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XXVIII 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
Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i
rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to,
o co Cię poprosimy». On ich zapytał: «Co chcecie,
żebym wam uczynił?» Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy
w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po
lewej Twej stronie». Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co
prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić,
albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?»
Odpowiedzieli Mu: «Możemy». Lecz Jezus rzekł do
nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również
przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po
mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono
tym, dla których zostało przygotowane». Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na
Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do
nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między
wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami,
niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć
i dać swoje życie jako okup za wielu».

KOMENTARZ
Celem jest niebo
Pytanie o sens życia spędza
sen z powiek wielu ludziom, szczególnie tym, którzy muszą mierzyć się
z wyzwaniami przerastającymi ich
siły. Kiedy opadają już ręce i po ludzku nic więcej nie można zrobić, nie
można ulżyć komuś w cierpieniu czy
polepszyć beznadziejnej życiowej
sytuacji, wszystko wydaje się tracić
sens, a wiara staje się zbiorem pustych, nieżyciowych prawd. Dlaczego
wiara, która powinna nadawać sens
życiu właśnie w obliczu wszelkiego
rodzaju cierpienia, nie przynosi nadziei? Wielu traktuje wiarę jako coś,
co ma uczynić życie łatwiejszym.
CD -> s.2

ROZWAŻANIE NA NIEDZIELĘ
Tymczasem celem wiary jest uczynić życie wiecznym. Wskazuje na to sam Jezus: „Idź, sprzedaj
wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał
skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną” (Mk
10,21). Dopiero uznanie przemijalności świata pozwala prawdziwie pójść za Chrystusem. Dopiero
wtedy wiara jest w stanie nadać sens życiu, które
wydaje się bezsensowne.
„Umiłowałem ją [Mądrość] nad zdrowie i piękność i
wolałem mieć ją aniżeli światło, bo blask jej nie
ustaje” (Mdr 7,10). Nie jest to psychologiczny zabieg przesunięcia poszukiwania szczęścia poza granicę śmierci, bo nie jest ono możliwe w pełni na ziemi. Biblia podpowiada nam, że prawdziwą mądrością jest odkryć
wieczny wymiar tego, co przemijalne. Cała rzeczywistość, którą znamy, będzie miała
dla nas sens, gdy odkryjemy Fundament jej istnienia i Cel, do którego zmierza – Boga
Stwórcę i Zbawiciela.
Pytanie o sens jest ważne i nie należy się go bać, lecz
trzeba zadawać je z wielką pokorą – z pozycji stworzenia,
które ma ograniczone możliwości poznawcze, ponieważ
„(…) wszystko odkryte jest i odsłonięte przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek” (Hbr 4,13). To my
zdamy rachunek przed Bogiem z poszukiwania Go, a nie
On będzie tłumaczył się z tego, że nie znaleźliśmy szczęścia na ziemi. Niebo jest naszym celem. Nie ziemia.
ks. Mateusz Tarczyński

Zespół Lux Mundi serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w 24 godzinnym uwielbieniu podczas którego zagrją 24 zespoły z naszej diecezji. Nasz parafialny zespół będzie
grał w godzinach 24:00 - 1:00 . Serdecznie zapraszamy.

