Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie

ROK XIX nr 1007
11.11.2018r.
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Msze św. w niedziele:
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13:00, 18.00 i 20.00
W tygodniu:
7.00, 8:00 i 18.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego:
we wtorek o godz. 17.30
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy:
w środę o godz. 17.45

EWANGELIA NA NIEDZIELE

KOMENTARZ

Jezus, nauczając rzesze, mówił: «Strzeżcie
się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem
chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na
ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym
surowszy dostaną wyrok». Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się,
jak tłum wrzucał drobne pieniądze do
skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele.
Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz.
Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł
do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta
uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze
wszystkich, którzy kładli do skarbony.
Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im
zbywało; ona zaś ze swego niedostatku
wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie».

Mieć wszystko u Boga

Wydawać by się mogło, że
według Ewangelii człowiekowi ubogiemu łatwiej wejść do Królestwa
Bożego. Nie wyklucza ona jednak,
że także bogaty może dostąpić zbawienia. Na każdego człowieka, niezależnie od materialnego usytuowania, czyha jednak zasadzka, na którą
Jezus zwraca dzisiaj uwagę.
C.D. -> s.2

Rozważanie na Niedzielę
„Wielu bogatych wrzucało wiele. (…) wrzucali z
tego, co im zbywało” (Mk 12,41.44). Obserwacja poczyniona przez Jezusa jest bardzo cenną wskazówką. Relacja z
drugą osobą zawsze wymaga ofiary, która przybrać może
wieloraką postać: raz jest to czas, innym razem siły, uwaga
czy zainteresowanie losem drugiego, a jeszcze innym razem ofiara wyraża się w materialnej pomocy. Głęboką
relację można zbudować tylko wtedy, gdy ofiara (inaczej
mówiąc: rezygnacja) z samego siebie jest szczera i hojna.
Nie ma mowy o ofierze, jeśli nie odczuwam żadnej straty.
Podobnie jest w relacji z Bogiem. Potrzebna jest ze
strony człowieka prawdziwa ofiara nie-z-tego-co-zbywa. Taka ofiara wiąże się z utratą poczucia
bezpieczeństwa. Na tym właśnie polega pułapka, w
którą
wpada zarówno bogaty, jak i ubogi – szukać bezpieczeństwa i stabilności w tym, co ziemskie i tymczasowe.
Gdy człowiek ma dużo, może uwierzyć, że nie potrzebuje Kogoś, kto obieca mu więcej. Czuje się
dobrze i bezpiecznie tu i teraz, więc na co mu życie
wieczne? W sytuacji niedostatku może się zdarzyć
natomiast, że człowiek będzie kurczowo trzymał się
tego,
co jeszcze mu zostało, by i tego nie stracić.
„Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się według obietnicy, którą Pan wypowiedział przez Eliasza” (1 Krl 17,16). W jednym i drugim przypadku chodzi o zaufanie obietnicy i
gotowość do porzucenia tego, co daje mi poczucie bezpieczeństwa tu na ziemi, a sprawia, że nie
odczuwam w sobie pragnienia nieba. Tyle teoria. Czas stać się naprawdę ubogim, czyli tym, kto
wszystko ma u Boga.
ks. Mateusz Tarczyń-

ski

Litania Narodu Polskiego
Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Nad Polską, Ojczyzną naszą, zmiłuj się, Panie.
Nad narodem męczenników, zmiłuj się, Panie.
Nad ludem zawsze wiernym Tobie, zmiłuj się, Panie.
Jezu nieskończenie miłosierny, zmiłuj się nad nami.
Jezu nieskończenie mocny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nadziejo nasza, zmiłuj się nad nami.
O Maryjo, Bogurodzico, Królowo Polski,
Święty Stanisławie, Ojcze Ojczyzny, módl się za nami.
Święty Wojciechu, Patronie Polski, módl się za nami.
Święty Kazimierzu, Patronie Litwy, módl się za nami.
Święty Jozafacie, Patronie Rusi, módl się za nami.
Święty Cyrylu i Metody, Apostołowie Słowian,
Święty Ottonie, Apostole Pomorza,
Święta Jadwigo, Patronko Śląska,
Święty Jacku Odrowążu, Apostole Rusi,
Święty Janie z Kęt, patronie profesorów i studentów,
Święty Stanisławie kostko, Patronie młodzieży,
Święty Andrzeju Bobolo, Męczenniku za wiarę,
Święty Andrzeju Świeradzie, i Benedykcie,
Święci Męczennicy polscy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, módl się za nami.
Święty Brunonie, Apostole ziem polskich,
Święty Wacławie, Patronie katedry wawelskiej,
Święty Florianie, Patronie Krakowa, módl się za nami.
Święty Maksymilianie Kolbe, Męczenniku z Oświęcimia, módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże, módl się za nami.

