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Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci naszej
Parafii, na Rekolekcje Wielkopostne! Od dzisiaj
do środy, będziemy słuchać Słowa Bożego,
śpiewać i wychwalać Boga! Przygotujmy się
duchowo, aby z radością przeżywać Święta
Wielkanocne!

IV niedziela Wielkiego Postu jest
nazywana Niedzielą Laetare, czyli
niedzielą radości. Jej nazwa pochodzi od
pierwszych słów antyfony na wejście:
Laetáre, Ierúsalem, et convéntum fácite
omnes qui dilígitis eam: gaudéte cum
latítia, qui in tristítia fuístis: ut exsultétis et
satiémini ab ubéribus consolatiónis vestra.
Latátus sum in his qua dicta sunt mihi: in domum Dómini íbimus. (Wesel się,
Jeruzalem! A wszyscy, którzy ją miłujecie, śpieszcie tu gromadnie. Cieszcie
się i weselcie, którzyście się smucili, radujcie się i nasyćcie się z piersi
pociechy waszej. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu
Pańskiego).
Jest to półmetek Wielkiego Postu, więc wezwanie do radości wydaje się nie
pasować do okresu, który właśnie przeżywamy. A jednak ma to swój sens. W
tym dniu kapłani noszą różowe szaty liturgiczne, a nie tak jak zwykle w
Wielkim Poście – fioletowe. Podczas liturgii można używać instrumentów
muzycznych, a ołtarz ozdobić kwiatami. Wszystkie śpiewy, czytania mszalne
i modlitwy liturgiczne są tego dnia przepojone głęboką radością. Ta niedziela
jest zapowiedzią tego, co stanie się w Niedzielę Zmartwychwstania.
Tradycja Niedzieli Laetare jest związana z początkami chrześcijaństwa. Gdy
nie ustalono jeszcze czterdziestodniowego postu, to czas pokuty zaczynał się
właśnie po tej niedzieli, a więc w poniedziałek po IV niedzieli dzisiejszego
Wielkiego Postu. Z tego wynika, że ta niedziela była ostatnim dniem radości.
Od XVI wieku tego dnia w Bazylice św. Krzyża w Rzymie papież święcił
złotą różę i wręczał ją osobie zasłużonej dla Kościoła. Ludzie, którzy
zgromadzili się w Bazylice, obdarowywali się kwiatami. Symbolizowały one
piękno, a także cierpienie. Stąd inna nazwa tego dnia: „Niedziela Róż”.
IV niedziela Wielkiego Postu bywała nazywana także „Niedzielą Matczyną”.
W tradycyjnej liturgii w tym dniu czytano fragment Listu do Galatów (4,26):
„górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką”. Upamiętniano
w tym dniu macierzyństwo ludzkie, a także duchowe – Kościoła wobec
wiernych – i matczyną godność Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu
służba miała dzień wolny, by mogła udać się do kościoła z całą rodziną. A
jako że kiedyś pracowano dużo ciężej i dłużej niż dziś, był to jeden z niewielu

dni w roku, w którym mogła się spotkać razem cała rodzina. Do kościoła
przynoszono kwiaty w podzięce za duchowe macierzyństwo. Ciekawostką
jest fakt, że w Irlandii tego dnia obchodzi się Dzień Matki.
Jeszcze inna nazwa to „Niedziela Wytchnienia”. Nazwa wzięła się stąd, że
dawniej nie tylko ciężej pracowano, ale i mocniej poszczono, jednak w IV
niedzielę Wielkiego Postu post był łagodzony, co dla ówczesnych ludzi było
wytchnieniem w oczekiwaniu na śmierć i przede wszystkim
zmartwychwstanie Chrystusa oraz zapowiedzią tego wydarzenia.
(dziennikparfialny.pl)

Zapraszamy do
udziału w

Żukowskim
Misterium Męki
Pańskiej,
wystawianym w
naszej Parafii, które odbędzie się w Niedzielę
Palmową, 25 marca, w godzinach wieczornych.

W dniach od 19 do 21 marca, odbędą się w
naszym kościele Rekolekcje Wielkopostne,
zespołu Szkół Zawodowych i
Ogólnokształcących w Żukowie. Rekolekcje
poprowadzi ks. Damian Martyka, wikariusz
Parafii św. Trójcy w Gdyni Dąbrowie.

Słowo Boże na Niedzielę
J 3,14-21
Jezus powiedział do Nikodema: "Jak Mojżesz wywyższył węża na
pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy,
kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego
wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne. Albowiem Bóg nie
posłał swego Syna na świat po
to, aby świat potępił, ale po to,
by świat został przez Niego z
bawiony. Kto wierzy w Niego,
nie podlega potępieniu; a kto nie
wierzy, już został potępiony, bo
nie
uwierzył
w
imię
Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło
przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli
światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni,
nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie
zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do
światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu".
„Wielki Post nie jest bynajmniej czasem smutku. Jest to przede

