Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie

ROK XIX nr 1012
16.12.2018 r.
III NIEDZIELA ADWENTU

Msze św. w niedziele:
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13:00, 18.00 i 20.00
W tygodniu:
6:45 (Roraty), 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

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy czynić?» On im odpowiadał:
«Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym,
który nie ma; a kto ma żywność, niech tak
samo czyni». Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do niego: «Nauczycielu, co
mamy czynić?» On im powiedział: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono». Pytali go też i żołnierze: «a my co
mamy czynić?» On im odpowiedział: «Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie
uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym
żołdzie». Gdy więc lud oczekiwał z napięciem
i wszyscy snuli domysły w swych sercach co
do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą;
lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie
jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. on będzie was chrzcił Duchem Świętym i
ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do
spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym». Wiele też innych napomnień dawał
ludowi i głosił dobrą nowinę.

Z czego tu się tak cieszyć?
Różowy kolor szat, jaki obowiązuje w
liturgii III niedzieli adwentu zwanej
Niedzielą Gaudete, to mieszanina
bieli oznaczającej radość z fioletem
nawrócenia. Z jednej strony docierają do nas słowa św. Pawła wzywające do radości z bliskości Pana:
„Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze
raz
powtarzam:
radujcie
się!” (Flp 4,4). Z drugiej jednak strony równie mocno rozbrzmiewają napomnienia i wezwanie do nawrócenia kierowane do nas przez Jana
Chrzciciela. Taki jest właśnie adwent, takie jest też całe życie chrześcijanina – radość oczekiwania zmieszana ze świadomością tego, że
jeszcze nie jesteśmy gotowi na spotkanie z Przychodzącym.
C.D. -> s.2

Rozważanie na Niedzielę
Nawrócenie może wydawać się nam dość abstrakcyjnym
pojęciem.
Rozumiemy, że jest ono
obowiązkiem każdego,
kto chce rozwijać życie
duchowe i pogłębiać
swoją relację z Bogiem.
Na czym jednak konkretnie ono polega? Odpowiedzi, jakich udzielił
Jan Chrzciciel ludziom
pytającym go o praktyczny wymiar nawrócenia, zaskakują prostotą: „Kto
ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność,
niech tak samo czyni. (…) Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono” (Łk 3,11.13). Okazuje się, że nawrócenie nie polega na podejmowaniu heroicznych zadań, lecz na odkrywaniu Boga w prostocie codzienności: „Niech wasza łagodność będzie znana wszystkim ludziom: Pan
jest blisko!” (Flp 4,5).
Dzisiejsza liturgia wzywa
nas do radości, ale… z czego tu się tak
cieszyć, skoro trzeba się nawracać,
przygotowywać swoje serce, zmagać
się z własnymi słabościami i stawiać
czoła grzechom? Prorok Sofoniasz zna
odpowiedź: „Pan, twój Bóg jest pośród
ciebie, Mocarz, który daje zbawienie” (So 3,17). To nie my przychodzimy
do Pana, ale to On jest Przychodzącym. To nie my przygotowujemy się na
Jego przyjście, ale to On swoją łaską
robi sobie w nas miejsce. Pan jest z
nami – i to jest prawdziwy powód naszej radości!

Adwent

Gaudete

– to łacińska nazwa trzeciej

niedzieli Adwentu, pochodząca od
pierwszego słowa antyfony rozpoczynającej tego dnia Liturgię Eucharystyczną. Słowo to pochodzi od łacińskiego czasownika „gaudere” i jest wezwaniem do radości: Radujcie się ! Jej
przyczyną ma być odnowienie świadomości, że Bóg jest blisko nas, że jest
z nami, że stał się naszym bratem. Tego dnia w liturgii używa się szat koloru
różowego (stosuje się je jeszcze tylko
w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, tzw. niedzielę laetare). Papież Paweł VI w 1975 r. w adhortacji apostolskiej „Gaudete in Domino” (O radości chrześcijańskiej) pisał: „Należy rozwijać w sobie umiejętność radowania, cieszenia się, korzystania z wielorakich radości ludzkich, jakich
Bóg Stwórca użycza nam na tę doczesną pielgrzymkę”. Jeszcze bardziej
będziemy się radować, gdy odkryjemy prawdę o tym, że Chrystus wciąż
do nas przychodzi. Wtedy przepełni nas radość płynąca ze świadomości,
że stoi On także u podwoi naszego serca i kołacze. Otwórzmy na oścież
drzwi Chrystusowi. Najważniejsze rozgrywa się przecież w głębinach naszego serca. Może ono stać się Betlejem, gdzie zamieszka Emmanuel –
Bóg z nami. Znajdźmy w tę niedzielę chwilę czasu, by Go ugościć. Papież
Jan XXIII powiedział, że do Nieba nie wpuszczają ponuraków, tylko ludzi,
którzy umieją się cieszyć. Oby nie okazało się, że nie nadajemy się do
Nieba, ponieważ nie umiemy się cieszyć, bo zapomnieliśmy, jak to się
robi. Usłyszmy więc to dzisiejsze wezwanie Kościoła: Bądź radosny!
Nie zamykaj się w samotności i smutku. Jezus jest z Tobą!
Adwent przygodnie napotkanemu katolikowi niejednokrotnie kojarzy
się tylko i wyłącznie z okresem przed Bożym Narodzeniem, jako czas
przygotowania do świąt. Niekiedy też, niestety, bywa on postrzegany
jako okres swoistej pokuty i postu, co jest jak najbardziej błędnym przeświadczeniem.