Błogosławiony Wincenty Kadłubku, Dziejopisarzu
Polski, módl się za nami.
Błogosławiony Bogumile, Arcybiskupie gnieźnieński,
módl się za nami.
Błogosławiona Salomeo, Księżno Halicka, módl się za
nami.
Święta Kingo, Patronko górników, módl się za nami.
Błogosławiona Jolanto, Wdowo, krzewicielko odnowy
ewangelicznej, módl się za nami.
Błogosławiony Sadoku wraz z 48 towarzyszami
(Męczennikami sandomierskimi) , módl się za nami.
Błogosławiony Melchiorze, Męczenniku z Koszyc,
módl się za nami.
Błogosławiony Janie Sarkandrze, Męczenniku z Ołomuńca, módl się za nami.
Święta Królowo Jadwigo, Patronko młodzieży żeńskiej, módl się za nami.
Święta Mario Tereso Ledóchowska, Matko Afrykanów, módl się za nami.
Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej, wybaw nas,
Panie.
Od kajdan niewoli, wybaw nas, Panie.
Od godziny zwątpienia, wybaw nas, Panie.
Od podszeptów zdrady, wybaw nas, Panie.
Od gnuśności naszej, wybaw nas, Panie.
Od ducha niezgody, wybaw nas, Panie.
Od nienawiści i złości, wybaw nas, Panie.
Od wszelkiej złej woli, wybaw nas, Panie.
Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie.

Winy królów naszych, przebacz, o Panie.
Winy magnatów naszych, przebacz, o Panie.
Winy szlachty naszej, przebacz, o Panie.
Winy rządzących krajem, przebacz, o Panie.
Winy kierujących ludem, przebacz, o Panie.
Winy pasterzy naszych, przebacz, o Panie.
Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, Patronie
Winy ludu naszego, przebacz, o Panie.
Warszawy, módl się za nami.
Winy ojców i matek naszych, przebacz, o Panie.
Błogosławiony Czesławie, Patronie Wrocławia,
Błogosławiona Bronisławo, Patronko Śląska Opolskie- Winy całego Narodu polskiego, przebacz, o Panie.
go, módl się za nami.
Błogosławiony Jakubie Strzemię, patronie Lwowa,
Głos krwi męczenników naszych, usłysz, o Panie.
módl się za nami.
Głos krwi żołnierzy naszych, usłysz, o Panie.
Błogosławiony Janie z Dukli, Patronie rycerstwa pol- Płacz matek i żon, usłysz, o Panie.
skiego, módl się za nami.
Błogosławiony Szymonie z Lipnicy, Kaznodziejo prawdy, módl się za nami.

Płacz wdów i sierot, usłysz, o Panie.
Płacz dzieci katowanych za pacierz polski, usłysz, o
Panie.
Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny, usłysz,
o Panie.
Łzy rolników pozbawionych swej ziemi, usłysz, o
Panie.
Wołanie krzywdzonego ludu robotniczego, usłysz, o
Panie.
Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych, usłysz, o
Panie.
Brzęk pękających kajdan naszych, usłysz, o Panie.