wszystkim czas powrotu do tego, co pierwsze i najważniejsze w naszym
życiu: do miłości Boga. Wszystkie wielkopostne praktyki pokutne o tyle
mają sens, o ile służą otwarciu serca na przyjęcie darmowej miłości
Boga, objawionej w Jezusie Chrystusie, bez której nie jesteśmy w stanie
zrobić niczego dobrego. Mają nam one pomóc przyjąć miłość Boga i
rozpoznać w sobie Jego dzieci. Ten, kto uwierzył miłości Boga, sam
staje się jej znakiem dla innych przez wszystko, co robi i mówi”.
(za Oremus)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
IV Niedziela Wielkiego Postu
11.03.2018
Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą świątynię.
1. Zachęcam, do dobrego i głębokiego przeżywania Wielkiego Postu.
Serdecznie zapraszam na nabożeństwa wielkopostne:
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę na godz. 16.00.
Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 8.30, 17.00 i 19.30 dla
młodzieży i dorosłych
2. Rozpoczynamy dziś w naszej parafii rekolekcje dla dzieci szkół
podstawowych, które głosi ks. Mateusz Małek.
3. Spotkania duszpasterskie:
 kurs Alfa w poniedziałek o 19.00 w domu parafialnym.
 spotkanie dla kandydatów na ministrantów we wtorek o 16.30
w kościele a lektorów we wtorek po wieczornej Mszy św.
 spotkanie uczniów klas III gimnazjum do sakramentu bierzmowania
w małych grupach.
 nie ma spotkań dla dzieci przygotowujących się do I Komunii
z uwagi na rekolekcje.
 spotkanie
oazy
młodzieżowej
jest
w
tym
tygodniu
międzywspólnotowe w Leźnie w poniedziałek o 18.00. Wyjazd
o 17.30 spod kościoła. Także dla grupy piątkowej. Spotkanie dla
rodziców młodzieżówki, którzy nie mogli być przed tygodniem, dzisiaj
o 19.00 w domu parafialnym.
 Karty na wyjazd wielkopostny dla scholii i Oazy Dzieci Bożych są
w zakrystii.
4. Powstaje kolejny krąg Domowego Kościoła. Małżeństwa chętne do
Oazy Rodzin zapraszamy na spotkanie dzisiaj po Gorzkich Żalach
w plebanii.
5. Osoby zainteresowane przejściem Ekstremalnej Drogi Krzyżowej
z Leźna do Żukowa (42 km) zapraszamy na spotkanie informacyjne
we wtorek o 19.00 w domu parafialnym. Zachęcamy do przeżycia tego
czasu wędrówki i medytacji.
6. Karty zapisów przez rodziców uczniów klas II gimnazjum i klas VII
Szkoły Podstawowej należy oddać do dzisiejszej niedzieli do 20.00
zakrystii.
7. Polecam prasę katolicką: „Gościa Niedzielnego” i nasz Parafialny
Biuletyn.

Intencje Mszalne

12.03.2018r. – 18.03.2018r.

18:00

1. †Jan Witkiewicz.
2. Za Parafian.
1. †Agnieszka Hinz (od zakładu pogrzebowego).
2. †Agnieszka Dejk (od zakładu pogrzebowego).
1. †Andrzej Fierka (15 greg.).
2. ††Janina i Józef Hirsz.
1. †Andrzej Fierka (16 greg.).
2. †Władysław Mielewczyk (od zakładu pogrzebowego).
Dziękczynna za otrzymane łaski w Starym Roku i o dalsze na
kolejne dni życia dla rodziny.
1. †Franciszek Kwidziński.
2. W int. Kręgu Rodzin św. Józefa.
1. ††Helena i Karl, ††Teściowie: Hildegarda i Jan i ††z rodziny.
2. †Grażyna Formela (od uczestników pogrzebu).
†Andrzej Fierka (17 greg.).
1. †Bolesław Stencel.
2. ††Rodzice i Rodzeństwo.
1. ††Agnieszka, Monika, Wojciech Ropel.
2. †Zygmunt Drewing (od uczestników pogrzebu).
Dziękczynna za odebrane laski, z prośbą o dalsze Boże bł., oraz o
pomyślne zdanie egzaminów.
1. †Andrzej Fierka (18 greg.).
2. ††Rodzice: Wacław i Władysława Czaja.
Za Ojczyznę, Ojca Św. Radia Maryja i Tv. Trwam.
1. †Andrzej Fierka (19 greg.).
2. †Stanisława Byczkowska (od zakładu pogrzebowego).
1. ††Norbert, Elżbieta i Leokadia.
2. ††Agnieszka i Józef Bendik.
1. Dziękczynna za zdrowie żony, z prośbą o dalszą Bożą opiekę.
2. †Andrzej Fierka (20 greg.).
1. †Kazimierz Termann w 5 r. śm.
2. Zygmunt Drewing (od zakładu pogrzebowego).
†Zofia Kryszewska w 2 r. śm., ††Marian i Brunon.

V NIEDZIELA
W. POSTU

7:00

††Rodzice i Teściowie i †Brat Piotr.

18. 03. 2018 r.

8:30

†Irena Potrykus w r. śm.

10:00

†Andrzej Fierka (21 greg.).

11:30

†Gertruda Bendik.
††Irena, Antoni i Anna Kryża. †Helena, Leokadia o Gertruda
Okoń.

7:00
PONIEDZIAŁEK
12. 03. 2018 r.

8:00
18:00
7:00

WTOREK
13. 03. 2018 r.

8:00
18:00
7:00

ŚRODA
14. 03. 2018 r.

8:00
18:00
7:00

CZWARTEK
15. 03. 2018 r.

8:00
18:00
7:00

PIĄTEK
16. 03. 2018 r.

8:00
18:00
7:00

SOBOTA
17. 03. 2018 r.

8:00

13:00
18:00

Józef Romski, ††Stefania i Józef Brylowscy.

20:00

†Jan Kups w 4 r. śm. i ††z rodziny Kups.

