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Sens cierpienia w świetle męki Chrystusa.
Odkupienie dokonane przez Chrystusa za cenę męki i śmierci krzyżowej, jest
wydarzeniem przełomowym w dziejach ludzkości. Jest ono przełomowe i decydujące nie
tylko, gdy chodzi o cały Boski plan
sprawiedliwości i miłosierdzia. Jest ono
przełomowe również, gdy chodzi o nowe
znaczenie cierpienia w świadomości
człowieka. Nie ma zaś problemu, który
ciążyłby bardziej nad człowiekiem, nad
całokształtem Jego stosunku do Boga oraz
do własnego bytowania na ziemi, jak
właśnie cierpienie. W pewnej mierze
stanowi ono synonim zła, z którego
obecnością w świecie człowiek nie może się
pogodzić. Krzyż Chrystusa — Jego cierpienie i męka — rzuca na ten problem zupełnie
nowe światło. Ukazuje inny sens cierpienia ludzkiego w ogóle. Chrystus, który cierpi,
jest — wedle słów współczesnego poety — „Świętym, który cierpi”, i dlatego cierpienie
Jego posiada głębię niewymowną — jest z pewnością najbardziej niewinny, najbardziej
bezgrzeszny pośród wszystkich Hiobów, pośród wszystkich cierpiących bez własnej
winy. Tylko Chrystus jest naprawdę bez grzechu, więcej — nie może w żaden sposób
popełnić grzechu. Jest przeto Tym jedynym, który absolutnie nie zasługuje na cierpienie.
Równocześnie najwyraźniej przyjmuje to cierpienie — przyjmuje dobrowolnie i z
miłością. Dlatego pragnie kielich boleści „wypić do dna” (por. J 18,11); jak powie
apostoł Jan: „za grzechy nasze, i nie tylko nasze, ale za grzechy całego świata” (por. 1 J
2,2). Poprzez takie pragnienie i poprzez takie cierpienie bez winy Chrystus dokonuje
odkupienia świata. Moc odkupieńcza cierpienia tkwi w miłości. W ten sposób, za sprawą
Chrystusa zmienia się radykalnie sens cierpienia. Nie wystarczy w nim widzieć karę za
grzechy. Trzeba dostrzec moc odkupieńczą, moc zbawczą miłości. Zło cierpienia w
tajemnicy Odkupienia Chrystusowego zostaje przezwyciężone, a w każdym razie
przemienione: staje się ono mocą do wyzwolenia od zła, do zwycięstwa dobra. Każde

