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XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Msze św. w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00 i 20.00
W tygodniu: 7.00, i 18.00. Koronka do Miłosierdzia Bożego: we wtorek o godz. 17.30
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy: w środę o godz. 17.45.
Adres parafii: ul. 3 Maja 4, 83-330 Żukowo, Tel. (058) 681-82-42.
Kancelaria parafialna czynna: Pon, Śr, Pt, Sb: 8:00 – 8:30; Wt i Czw: 16:30 – 17:15
Organista: Piotr Kitowski Tel. 690-686-639.
Odpowiedzialny za cmentarz: Kazimierz Lis Tel. 693-925-365.
KONTO PARAFIALNE Bank Spółdzielczy w Tczewie 35 8345 1029 0200 0257 2000 0001

Ewangelia na Niedzielę
Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli
Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On
rzekł do nich: „Pójdźcie wy sami osobno na
pustkowie i wypocznijcie nieco”. Tak wielu
bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na
posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na
pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu
zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich
wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad
nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać
o wielu sprawach.
Jest czas urlopowy. Wykorzystujemy dobrą pogodę i cieszymy się zasłużonym czasem
wakacji po ciężkiej pracy, niejednokrotnie stresującej i wyczerpującej. Podobnie
Apostołowie z dzisiejszej Ewangelii potrzebowali odpoczynku po trudzie
ewangelizacji, podzielenia się z Jezusem tym, co Bóg przez ich posługę uczynił dla
dobra innych. Słyszymy, że tak wielu ludzi przychodziło i odchodziło, że nie mieli czasu
nawet się posilić. I my w codziennym życiu potrzebujemy czasu na posiłek, by
wzmocnić nasze siły fizyczne przy wspólnym stole, z innymi. Również potrzebujemy
przebywać z Jezusem na modlitwie i we wspólnocie Kościoła, uczestnicząc w
Eucharystii.

Zachęcamy
do
włączenia
się
w modlitwę Różańca
Rodziców za Dzieci.
Polega ona jedynie na
samodzielnym
odmówieniu dziesiątka
Różańca
Świętego
każdego dnia, w intencji swoim dzieci, oraz dzieci
innych członków Róży. Więcej informacji i zapisy do
Róży Różańcowej pod numerem tel. 690 090 412.

KATECHEZA NA NIEDZIELĘ
Odpoczynek…
Często nasz wypoczynek jest ucieczką od ciężarów
dnia powszedniego, od problemów w pracy,
kłopotów rodzinnych, od swego nieciekawego
otoczenia, od zadymionych miast itd. W gruncie
rzeczy jest to ucieczka od krzyża w naszym życiu, od tego co trudne, co nie
pasuje w żaden sposób do naszych marzeń i planów.
Wiele dziś mówi się o odpoczynku. Prawie każdy z nas czuje się zmęczony
i zastanawia się, w jaki sposób w tym roku wypocząć. Sprawa jest aktualna
szczególnie teraz, wszak rozpoczął się czas urlopów i wakacji. Także słowo Boże
włącza się w tę dyskusję, nie po to jednak, aby uczestniczyć w całym chórze głosów,
których niektórzy mają już pewnie dość, lecz po to, by ukazać nowy wymiar (zwykle
nie zauważany, a niezwykle ważny) zmęczenia i odpoczynku. Tak jak sam człowiek,
tak i jego zmęczenie i odpoczynek mają trzy podstawowe wymiary: fizyczny,
psychiczny i duchowy. Każdy z nas doświadcza zmęczenia na tych trzech poziomach.
Wypoczynek fizyczny i psychiczny
Zmęczenie fizyczne jest rzeczą najprostszą. Aby je usunąć, wystarczą w miarę proste
zabiegi - dobre odżywianie i sen. Niekiedy, gdy jest ono skutkiem poważniejszej
choroby, wymaga dłuższej rekonwalescencji. Innym rodzajem zmęczenia jest
zmęczenie psychiczne. Polega ono na tym, że wyczerpują się w nas siły, które czynią