Wiarę w Ciebie i ufność w Maryi, daj nam, o Panie.
Nadzieję w zwycięstwo dobrej sprawy, daj nam, o
Panie.
Miłość Polski, Ojczyzny naszej, daj nam, o Panie.
Męstwo, mądrość, łagodność i solidarność, daj
nam, o Panie.
Wszystkie dary Ducha Świętego, daj nam, o Panie.
Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi, daj nam,
o Panie.
Wolność, chwałę, szczęście i pokój, daj nam, o Panie.
Przez Narodzenie Twoje, bohatera wielkiego,
wzbudź nam o Panie.
Przez Bogurodzicę, Ojca świętego na długie lata
zachowaj nam, o Panie.
Przez Najświętsze Życie twoje, żyć dobrze nas naucz, o Panie.
Przez Krzyż i Mękę Twoją, cierpienia nasze mężnie
znosić daj, o Panie.
Przez Święte Zmartwychwstanie Twoje, z ciemności
grzechu wskrześ nas, o panie.
Przez Wniebowstąpienie Twoje, Ojczyznę wielką,
wolną i szczęśliwą daj nam, o Panie.
Przez Ducha Świętego Zesłanie, "ducha dobrego"
daj nam, o Panie.
Przez czystą Królowej Jadwigi ofiarę, w jedności
Polskę naszą zachowaj o Panie.
Przez cnoty wielkich Ojców naszych na Twe błogosławieństwo daj nam zasłużyć, o Panie.
Boże Piastów i Jagiellonów, nie opuszczaj nas, o
Panie.
Boże Sobieskiego i Kościuszki nie opuszczaj nas, o
Panie.
Boże Ojca Kordeckiego i Ojca Kolbe nie opuszczaj

nas, o Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj
się nad nami.
Módlmy się:
Boże Wszechmogący, Panie Zastępów, padamy do
stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas Swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci,
że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemięzców,
najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to,
że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnomyślnością i pokojem. W: Amen.
ANTYFONA
W tej chwili, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować uzyskana wolność, prosimy
Cię, o Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego.
Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość.
Oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w
Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie
pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni
własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego krzyża zachować Twoje królestwo w
nas, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie jak
za czasów naszych praojców. Wybaw nas od głodu,
nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław
naszej pracy, Panie miłosierny, Panie sprawiedliwy,
Panie wszechmocny.

Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej
ziemi i umacnia twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy
po przyjęciu w pokorze "Bierzmowania Dziejów" udzielonego przez Ojca Świętego Jana Pawła II Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski pozostali zawsze wierni Chrystusowi i Ojczyźnie.
Amen.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek
12.11.2018

1. + Piotr Ołdytowski
7:00 2. + rodzice i rodzeństwo Agnieszka, Anna, Helena i brat Franciszek i synowa
Anna Wiczling
8:00 1. + Regina Groth (greg 11.)
1. + Agnieszka i Witold Zuch
2. + Gerard Reszka w 10 r. śm i brat Franciszek
1. + Zofia Rychert - od uczestników pogrzebu
7:00
2. + Edward, Bronisław i Wiktoria Wójcikowie
8:00 1. + Regina Groth (greg. 12)
1. + O Boże bł. i dary Ducha Świętego dla Elżbiety
18:00
2. + Franciszka i Ignacy Czapiewscy
1. + Wacław Hirsz
7:00
2. + Ludwik Sawurski - intencja od zakładu pogrzebowego
18:00

Wtorek
13.11.2018

Środa
14.11.2018

Czwartek
15.11.2018

Piątek
16.11.2018

Sobota
17.11.2018

8:00 1. + Franciszek Formela z okazji urodzin
1. + ojciec Władysław i dziadkowie z obojga stron
18:00
2. + Regina Groth (greg 13)
1. + Zdzisław Kwidziński
7:00
2. + Anna i Robert Müller i ojciec Franciszek
8:00 1. + Franciszek Szuta
1. + Regina Groth (greg 13)
18:00
2. + Czesław Zimermann 2 r. śm. i syn Mirosław
1. + Agnieszka Sikora z okazji urodzin
7:00
2. O szczęśliwe rozwiązanie dla Marzeny i bł. Boże w rodzinie
1. + Regina Groth (greg 13)
8:00
2. W intencji Ojczyzny Ojca Świętego oraz zmarłych członków Koła R.Maria
17:00 1. 50 - lecie Anna i Brunon Brylowscy
1. + Michał i Anastazja Brzewieccy
18:00
2. + Rozalia i Augustyn Müller
7:00 1. + Elżbieta Trendel
8:00 1. + Regina Groth (greg 16)
15:00 1. Dziękczynna w 90 urodziny Zofia Rak
16:00 1. 45-lecie Gabriela i Stanisław
17:00 1. 40-lecie Regina i Józef
1. + Halina Sreberska w dniu urodzin
18:00
2. + Józef Romski w rocz. śm.
7:00 1. + Agnieszka i Franciszek Kur