cierpienie ludzkie „dopełnia” tego, czego „nie dostaje cierpieniom Chrystusa, dla dobra
Jego Ciała” (por. Kol 1,24); a Ciałem tym jest Kościół jako uniwersalna wspólnota
zbawcza. 9,35-38). Od czasu, kiedy to nastąpiło — od czasu krzyża na Golgocie —
wszyscy, którzy cierpią, zwłaszcza, którzy cierpią niewinnie, mogą spotkać się z
obliczem cierpiącego Chrystusa. W Jego męce znajduje się pełna prawda o cierpieniu,
jego dogłębny sens i znaczenie. Wszyscy cierpiący są przez tę prawdę wezwani do
uczestniczenia w dziele Odkupienia dokonanym przez krzyż. Uczestniczyć w krzyżu
Chrystusa — to znaczy wierzyć w zbawczą moc ofiary, którą każdy cierpiący może
składać wraz z Odkupicielem. Cierpienie wówczas zostaje wyzwolone z poczucia
bezsensu, zyskuje swój twórczy sens i wymiar. Schodzi niejako na dalszy plan jego
wyniszczająca moc, skoro tajemnica Odkupienia świadczy, że właśnie cierpienie wydaje
szczególne owoce. Od krzyża do chwały! Łączy się z tym drugi aspekt, który w
Ewangelii Chrystusowej znajduje mocny wyraz: „Jezus — mówi Mateusz — […] głosił
Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości” (Mt 9,35). Łukasz
z kolei podaje, że Jezus, kiedy był pytany o właściwe znaczenie przykazania miłości,
odpowiedział przypowieścią o dobrym Samarytaninie (por. Łk 10,30-37). Z tych
wypowiedzi wynika, że zdaniem Jezusa, cierpienie winno w sposób szczególny
pobudzać do miłości bliźniego, do posług samarytańskich. Taka miłość i takie posługi —
w każdej możliwej formie — stanowią podstawowe dobro moralne, które niejako
„towarzyszy” cierpieniu. Mówiąc o Sądzie Ostatecznym, Chrystus w szczególny sposób
uwydatnił, że każda taka posługa, każdy uczynek miłości w stosunku do cierpiącego
człowieka, jest równocześnie spełniony w stosunku do samego Odkupiciela: „byłem
głodny, a daliście… (Mt 25,35-36). Te słowa stanowią bazę całej etyki chrześcijańskiej
w odniesieniu do posług, również w wymiarze społecznym, i wyrażają w sposób
ostateczny wartość cierpienia przyjmowanego w świetle krzyża. Czyż nie to właśnie
stanowi odpowiedź, na którą czeka dziś ludzkość? Odpowiedź, jakiej może udzielić
tylko Chrystus ukrzyżowany, „Święty, który cierpi”, który potrafi dotrzeć do samego
sedna ludzkich problemów, stoi bowiem u boku wszystkich cierpiących, którzy proszą
Go, aby natchnął ich nową nadzieją. (www.apostol.pl)

Już ponad 220 osób zapisało
się na trasę Norbertańską.
Możesz dołączyć i TY!
DK 2018 "Norbertańska"
z Leźna do Żukowa. W nocy,
w zmiennych warunkach
pogodowych, w samotności i
milczeniu, ponad 40 kilometrów w zadumie nad męką Chrystusa....
Wydaje się trudne, a może wręcz niemożliwe? I takie właśnie ma być EKSTREMALNE! Zapraszamy na Ekstremalną Drogę Krzyżową, która
w tym roku po raz pierwszy wystartuje nową trasą "Norbertańską"
z Leźna do Żukowa. Trasa będzie wiodła przez Czaple, Kokoszki,
Kiełpino, Otomino, Kolbudy, Czapielsk, Przyjaźń do Żukowa (42 km).
Start: 23 marca 2018 r., godz. 18:00 Msza Święta, po niej wymarsz.
Zapisy przez stronę edk.org.pl

Słowo Boże na Niedzielę
J 3,14-21
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też
niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy
Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: "Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i
powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A
Jezus dał im taką odpowiedź: "Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn
Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy
w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity.
Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie,
zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie
Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz
dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny.
Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!" Wtem
rozległ się głos z nieba: "Już wsławiłem i jeszcze wsławię". Stojący tłum to usłyszał i
mówił: "Zagrzmiało!" Inni mówili: "Anioł przemówił do Niego". Na to rzekł Jezus:
"Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa
się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja,
gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie". To mówił,
oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. ".

„Począwszy od piątej niedzieli Wielkiego Postu, Kościół coraz bardziej koncentruje
uwagę na tajemnicy krzyża. Czyni to jednak nie po to, byśmy współczuli cierpiącemu
Jezusowi i litowali się nad Nim, ale byśmy przyjęli owoce Jego męki i śmierci. Jezus
zapowiada swoją mękę jako wywyższenie, gdyż to właśnie w krzyżu nastąpił tryumf
nad szatanem i jego dziełami oraz najpełniej objawiła się Boża miłość do każdego
człowieka. Jeśli wierzymy tej miłości i pozwalamy się jej ogarnąć, stajemy się zdolni
do tego, by rozpoznać i ukochać doświadczenie krzyża również w naszym życiu. A
wtedy będziemy w nim widzieć już nie samo cierpienie, ale drogę, która przez
umieranie dla siebie prowadzi nas do wydania plonu na życie wieczne.”.
(za Oremus)

Zapraszamy do udziału
w
Żukowskim Misterium
Męki Pańskiej
Niedziela Palmowa,
25 kwietnia, godz. 19.00.