Gdańskie seminarium duchowne
Miejscem narodzin Gdańskiego Seminarium Duchownego jest dawny kompleks
zabudowań klasztornych, należących
niegdyś do cystersów. Przybyli oni do
Oliwy w 1186 r. i przebywali w tym miejscu prawie 650 lat. Decyzję o założeniu
Seminarium podjął w 1957 r. pierwszy po
II wojnie światowej biskup gdański – Edmund Nowicki. Od początku swej posługi
troszczył się on o rozwój powołań i zapewnienie jednolitej formacji kandydatom, którzy dotychczas przygotowywali
się do kapłaństwa w seminariach rozsianych niemal po całej Europie. Seminarium otrzymało patronat Chrystusa Króla i zostało powierzone Księżom Misjonarzom. W bardzo skromnych warunkach materialnych rozpoczęła
się formacja pierwszych 25 kandydatów pochodzących nie tylko z diecezji gdańskiej.
Uroczystego poświęcenia Seminarium dokonał w 1958 r. ksiądz kardynał Stefan Wyszyński.
Od samego początku rosła liczba kleryków i wykładowców, poszerzało się zaplecze naukowe
i mieszkaniowe. Życzliwość wiernych wobec nowej kościelnej uczelni była ogromna, w przeciwieństwie do polityki ówczesnego Ministerstwa Oświaty i Urzędu ds. Wyznań. Obie instytucje chciały objąć pełnym nadzorem Seminarium – profesorów, studentów i wykładane
treści. Dzięki zdecydowanej postawie biskupa Edmunda Nowickiego Seminarium zachowało
swoją autonomię, mimo iż próby jej
ograniczania trwały jeszcze do lat
osiemdziesiątych. Kolejne lata owocowały nowymi powołaniami i nowymi
zastępami kapłanów.
Seminarium to wspólnota w drodze
obejmująca moderatorów, ojców duchownych i kleryków, którzy przygotowują się do kapłaństwa, dzieląc swój
czas między modlitwę, naukę i inicjatywy duszpasterskie, wyrażające się w
istnieniu licznych grup pastoralnych. W
tę wspólnotę wpisuje się również Towarzystwo Przyjaciół Gdańskiego Seminarium Duchownego, które wspiera kandydatów do kapłaństwa swoją modlitwą i ofiarowanymi cierpieniami. Każdy rok istnienia Seminarium jest okazją do dziękczynienia za absolwentów
i za tych, których przysyła Pan Jezus, aby się stali świadkami Jego Ewangelii i sługami
w Jego Kościele.

Modlitwa za Gdańskie Seminarium Duchowne
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, * któremu
poddane jest wszelkie stworzenie, * stajemy do
modlitwy za wspólnotę Gdańskiego Seminarium
Duchownego. * Tobie została ona zawierzona na
progu jej tworzenia. * Dzisiaj prosimy, * byś uświęcał,
strzegł i prowadził wszystkich, którzy ją stanowią. *
Boski pasterzu, spraw, * byśmy odpowiadając na
Twoje wezwanie, * czerpali miłość i odwagę z Twego
Boskiego Serca, * a wpatrując się w Ciebie *
Najwyższego i Wiecznego Arcykapłana, * dążyli ku
kapłaństwu służebnemu * i jednoczyli się z Tobą. *
Prosimy, by dom seminaryjny nigdy nie był pusty. *
Przyprowadzaj tych, których pragniesz uświęcić * jako
sługi w Winnicy Kościoła Gdańskiego. * Oświecaj mądrością i roztropnością Ducha
Świętego * moderatorów i profesorów, * by byli godnymi narzędziami Twojej pasterskiej
miłości * i pomagali w odczytywaniu Boskiej woli. * Twoje Królewskie Serce * niech będzie
sercem naszej wspólnoty, * by nic i nikt nie był w stanie odłączyć nas * od Twojej miłości. *
Amen
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie
Maryjo, Wychowawczyni powołań kapłańskich – módl się za nami
Święci Archaniołowie: Michale, Gabrielu i Rafale – módlcie się za nami
Błogosławieni Męczennicy

