Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie

ROK XIX nr 1003
21.10.2018r.
XXIX 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
Pragnienie wielkości
Przyglądając się rozmowom
Jezusa z Apostołami, można odnieść
wrażenie, że uczniowie wyczuli szansę na karierę u boku Mistrza z Nazaretu. Ludzkie kalkulacje (co będą
mieli w zamian za pozostawienie
dotychczasowego życia) czy przepychanki w hierarchii (kto jest ważniejszy, kto i na jakim stołku zasiądzie
w Królestwie) są na to niezbitym dowodem. Chrystus chce to czym prędzej ukrócić: „Nie tak będzie między
wami” (Mk 10,43). Bracia są równi.
c.d. -> s.2

ROZWAŻANIE NA NIEDZIELĘ
Tych, którzy próbowali się przy Jezusie
jedynie wylansować, nie rozumiejąc przy
tym zbyt wiele z Dobrej Nowiny, którą
głosił, Zbawiciel napominał bardzo stanowczo. Kreślił przy tym obraz tego, co
znaczy być kimś wielkim: „Lecz kto by
między wami chciał się stać wielkim,
niech będzie sługą waszym” (Mk 10,43).
Według logiki Ewangelii i rządzącego nią przykazania miłości, wielkim jest nie ten, kto patrzy na innych z góry i nimi pomiata, lecz ten,
w oczach którego każdy człowiek godny jest najwyższego szacunku, bo nosi w sobie obraz samego Boga.
A jaki jest nasz Bóg? „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu
służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu” (Mk
10,45). Skoro sam Jezus przyszedł, by przed człowiekiem klęknąć
i oddać za niego swoje życie, to ci, którzy szczerze pragną Go naśladować, nie mają innego wyboru – droga ku wielkości wiedzie
przez pokorę służby i śmierć dla
grzechu.
Dzisiejszą liturgię słowa, jak
i całe przesłanie Ewangelii, można by streścić w zdaniu: „Wielu
ludzi chciało być bogami, ale tylko jeden Bóg zechciał być człowiekiem”. Nie naśladujmy wynoszących się. Naśladujmy Chrystusa,
który uniżył się, by nas wynieść pod niebiosa. „Nie takiego bowiem
mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom” (Hbr 4,15), ale takiego, który wiedząc, czym jest kruchość
człowieka, udowodnił, że mimo to jest on zdolny do miłości wyrażającej się w służbie.
ks. Mateusz Tarczyński

„Król Kaszubów”

Karol Józef Krefft
prawnik, pisarz, poliglota, działacz społeczny,
gospodarz z Otomina, zwany „Królem Kaszubów”
Karol Józef Krefft urodził się 15 czerwca 1907
roku w Zaworach k. Chmielna. Był prawnikiem, politykiem, rolnikiem, poliglotą i poetą
kaszubskim - zwany też „Królem Kaszubów”.
Rodzice posiadali majątek ziemski i dolne Jezioro Raduńskie. Karol uczęszczał do szkoły
powszechnej w Zaworach, a następnie ukończył
Gimnazjum
Macierzy
Szkolnej
w Gdańsku z wyróżnieniem. W 1927 roku
podjął studia na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie założył Korporację Cassubia. Głównym celem organizacji
było upowszechnianie szerokiej znajomości historii regionu pomorskiego i pielęgnowanie jego kultury. Kreft utrzymywał bliskie kontakty
z Aleksandrem Majkowskim. Od 1936 roku Karol Krefft pracował
w Toruniu jako radca wojewody pomorskiego Władysława Raczkiewicza, późniejszego prezydenta Polski na uchodźctwie. W tym też roku
współzałożył Zrzeszenie Miłośników Kaszubszczyzny Stanica.
W tym czasie ściśle współpracował na rzecz Kościoła i biednych z kaszubskim biskupem Konstantynem Dominikiem. W czasie wojny ukrywał się w Generalnej Guberni. W 1945 roku Karol Krefft zamieszkał
w Otominie, gdzie odziedziczył 24-hektarowe gospodarstwo. W styczniu 1946 roku został pierwszym starostą kartuskim. Na tej funkcji był
bardzo lubiany przez lokalną społeczność. Dbał by najbardziej potrzebującym rozdano paczki UNRRA, za co zyskał sobie przydomek Karola
„Sprawiedliwego”.

Krefft włączył się aktywnie w działalność kaszubską, biorąc m.in. udział w I Kongresie Kaszubskim w Wejherowie w 1946 roku.
Jego dobroć, popularność i kaszubskość nie
spodobały się ówczesnym władzom, przez co
został usunięty ze stanowiska. Był też inwigilowany i prześladowany przez władze komunistyczne. Od 1951 roku pracował już tylko na
swoim gospodarstwie w Otominie.
W 1956
roku
był
współzałożycielem
Zrzeszenia
Kaszubskiego
w Gdańsku, a następnie założycielem oddziałów Zrzeszenia Kaszubskiego w Żukowie i Chmielnie. Myślał o zorganizowaniu nauki języka
kaszubskiego w okolicznych szkołach. Zyskał tytuł „Króla Kaszubów”.
Za działalność regionalną spotkały go jeszcze większe represje
ze strony ówczesnych władz. Usunął się całkowicie w cień życia publicznego. Oddał się twórczości poetyckiej. Tworzył po kaszubsku,
francusku, angielsku i niemiecku. Znał dobrze grekę, łacinę i język
rosyjski. Pod koniec życia zamieszkał w pustelni w meandrach nad
Radunią koło Lnisk. Tu w samotności uprawiał filozofię przyjaźni
między narodami. Wybudował dwie bramy symbolizujące przedsionek świątyni Salomona, oznacza- jące pewność, siłę i gwarancję.
Zmarł w swej pustelni nad Radunią dnia 28 października 1995 roku.
Uroczystościom
pogrzebowym przewodniczył ks. prałat Stanisław Gackowski. Trumnę pokrywała flaga
Zrzeszińców. Karol Józef Krefft spoczywa na
cmentarzu parafialnym
w Żukowie. Dnia 15
czerwca 2002 roku odbyła się uroczystość
nadania jego imienia
górnemu rondu w Żukowie.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek
22.10.2018