INFORMACJE PRZEDŚWIĄTECZNE
 Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm na każdej Mszy św.
Na początku Mszy św. o 11.30 procesja z palmami dookoła Kościoła.
 Zapraszamy w niedzielę palmową na V Misterium Męki Pańskiej na godz. 19.00.
Z uwagi na misterium ostatnia Msza św. będzie wyjątkowo
o 20.30.
 Spowiedź wielkanocna. Wszystkich, którzy nie skorzystali jeszcze
z sakramentu pokuty informujemy, że okazja do spowiedzi św. jest
w poniedziałek za tydzień od od 8.30 do 9.30 oraz 19.00-21.00, wtorek
i środę przed Mszami św. oraz w Wielki Piątek od 7.00-8.00; 15.00-16.30,
21.00-24.00. Nie ma spowiedzi w Wielki Czwartek i Wielką Sobotę oraz
w same święta.









TRIDUUM PASCHALNE
Ceremonie Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku - godz. 19.00
Ceremonie Wielkiej Soboty - godz. 20.00
Wielki Czwartek – O godz. 19.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Po
zakończeniu ceremonii adoracja Jezusa w ciemnicy do godz. 22.00.
Wielki Piątek pamiątka śmierci Chrystusa na Krzyżu.
15.00 - odprawimy koronkę do Miłosierdzia Bożego (rozpoczynając tym
samym nowennę przed świętem Miłosierdzia) oraz Drogę Krzyżową
w godzinę śmierci Jezusa na Krzyżu odprawimy 19.00 - Uroczysta
Liturgia Wielkopiątkowa a po niej przeniesienie Najświętszego
Sakramentu do Grobu i adoracja przez całą noc.
Wielka Sobota – adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 7.00 do 18.30.
Poświęcenie pokarmów o godz. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
i 15.00.
W tym dniu osoby, które podjęły parafialną jałmużnę wielkopostną na
wakacje dla dzieci z uboższych rodzin oraz dofinansowanie operacji
przynoszą skarbonki.
15.00 - odmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego.
20.00 - Liturgia Wigilii Paschalnej. Przynosimy świece.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Msza św. rezurekcja o godz.
6.00. Następne Msze św. o 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00. 20.00
Nie ma Mszy św. o godz. 7.00.
Poniedziałek Wielkanocny - II dzień świąt - Msze św. jak w każdą
niedzielę.
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Serdecznie zapraszam na nabożeństwa wielkopostne. Gorzkie Żale
w niedzielę o 16.00 a Droga Krzyżowa w piątek o godz. 8.30, 17.00 oraz
o 19.00 ulicami miasta Żukowa z naszego kościoła do kościoła
Miłosierdzia Bożego. W związku z tym nie ma drogi krzyżowej o 19.30.
Od jutra 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.
Spotkania duszpasterskie:
 kandydaci do bierzmowania klas III we wtorek wspólnie o 19.30
w domu parafialnym.
 Spotkania dla dzieci przygotowujących się do I Komunii będą w
drugim tygodniu po świętach.
 spotkanie kandydatów na ministrantów we wtorek o 16.30 w kościele.
 spotkania oazy młodzieżowej w czwartek na Mszy św. o godz. 18.00.
 wyjazd dzieci na wielkopostny dzień wspólnoty (ministrantów, scholii
i ODB) autokarem z parkingu przy naszym kościele w sobotę
o godz. 10:30. Powrót ok. 15:00. W programie: droga krzyżowa w
plenerze, tematyczna gra terenowa, ognisko.
W tym tygodniu nasz parafialny zespół Caritas przygotowuje paczki
żywnościowe dla uboższych rodzin i osób samotnych. Jeżeli ktoś
wokół siebie widzi takie osoby to prosimy o wrzucenie informacji
z danymi do kogo powinna dotrzeć pomoc do skarbony Caritas pod
św. Antonim. Za tydzień Caritas rozprowadzać będzie także palmy
z których dochód przeznaczony będzie na świąteczną pomoc. Za każdy
dar serca składamy serdeczne Bóg zapłać.
Polecamy nowy numer „Gościa niedzielnego”, „Miłujcie się” oraz nasz
biuletyn parafialny
W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby: Kazimierza Drewing, l. 63
z Glincza, Władysława Grucza, l. 95 z Borkowa, Andrzeja Krefta, l. 57
z Żukowa, ul. Pożarnej oraz w poniedziałek o 13. 00 pogrzeb
ś.p. Mirosława Zimmermann, l. 49 z Żukowa, ul Broniewskiego.
Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu. Dobry Jezu….