Poświęcenie
kościoła
Miłosierdzia
Bożego
w Żukowie
20
października 2018
g. 15.00

"Konsekracja, czyli uroczyste poświęcenie kościoła i ołtarza, zalicza się do
najważniejszych aktów liturgicznych. Miejsce bowiem, gdzie gromadzi się
wspólnota chrześcijańska, aby słuchać Słowa Bożego, zanosić modlitwy
błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować sakramenty i gdzie
przechowuje się Najświętszy Sakrament Eucharystii, jest szczególnym
obrazem Kościoła, Świątyni Boga, zbudowanej z żywych kamieni" (Rytuał).
Konsekracja jest to Boża pieczęć, która potwierdza na zawsze wobec
wszystkich, że jest to miejsce, które Pan Bóg szczególnie wybrał jako
miejsce spotkania, przebaczenia, jako miejsce, w którym niebo spotyka się
z ziemią. Ten akt potwierdza również godność człowieka, który wyszedł od
Boga, jest Jego odblaskiem przez wolność, możliwość wyboru i zdolność do
miłości.
W obrzędzie konsekracji występuje wiele symboli o głębokim znaczeniu.
Na początku Biskup Konsekrator święci wodę, ściany kościoła, ołtarz
i wiernych. W tym akcie nawiązuje się do chrztu, który czyni z nas
świątynię Ducha Świętego. Po Liturgii Słowa następuje namaszczenie
olejem ołtarza i ścian kościoła. Ołtarz namaszcza się, aby służył do
sprawowania Najświętszej Ofiary. Namaszcza się ściany kościoła, bo ma
być tylko Bogu oddany i Jemu służyć jako Jego dom.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek
15.10.2018

Wtorek
16.10.2018

Środa
17.10.2018

Czwartek
18.10.2018

1. O dar Ducha Św. i wzajemnego zrozumienia dla Roksany i Michała
7:00 2. Dziękczynna za 51 lat małżeństwa Elżbiety i Konrada z prośbą o dalsze
Boże bł. i opiekę Matki Bożej
8:00 1. za parafian
1. Dziękczynna w 41 rocznicę ślubu Urszuli i Tadeusza z prośbą o Boże bł. i
18:00 opiekę Matki Bożej
2. Dziękczynna w 20 rocznicę ślubu Doroty i Ryszarda Magrian
1. † siostra zakonna s. Teresa Lihs
7:00
2. † Agnieszka Sikora—od Róży św. Agnieszki z Borkowa
1. † Bronisława i Brunon Borowscy
8:00
2. Za Ojca św., Ojczyznę, radio Maryja i telewizję Trwam
13:00 Dziękczynna za minioną kadencję Rady Miasta oraz to wszystko co udało się zrobić dla
1. † Franciszek Kwidziński
18:00
2. † Felicja Mazur w 1 r. śm.
7:00 1. † Marianna i Stanisław Wadowscy
1. † Julianna i Jan Krefta
8:00
2. † Cecylia Karaś
1. † Marian, Irena i Gerard Kur w r. śm.
18:00
2. † Elżbieta Krefta w 2 r. śm.
7:00 1. † Irena Kranczkowska - intencja od zakładu pogrzebowego
1. † Helena i Paweł Kranke oraz rodzice z obojga stron
8:00
2. † Irena i Stanisław Bojanowscy oraz Gerard Bielawa
1. † Waleria Hasse
18:00 2. † Irena, rodzice i zmarli z rodziny
3. W intencji Ojczyzny
7:00 1. † Renata Reggel

Piątek
19.10.2018

Sobota
20.10.2018

8:00 1. † Zofia, Ambroży Lubeccy oraz szwagier Alfons
10:00 150 lat szkoły w Borkowie
1. Dziękczynna w 60 r. ślubu Reginy i Stefana Hinza
18:00 2. † Józefa i Eryk Groth
3. 80-te urodziny Wandy z prośbą o Bożą opiekę, zdrowie i potrzebne łaski
1. O bł. Boże dla członków róży św. Józefa z Elżbietowa
1. Dziękczynno - błagalna z okazji 45 r. ślubu Gertrudy i Mariana
Ślub: Magdalena i Daniel
Ślub: Grażyna i Michał
1. Dziękczynna w 43 r. ślubu Jadwigi i Stanisława
18:00
2. Dziękczynna w 45 r. ślubu Jreny i Tadeusza prosząc o bł. dla całej rodziny
7:00
8:00
15:00
16:00

7:00 1. † Rodzice Aniela i Bronisław, Józef oraz syn Kazimierz
8:30 1. † Eleonora i Czesław Warmowscy

