
niedawna również teść.
Pan Jacek będzie głosił konferencje na temat „Jak żyć w małżeństwie i nie
zwariować – sztuka budowania więzi” oraz „Zostań bohaterem w swoim
domu – o męskości nie tylko dla mężczyzn”.
Konferencje będą poprzedzone Różańcem oraz Mszą Świętą w intencji
małżeństw. Szczegóły na plakacie w gablocie oraz na ulotkach, które leżą na
stoliku przy wyjściu z kościoła.
Gorąco zachęcamy do udziału małżonków z krótkim, jak i z długim stażem
małżeńskim, narzeczonych, młodzież, wychowawców oraz wszystkich
zainteresowanych.
Po konferencjach będzie możliwość zakupu książek oraz płyt pana Jacka
Pulikowskiego.

KURS ALFA

Zapraszamy na Kurs Alfa dla Młodzieży oraz
na Kurs Alfa dla Dorosłych w naszej parafii,
które rozpoczną się 17 września 2018 roku.
Kursy odbywać się będą w domu parafialnym
w poniedziałki w godzinach 19:00-21:00.

Zapraszamy młodych na spotkanie na
stadionie połączone z dodatkowym dniem w
Warszawie w duchu 100-lecia Odzyskania
Niepodległości. Wyjazd 6 października ok.
6.30. Powrót 7 października ok 22.00.
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W piątek grupa naszej starszej młodzieży wyjeżdża do ks. Adama na Ukrainę.
Zawożą wyprawki szkolne i będą pomagać przy remontach budynków. Jeżeli ktoś
chciałby wesprzeć kościół polski na Ukrainie to przed kościołem młodzież zbierać
będzie datki do puszek, które będą przekazane parafii ks. Adama. Bóg zapłać!
W liturgii tygodnia:

W czwartek - św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła.
Jest to także 13 września - dzień Matki Bożej Fatimskiej. Zapraszamy
wszystkich parafian jak i gości na czuwanie modlitewne które rozpoczniemy
Różańcem
o godz. 19.30,potem Msza Św. i procesja a na zakończenia Apel Maryjny.

W piątek - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

W sobotę - Matki Bożej Bolesnej

Koronka do Bożego Miłosierdzia wraz z rozważaniem „Dzienniczka św. Siostry
Faustyny” we wtorek - o 17.30

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę - o 17.30.
W najbliższą sobotę o godz. 14.00 wraz z druhnami i druhami z OSP Żukowo będziemy
dziękowali za 90 lat istnienia jednostki. Zapraszamy wszystkich na Mszę św.
dziękczynną, abyśmy modlitwą objęli tych, którzy bezinteresownie poświęcają swój
czas dla dobra innych. Po Mszy św. spotkanie w Remizie.
Spotkania duszpasterskie:
 Spotkanie na modlitwie uwielbienia w środę o 19:00 w kościele.
 Oazy młodzieżowej w najbliższy czwartek. Rozpoczynamy Mszą św. wieczorną
o 18.00.
 Scholii dziecięcej w sobotę o godz. 9.30. a Oazy Dzieci Bożych w sobotę o 11.00.
Za tydzień rozpoczynamy Kurs Alfa dla dorosłych i młodzieży. Można się jeszcze
zapisywać zarówno przez Internet jak również w biurze parafialnym.
Młodzież zapraszamy na wyjazd do Warszawy na spotkanie na Stadionie
Narodowym oraz patriotyczne zwiedzanie Stolicy w dniach 6-7 października.
Koszt ok. 120 zł. Zapisy w zakrystii po Mszach św.
Polecamy prasę katolicką: nowy numer Gościa Niedzielnego, Miłujcie się, Małego
Gościa Niedzielnego i Biuletyn Parafialny.
Bardzo dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na dalsze prace remontowe w
kościele św. Jana przeznaczone na wymianę wszystkich okien na witrażowe.
Wszystkim parafianom życzymy dobrego, błogosławionego tygodnia. Szczęść Boże!
Wszystkich ministrantów i lektorów zapraszamy na pierwsza zbiórkę w
poniedziałek na godzinę 19:00.
W zakrystii są karty zapisów dzieci do I Komunii św. Należy je wypełnić oraz oddać
do biura parafialnego najpóźniej do 16 września. Spotkanie organizacyjne dla rodziców
dzieci przygotowujących się do I Komunii św. 17.09.2018r. o godz. 19.00 w kościele.

INTENCJE MSZALNE 10.09.2018 r. – 16.09.2018 r.
PONIEDZIAŁEK
10.09.2018 r.

7:00

†† Syn Dacian, brat Wojciech, rodzice Józef 35r. śmierci i Gertruda

8:00
11:00

†† rodzice Maria i Brunon Richert
Zmarłych i żywych Kombatantów oraz byłych więźniów politycznych
1. † Albin Golnau (10. greg.)
2. † Stanisław i Jadwiga Litwin oraz dziadkowie z obojga stron

18:00

7:00
WTOREK
11.09.2018 r.

8:00
18:00
7:00

ŚRODA
12.09.2018 r.

8:00
18:00
7:00
8:00

CZWARTEK
13.09.2018 r.

18:00
20:00
7:00

PIĄTEK
14.09.2018 r.

8:00
18:00

SOBOTA
15.09.2018 r.

7:00
8:00
14:00
18:00
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7:00

† Członkowie róży sw. Anny w Żukowie oraz za dusze w czyśćcu
cierpiące
1. †† Otton i Elżbieta Drewing
2. † Albin Golnau (12. greg.)
1. Maria i Seweryn w rocznicę ślubu
2. Dziękczynna w 20 rocznice ślubu Sabiny I Mariusza
O Boże błogosławieństwo dla Kubusia w dniu urodzin
† Józef Kwidzyński z okazji 5 r. śm
1. Dziękczynna w 18 urodziny Alicji o Boże bł.
2. † Albin Golnau (13. greg.)
1. O Boże bł. potrzebne łaski dla rodziny
2. Dziękczynna w 18 urodziny Zuzanny
†Bolesława Stubińska w 2 r. śm
1. † Albin Golnau (14. greg.)
2. † Jadwiga Bladowska, Jan i Urszula
1. †† mąż Edmund Wandtke oraz siostra Bronisława i brat Stefan
2. †† Stefania i Władysław Jereczek oraz Helena i Bernard Skerka
† Janina Kaszuba
† Amelia I Feliks Czewionka
Msza Jubileuszowa OSP
1. † Albin Golnau (15. greg.)
2. 50 – lecie ślubu Urszula i Leon Lewańczyk
Dziękczynna z okazji urodzin ojca Jana z prośba o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej

8:30

† Albin Golnau (16. greg.)

10:00

† Alojzy i Helena Koszniccy
Dziękczynna w 30 r. ślubu Małgorzaty i Kazimierza oraz 18 urodziny
Dawida
† Regina Groth
† rodzice Ludmiła i Antoni Gołubek i bratowa Jadwiga
†† Agnieszka i Witold Zuch
† Gertruda i Robert Richert

10:00

16.09.2018 r.

1. † Albin Golnau (11. greg.)
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Piotra i Joanny w
jej 25 urodziny
1. † Anna Ekman 15 r. śm.
1. †† Marian, Zofia i Brunon Kryszewscy
2. w intencji kręgu rodzin św. Józefa

11:30
13:00
18:00
20:00