nas ludźmi kreatywnymi, twórczymi, cieszącymi się
swoją pracą. Tu już potrzebna jest inna forma
odpoczynku. Cyprian Kamil Norwid, nasz wielki poeta
okresu romantyzmu, mówi: Odpocząć, to znaczy
począć na nowo. Odpoczynek jest tutaj oddaleniem
się, by spojrzeć na swoją rzeczywistość z innej strony,
żeby dostrzec na nowo sens tego, co robię i kim
jestem, żeby potem powrócić i być artystą tam, gdzie jestem, aby odzyskać siły i znów
stać się twórczym, aby być znów człowiekiem, a nie maszyną wykonującą ciągle te
same czynności. Mamy tu do czynienia z uwolnieniem się od znużenia, z nabraniem
sił psychicznych i fizycznych, które praca i dom wyczerpują. I jest to odpoczynek
bardzo potrzebny. Zadaniem państwa i różnorakich organizacji społecznych jest
zapewnienie tego typu wypoczynku. Jest słusznym domaganie się, aby stworzono
nam i naszym bliskim możliwości do takiego wypoczynku, do odświeżenia sił. Sami
sobie powinniśmy nawzajem pomagać jak to tylko możliwe, aby mieć okazję do
takiego odnawiania sił. Także Kościół na różne sposoby włącza się w organizowanie
różnorakich form wypoczynku, zwłaszcza dla młodzieży.
Zmęczenie życiem
Musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że
zasadnicze zadanie Kościoła nie polega na
organizowaniu i zachęcaniu do takiego typu
wypoczynku. Jezus Chrystus chce uzdrowić
człowieka u samych korzeni jego egzystencji,
chce mu dać wypocząć w sposób znacznie
bardziej
radykalny
niż
jakikolwiek
wypoczynek fizyczny czy psychiczny. Jezus zaprasza nas wszystkich do wypoczynku
słowami: Chodźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was
pokrzepię. Nie chodzi Mu o zwykłe utrudzenie i obciążenie pracą, o normalne
zmęczenie psychiczne czy fizyczne. Jezusowi chodzi nade wszystko o to, co
moglibyśmy nazwać zmęczeniem ducha albo zmęczeniem życiem.
Często nasz wypoczynek jest ucieczką od ciężarów dnia powszedniego, od
problemów w pracy, kłopotów rodzinnych, od swego nieciekawego otoczenia, od
zadymionych miast itd. W gruncie rzeczy jest to ucieczka od krzyża w naszym życiu,
od tego co trudne, co nie pasuje w żaden sposób do naszych marzeń i planów. Jest
to ucieczka od sytuacji i problemów, które nas niszczą, mówiąc bardzo radykalnie,
które nas zabijają. Lecz niestety, sami wiemy, że nie da się od nich uciec, nie da się
uciec od nas samych. Każdy z nas ma cudowny projekt na swoje własne życie,
rodzinę, układy w pracy... Tymczasem rzeczywistość go niszczy i nie udaje nam się go

zrealizować. Nawet jeśli człowiek już go urzeczywistnia, to z wielkimi oporami
i w gruncie rzeczy inaczej niżby chciał. To nas najbardziej męczy i tego zmęczenia nikt
z nas nie potrafi usunąć.
Zaproszeni przez Jezusa

W tym momencie przychodzi Jezus
i mówi: Chodźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię. Jezus zna receptę na
ten rodzaj straszliwego zmęczenia.
Oto Jego słowa: Weźmijcie moje jarzmo
na siebie i uczcie się ode Mnie, bo
jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem
moje jarzmo jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Co jednak oznacza: wziąć na siebie
jarzmo Jezusa, bo Jego jarzmo jest słodkie a Jego brzemię lekkie? Czym jest jarzmo,
brzemię Jezusa? To krzyż! Nie tylko krzyż, który niesie On na Golgotę, ale całe Jego
ziemskie życie, pełne niezrozumienia i podstępu ze strony innych, pełne odrzucenia
przez prawie wszystkich, przez Jego naród, który poprzez ręce przywódców skazał
Go na śmierć, i poprzez najbliższą rodzinę uznającą Go za szaleńca. Jak taki ciężar
może być słodki i lekki? Przecież w naszych oczach jest on gorzki i wielki. Dlaczego
więc Jezus nazywa go lekkim i słodkim? Jezus mówi: Uczcie się ode Mnie, bo jestem
łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Tajemnica owej
słodkości i lekkości tkwi w łagodności i pokorze Jezusa. Jednakże ta pokora
i łagodność jest w pierwszym rzędzie wobec Ojca. Polega ona na tym, że Jezus wie,
iż Ojciec Go kocha, że ma w stosunku do Jego życia plan miłości, który chce
zrealizować dla szczęścia Jego samego i szczęścia innych. I Jezus ten plan Boga
z ufnością przyjmuje. Nie realizuje swojego planu, ale przyjmuje z wiarą to, co Ojciec
Mu daje. To jest Jego odpoczynek, który nam proponuje: wyjść z niewiary, a tym
samym z pychy, i w pokorze powierzyć się Bogu, który nas kocha i który chce
prowadzić z miłością nasze życie do dobrego portu.