XXVII
Niedziela
21.10.2018

10:00 1. † Maria i Jan Rosłowscy
11:30 1. † Helena i Leon Wrońscy oraz Agnieszka i Witold Zuch
13:00 1. † Paweł Skierka w 5 r. śm. oraz Smuczyńskich i Skierka
18:00 † Jerzy Barlikowski i rodzice z obojga stron
20:00 † Antoni Czarnogórski w 10 r. śm.
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1. Dzisiaj w naszej parafii dzień szczególnych modlitw o liczne i święte
powołania kapłańskie. Bardzo dziękujemy ks. Krzysztof Kinowskiemu,
Rektorowi Gdańskiego Seminarium, za Słowo Boże i przyjęcie zaproszenia do
naszej wspólnoty parafialnej.
2. Dzisiaj także w całej Polsce przypada Dzień Papieski – wspominamy
osobę św. Jana Pawła II – papieża Polaka. Przed kościołami odbywa się
zbiórka na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia – dająca stypendia dla zdolnych dzieci i
młodzieży z terenów wiejskich i małych miejscowości.
Zapraszamy rodziców wraz z dzieci na kolejne już „Rodzinne Spotkania Niedzielne” dzisiaj po
Mszy św. o godz. 11.30 w domu parafialnym. W programie wspólne z dziećmi radosne
uwielbienie Boga, a potem równolegle zajęcia dla dzieci (tematyczna zabawa pełna
niespodzianek) i dla rodziców (spotkanie tematyczne przy kawie z zaproszonym gościem - tym
razem tematem konferencji połączonej ze świadectwem życia jest "Zaspokajanie szczególnych
potrzeb żony i męża"). Spotkanie zakończy się do godz. 14:00. Zapraszamy!
Dzisiaj po Mszy św. w j. kaszubskim na naszym cmentarzu poświęcenie tablicy dedykowanej
Karolowi Krefft, działaczowi społecznemu zwanym „Królem Kaszubów”, który spoczywa w
naszej nekropolii. Więcej o jego osobie w kolejnym biuletynie parafialnym.
W liturgii tygodnia:
Październikowe nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17.30. Różaniec dla dzieci od
poniedziałku do piątku o 16.30 w dużym kościele. Zapraszam wszystkich parafian do wspólnej
modlitwy różańcowej.
Poniedziałek – św. Teresy z Avila, doktora Kościoła
Wtorek – św. Jadwigi Śląskiej
Środa – św. Ignacego Antiocheńskiego, męczennika
Czwartek – św. Łukasza Ewangelisty, patrona Służby Zdrowia.
Sobota – św. Jana Kantego
Spotkania duszpasterskie:
Katecheza dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w poniedziałek o 16.30.
Spotkanie lektorów – poniedziałek 18.30 w kościele.
W ramach nowego cyklu spotkań pt.
Uzdrowienie finansów. w najbliższy wtorek
o godz. 19.00 w domu parafialnym spotkanie ze specjalistą od ekonomii P. Wojciechem
Nowickim. Temat spotkania: „Jak zaplanować budżet rodzinny, aby nie mieć problemów”.
Wstęp wolny.
Modlitwa uwielbienia w środę o 19.00 w kościele.
Spotkanie oazowe dla młodzieży w czwartek wieczorem. Rozpoczynamy Mszą św. o 18.00.
Spotkanie scholii w sobotę o 9.30 w domu parafialnym.
Spotkanie Oazy Dzieci Bożych w sobotę o godz. 11.00 w domu parafialnym.
Studentów oraz młodzież starszą uczącą się i pracującą zapraszamy na spotkanie nowego
duszpasterstwa „18+ dla Jezusa” w najbliższą środę o godz. 20.00.
Zapraszamy na kurs “Akwila i Pryscylla” dla osób żyjących w małżeństwie, który odbędzie się w
dniach 26-28 października 2018 w naszej Parafii. Są to weekendowe rekolekcje dla małżeństw,
pogłębiające osobistą relację małżonków z Jezusem, ale także wzajemnie ze sobą. To przepiękny
czas rozbudzenia na nowo darów wynikających z sakramentu małżeństwa i uczenia się
komunikacji małżonków ze sobą. Zapisy przez stronę internetową parafii lub w biurze
parafialnym.
Polecamy prasę katolicką: nowy numer Gościa Niedzielnego i nasz Biuletyn Parafialny.
Wszystkim parafianom i gościom życzę miłej niedzieli i Bożego tygodnia
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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