XXXIII
Niedziela
18.11.2018

8:30 1. + Szczepan Fularczyk i zmarli rodzice
10:00 1. O zdrowie i szczęśliwą operację dla Nicoli - od pradziadka
11:30 1. + mąż Klemens w 6 r. śm. i rodzice z obojga stron

13:00 1. + Jerzy, Gerard, Aniela i Jan Siebert
18:00 1. + + Regina Groth (greg 17)
20:00

1. + Dziękczynna w 50-te urodziny ks. Adama Litwitza z prośbą o dlasze bł.
na drodze kapłaństwa

OGŁOSZENIA
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA - 11.11.2018 r.
1. Obchodzimy dzisiaj 100 rocznica odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Z tej okazji o godz. 11.30 uroczysta Msza św. w
intencji Ojczyzny, na którą serdecznie wszystkich zapraszam. Po Mszy św. nastąpi
uroczysty przemarsz do figury Matki Bożej upamiętniającej mieszkańców naszej gminy,
którzy polegli walcząc o odzyskanie niepodległości. O godz. 17:00 zapraszamy do w Hali
Widowiskowo-Sportowej w Żukowie na koncert z tej szczególnej okazji
2. W związku z tym, Msza św. o 11:30 nie będzie typową "Mszą z udziałem dzieci" (ze
względu na uroczystości rocznicowe), ale Rodzinne Spotkanie Niedzielne odbędzie się
dzisiaj jak zwykle - zapraszamy rodziców z dziećmi do salki na godz. 12:30. Spotkamy się
na wspólnym uwielbieniu, a następnie dla rodziców ciekawe spotkanie z zaproszonym
gościem, a dla dzieci - zabawa z niespodziankami. Kończymy - jak zawsze - o godz. 14.
3. W liturgii kościoła:
 Poniedziałek - wspomnienie św. Jozafata
 Wtorek - pierwszych polskich męczenników Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka
i Krystyna
 Środa - św. Alberta Wielkiego
 Sobota - św. Elżbiety Węgierskiej
4. Spotkania duszpasterskie:
 W tym tygodniu nie będzie katechezy dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
 Modlitwa uwielbienia w środę o 19.00.
4. Zapraszamy chętnych pragnących oddać honorowo krew oraz osoby, które chcą się
zarejestrować do bazy potencjalnych dawców szpiku na akcję „ Życie jest tylko JEDNO
i ty możesz je uratować” Serdecznie zapraszamy do Szkoły Podstawowej w Leźnie – sala
gimnastyczna w dniu 17.11.2018r. w godzinach od 10.00 do 14.00. W programie
przewidziano różne atrakcje. Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły w Leźnie
5. Dzisiejsza taca remontowa przeznaczona na pokrycie kosztów ołtarza głównego
z kościoła św. Jana.
6. Polecamy nowy numer „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa Niedzielnego” oraz
„Miłujcie się”

WWW.WNMP-ZUKOWO.DIECEZJA.GDA.PL
Adres parafii: ul. 3 Maja 4, 83-330 Żukowo, Tel. (058) 681-82-42.
Kancelaria parafialna czynna: Pon-Pt: 8:30 – 9:00 i 17:00-17:30 ; Sob: 8:30—9:00
(z wyłączeniem pierwszych piątków i sobót miesiąca)

Organista: Piotr Kitowski Tel. 690-686-639.
Odpowiedzialny za cmentarz: Kazimierz Lis Tel. 693-925-365
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