Ogólnie możemy powiedzieć, że Adwent
jest czasem pobożnego i radosnego oczekiwania na pojawienie się Jezusa Syna Bożego. Obecnie przeżywamy jego trzecią niedzielę, w której manifestujemy naszą radość z bliskości Pana. Już bowiem w pierwszej antyfonie mszalnej Kościół dziś ogłasza:
„Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze
powiadam: radujcie się! Pan jest blisko” (Flp 4, 4n). Po łacinie zawołanie to zaczyna się słowami: „Gaudete in Domino”.
Dlatego często obecną niedzielę nazywamy „niedzielą gaudete”, czyli po
prostu „niedzielą radości”. Istnieje jeszcze jedna, dość intrygująca, nazwa
tej niedzieli. Bywa ona bowiem nazywana „niedzielą różową”. Określenie
to wywodzi się od koloru szat liturgicznych przewidzianych na ten dzień.
Otóż, jest to właśnie kolor różowy. W całym roku liturgicznym stosuje się
go tylko dwa razy (poza niedzielą gaudete, używa się go w tzw. niedzielę
laetare, którą jest czwarta niedziela Wielkiego Postu). W Adwencie szaty
liturgiczne mają zazwyczaj kolor fioletowy, który w jasnym świetle wydaje
się przybierać barwę różową. Dobór koloru wynika z jego skojarzenia
z widokiem nieba o świcie. Wyobraża on blask przyjścia Jezusa Chrystusa
w tajemnicy Bożego Narodzenia. Przychodzący Zbawiciel jest bowiem dla
nas Światłością, podobnie jak wschodzące Słońce. Właśnie tego typu porównanie odnajdujemy np. w tzw. Pieśni Zachariasza: „nawiedzi nas Słońce
Wschodzące z wysoka, by zajaśnieć
tym, co w mroku i cieniu śmierci
mieszkają” (Łk 1, 78n). Wspólnota kościelna rozumie znaczenie wyjątkowego charakteru Adwentu jako czasu
przygotowania do przyjęcia prawdy
o Wcieleniu Boga. Dlatego też umieszcza ona adwentowe niedziele wysoko
w tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych. Oznacza to, że nie wolno nam
zrezygnować z celebrowania „niedzieli

INTENCJE MSZALNE
6:45

Poniedziałek
17.12.2018

Wtorek
18.12.2018

Środa
19.12.2018

Czwartek
20.12.2018

1. + Gertruda Wróbel (greg 17)
2. o szczęśliwą operację

8:00 1. + Augustyn, Józef, Benedykt, Gerard
18:00

1. + Alfons Nojmiler 1 rocz. śm.
2. + mąż Jerzy Cyperski i rodzice Zofia i Józef Mazurkiewicz

6:45

1. + Ojciec i Brat
2. + Rodzice Helena i Stanisław Grzędziccy

8:00 1. + rodzice chrzestni Tadeusz i Maria Kamińscy
1. + Gertruda Wróbel (greg 18)
18:00
2. + Benedykt
1. + Gertruda Wróbel (greg 19)
6:45
2. + Dariusz Wadowski
1.+ Dariusz Uziębło
8:00
2. + Jan Skrzypek w dniu urodzin
18:00 1. + Marian Kwidziński
1. O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla chrześniaczki Marii w 2 urodziny
i Laury w 5 urodziny
6:45
2. + Gertruda Wróbel (greg 20)
8:00 1. + Teresa w 9 r. śm., rodzice Benedykt i Gertruda, brat Marek Konkol
18:00 1. + Alojzy Borski w rocz. śm.