Intencje Mszalne

19.03.2018r. – 25.03.2018r.

18:00

1. †Andrzej Fierka (22 greg.).
2. O zdrowie i błogosławieństwo dla członków Róży Ojców św.
Józefa z Elżbietowa.
Za Parafian
1. † Jadwiga Teca z okazji urodzin i 1 r. śm.
2. ††Wincentyna i Józef Klasa i ††z rodziny.
1. †Zdzisław Krwfta
2. †Piotr Ołdytowski (od uczestników pogrzebu).
Dziękczynna za otrzymane łaski w 2017 r., z prośbą o bł. Boże, dla
członkiń Róży św. Cecylii z Borkowa i ich rodzin.
1. †Andrzej Fierka (23 greg.).
2. ††Zofia i Alfons Bundt.
††Elżbieta i Brunon Okrój.
1. ††Rodzice: Augustyn i Marta Biankowscy i †Mąż Jerzy.
2. †Andrzej Fierka (24 greg.).
1. †Krystyna Hinz, ††Dziadkowie: Agnieszka i Józef Wilkowscy.
2. ††Gertruda, Zofia i Józef Hasse.
1. †Andrzej Fierka (25 greg.).
2. †Władysław Mielewczyk (od uczestników pogrzebu).
†Edwin Darga.
1. †Witold Gillmeister w 7 r. śm., ††Rodzice: Helena i Antoni
Kwidzińscy.
2. †Hildegarda Kostuch w dniu urodzin.
1. Roman i Irena Rzepka.
2. W int. Róży Różańcowej Rodziców, św. Ignacego Loyoli, o Boże
bł.
1. †Mąż Edmund Grot w r. śm.
2. †Stanisława Lska (od uczestników pogrzebu).
1. †Andrzej Fierka (26 greg.).
2. ††Anna Bendik w 4 r. śm.
1. O potrzebne łaski i Boże bł. i o światło Ducha św. podczas
egzaminów maturalnych dla Syna.
2. †Renata Reggel (od zakładu pogrzebowego).
1. †Andrzej Fierka (27 greg.).
2. Marta, Franciszek, Stefania Czenstkowscy.
†Syn i Brat Edmund Gollnau, †Mąż Albin, ††Rodzice.

NIEDZIELA
PALMOWA

7:00

††Scholastyka, Brunon, Jan Wrońscy.

25. 03. 2018 r.

8:30

Dziękczynna, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo.

10:00

†Andrzej Fierka (28 greg.).

11:30

†Kazimierz Miłosz.

13:00

†Ojciec Antoni Klajna, ††Teściowie: Anna i Józef Walczak.

18:00

††Jadwiga i Edmund Pelowscy.

20:00

†Alojzy Dambek w 10 r. śm.

7:00
PONIEDZIAŁEK
19. 03. 2018 r.

8:00
18:00
7:00

WTOREK
20. 03. 2018 r.

8:00
18:00
7:00

ŚRODA
21. 03. 2018 r.

8:00
18:00
7:00

CZWARTEK
22. 03. 2018 r.

8:00
18:00

7:00
PIĄTEK
23. 03. 2018 r.

8:00
18:00
7:00

SOBOTA
24. 03. 2018 r.

8:00