7:00
8:00
18:00
7:00

Wtorek
23.10.2018

8:00
18:00
7:00

Środa
24.10.2018

8:00
18:00
7:00

Czwartek
25.10.2018

8:00 1. † rodzice z obojga stron i rodzeństwo
18:00
7:00

Piątek
26.10.2018

8:00
18:00
7:00

Sobota
27.10.2018

1. O zdrowie i szczęśliwą operację dla Nicoli
2. † Ludwik Sawurski - intencja od uczestników pogrzebu
1. † Brunon Biczkowski
1. † Teodor Rybarczyk w rocznicę urodzin
2. † Ojciec Stanisłąw i brat Bogusław oraz wujek Edmund
1. † rodzice Jan i Helena
2. † Hubert Skerka—intencja od uczestników pogrzebu
1. O zdrowie opiekę Matki Bożej—intencja od Róży św. Elżbiety z Borkowa
1. † Dziękczynna w 42r. Ślubu Krystyny i Bogdana Miotk; o błogosławieństwo
w rodzinie
2. † rodzice Irena i Edwin Kleist
1. † Franciszek Drywa
2. † Mirosłąw Kostrzewa - intencja od uczestników pogrzebu
1. † Teściowa Teresa oraz dziadkowie Franciszek i Jadwiga oraz Agnieszka i
Józef
1. † Jan Kryszewski w rocznicę śm i Stefania
2. † Ryszard Plewkowski
1. † Zofia Richert - intencja od uczestników pogrzebu

8:00
16:00
18:00

1. † Brat Andrzej Bork I zmarli z rodziny
2. † ojciec Alfons Szadach i ojciec Bernard Grot
1. † Anna i Franciszek Reggel
2. Barbara Maria Uziębło od rodziny
1. † Syn Stanisław Lademan
1. Bronisława Bastian w rocznicę śmierci
2. Dziękczynna w 70 urodziny Teresy
3. Dziękczynna w 18-te urodziny Dawida Kitowskiego z prośbą o Boże bł. i
dary Ducha św.
1. † Piotr Frankowski w 7 r. śm.
2. Tadeusz Karczewski
1. za Parafian
Ślub: Magdalena i Rafał
1. Za dusze w czyśćcu cierpiące
2. Jadwiga Hirsz, Waldemar Poklękowski, Anna i Ignacy, Pelagia i Zofia Klaper

7:00 1. W 62 r. ślubu Agnieszki i Stanisława Reszka
8:30 1. † Tadeusz Dargacz w dniu imienin

XXIX
Niedziela
28.10.2018

10:00 1. † koleżanki i koledzy z Liceum Pedagogicznego w Żukowie - matura 1966
11:30

1. † W podziękowaniu za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i opiekę
Matki Bożej dla Ani i Talaka

13:00 1. † Patrik w 10 r. śm.
18:00 † Tadeusz Rutkowski w dniu imienin
20:00 † Teresa Naczk, rodzice i rodzeństwo

OGŁOSZENIA


2.






3.

4.
5.

6.

7.

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA - 21.10.2018 r.
1. W liturgii tygodnia:
 Październikowe nabożeństwa różańcowe codziennie o godz.
17.30. Różaniec dla dzieci od poniedziałku do piątku o 16.30
Zapraszam wszystkich parafian do wspólnej modlitwy różańcowej.
Poniedziałek – św. Jana Pawła II
Spotkania duszpasterskie:
Katecheza dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. w poniedziałek
o 16.30.
Spotkanie nowego duszpasterstwa dla studentów i starszej młodzieży „18+
dla Jezusa” jest we wtorek o 20.00 w domu parafialnym.
Modlitwa uwielbienia w środę o 19.00 w kościele.
Spotkanie oazowe dla młodzieży w czwartek o 18.00.
Spotkanie scholii w sobotę o 9.30 a Oazy Dzieci Bożych w sobotę
o godz. 11.00.
Zaprasza na kurs dla osób żyjących w małżeństwie “Akwila i Pryscylla”, który
odbędzie się w najbliższy weekend w naszej Parafii. Są to rekolekcje dla
małżeństw, pogłębiające osobistą relację małżonków z Jezusem, ale także
wzajemnie ze sobą. Zapisy przez stronę internetową parafii lub w biurze
parafialnym do jutra do 20.00.
Szkoła haftu ma swoje zajęcia 23.10.2018 w Sali nr 10 w budynku Gimnazjum
Bóg zapłać za ofiary składane na tacę remontową. Zebraliśmy na renowację
ołtarza głównego 9675 zł 67 gr. Koszt renowacji 80 tys. zł.
Ze zbiórki na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia przekazaliśmy 2844,87 gr.
Bóg zapłać za środki na stypendia wypłacane dla zdolnych dzieci i młodzieży
z terenów wiejskich i małych miejscowości.
Polecamy prasę katolicką: nowy numer Gościa Niedzielnego i nasz Biuletyn
Parafialny. W biuletynie artykuł poświęcony Karolowi Krefftowi, działaczowi
społecznemu, tzw. „Króla Kaszubów”, który spoczywa w naszym cmentarzu
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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