Piątek
21.12.2018

1. + Gertruda Wróbel (greg 21)
6:45 2. + Maria Pałubicka w 30 r. Śm.
3. Dziękczynna w 2 r. urodzin Franka i Janka oraz za siostrę Polę
8:00 1. + Stanisław Klasa - int. od zakładu pogrzebowego
18:00 1. + rodzice z obojga stron

Sobota
22.12.2018

6:45

1. + Maria Litwic i zm. z rodz. Ellwardt
2. + rodzice Klara i Franciszek oraz teściowie Marta i Józef

8:00 1. + Gertruda Wróbel (greg 22)
18:00 1. + Leon, Henryk, Robert Kleina
7:00 1. + Ojciec Stanisław w 8 r. śm. i brat Bogusław

8:30 1. + Elżbieta Raulin w 14 r. śm.

IV
Niedziela
Adwentu
23.12.2018

10:00 1. + Dominik Osiński
11:30 1. + Karol Klawikowski i zmarli z rodziny
13:00 1. + Gertruda Wróbel (greg 23)
18:00

1. + Jadwiga Hirsz, Waldemar Poklikowski, Anna i Augustyn oraz
Anastazja Hinc

20:00 1. + Maria Drywa

OGŁOSZENIA
III Niedziela Adwentu 16. 12. 2018 r.

2.



4.

5.

6.
7.




7.

8.
9.

1. Dziękuję za złożone przed tygodniem na tacę inwestycyjną.
Zebraliśmy 9676 zł i 34 gr. Uregulowaliśmy tym samym
wszystkie należności za ołtarz główny z kościoła św. Jana
Chrzciciela. Na kościół na Wschodzie przekazaliśmy
1521 zł i 50 gr. Bóg zapłać!
W liturgii Kościoła:
Roraty w dni powszednie o godz. 6.45.
Jutro dzień spowiedzi dekanalnej w naszej parafii od 8.30-9.30 i 19.00-21.00.
Poświęcone opłatki wraz z listem ks. proboszcza do parafian na nowy rok
kościelny są przed ołtarzem. Ofiary z opłatków przeznaczone są na renowację
figur z belki tęczowej w kościele św. Jana. Za składane ofiary serdeczne Bóg
zapłać.
Przed świętami odwiedzimy chorych z sakramentami: ks. Proboszcz w piątek
21 grudnia a pozostali księża 22 grudnia w godzinach rannych. Młodzież
przygotowująca się do bierzmowania odwiedzi chorych z życzeniami
świątecznymi rano 23 grudnia. Spotkanie w sali domu parafialnego o 9.00.
Przed kościołem są świece Caritas w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom. Niech ta świeca zapłonie przy pustym miejscu, jakie każdy pozostawia
przy wigilijnym stole.
Spotkania duszpasterskie:
Nie ma w tym tygodniu katechezy dla dzieci I Komunijnych.
Spotkanie opłatkowe dla wspólnoty „18+dla Jezusa” jest we wtorek o 20.00
w domu parafialnym.
Spotkanie Oazy młodzieżowej w czwartek o 18.00 w kościele. Po Eucharystii
Celebracja i Spotkanie Opłatkowe.
Spotkanie opłatkowe Scholii i Oazy Dzieci Bożych odbędzie się dnia 22. grudnia
(sobota), o godzinie 10.00 w salce parafialnej. Zapraszamy dzieci wraz
z Rodzicami i Opiekunami.
Pragniemy poinformować, że od 28 grudnia rozpoczynamy wizytę
duszpasterską, tzw. kolędę. W dni powszednie od godz. 16.00 a w soboty
i niedziele od godz. 14.00. Rozpoczynamy w tym roku od Rutek, potem Żukowo
od strony Gdańska. Szczegółowy plan kolędy będzie w następnym biuletynie.
O pomoc w organizacji wizyty duszpasterskiej i transportu proszę sołtysów.
Polecamy prasę religijną: nowy numer Gościa Niedzielnego, Małego Gościa
Niedzielnego i parafialny biuletyn.
Wszystkim parafianom i gościom życzymy miłej niedzieli i owocnego przeżywania
Adwentu!
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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