Chodźcie do Mnie wszyscy, którzy obciążeni jesteście waszymi grzechami, waszym
budowaniem na sobie, którzy utrudzeni jesteście próżnym szukaniem szczęścia.
Znajdziecie je w powierzeniu swego życia Ojcu, który mocen jest dać życie nawet
tam, gdzie śmierć i zniszczenie. To zachęta także na nasze wakacje i urlopy, abyśmy
nie zapominali o Bogu, abyśmy pamiętali, że tylko On daje prawdziwy odpoczynek,
abyśmy umieli nabierać nowych sił w oczach kochającego nas Ojca. źródło Deon.pl
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Witamy wszystkich parafian i gości
nawiedzających naszą wspólnotę.
W Liturgii Kościoła:
w poniedziałek – świeto św. Brygidy, patronki Europy
we wtorek św. Kingi, dziewicy
w środę święto Jakuba apostoła i wspomnienie św. Krzysztofa,
dzień imienin naszego Proboszcza, w tym dniu pobłogosławimy
pojazdy mechaniczne po wieczornej Mszy Świętej,
w czwartek – św. Joachima i Anny dziadków Pana Jezusa
W każdą niedzielę lipca zapraszamy na Żukowskie Lato
Muzyczne. Dzisiejszy koncert będzie wspomnieniem piosenek
Zbigniewa Wodeckiego. Zapraszamy dzisiaj na godz. 16:00. Wstęp
wolny.
Zapraszamy na kolejny wyjazd dzieci do parku ewolucji. Koszt
35 zł. Zbiórka o 8:00 w dniu wyjazdu. Ilość miejsc ograniczona.
Trwają zapisy na autokarową pielgrzymkę w dniach 1116.09.2017r. Koszt 800 zł. Zostały jeszcze 2 miejsca. Zapisy i
ulotki informacyjne w zakrystii i biurze parafialnym oraz u ks.
Marka.
W tym tygodniu wyruszają piesze pielgrzymki na Jasną Górę.
26 lipca nocują u nas pielgrzymi Gdyńskiej Pieszej
Pielgrzymki. Potrzebujemy nocleg dla około 70 pielgrzymów.
Chętnych prosimy o zapisywanie się w zakrystii i lub w biurze
parafialnym.
Polecamy prasę katolicką: nowy numer Gościa Niedzielnego,
Małego Gościa Niedzielnego, Miłujcie się i Biuletyn Parafialny.
Wszystkim parafianom i gościom życzymy Bożej niedzieli oraz
udanego wypoczynku wakacyjnego i urlopowego. Szczęść Boże.
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23.07.2018r. – 29.07.2018r.

1. Za † Andrzeja Fierka (23 Greg.)
2. Za † Marię Tomaczkowską
(intencja od zakładu pogrzebowego)
O łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla mamy Ireny
Za † Marię Zielińską w rocznice śmierci
Za † Andrzeja Fierka (24 Greg.)
Dziękczynna za wszystkie otrzymane łaski i opiekę
Bożą
Za † Andrzeja Fierka (25 Greg.)
Za † Andrzeja Fierka (26 Greg.)
1. Za † Annę Bendik
2. W podziękowaniu za 19 lat małżeństwa Lucyny i
Michała z prośba o dalsze Boże błogosławieństwo i
potrzebne łaski
Za † Marię Litwic w dniu urodzin oraz zmarli z
rodziny Elwardt
Za † Andrzeja Fierka (27 Greg.)
Za † Andrzeja Fierka (28 Greg.)
Ślub: Martyna Plichta i Mateusz Elgerd
Ślub: Natalia Sikora i Krzysztof Fularczyk
Za † Benona Byczkowskiego
Za † Scholastykę i Brunona Wrońskich
Za † Mieczysława Hinca
W podziękowaniu za odebrane łaski z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
rodziny Krystyny i Michała
Za † Ojca Huberta Hening oraz zmarłych z rodziny
Hening i Grzenia
Za † Andrzeja Fierka (29 Greg.)
Za † Władysława Klawikowskiego w 13 r. śm. oraz
zmarłych z rodziny

