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Święty Krzysztofie, módl się na nami!
XII Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców –
„w Duchu i Prawdzie”
„Kto zna Chrystusa, ten zachowuje ostrożność na drodze. Nie myśli
jedynie o sobie i o tym, aby jak najszybciej dotrzeć do celu. Widzi
osoby, które towarzyszą mu na drodze… Widzi w nich braci i siostry,
dzieci Boże, oto postawa, która wyróżnia chrześcijańskiego kierowcę”.
(Papieska Rada Duszpasterstwa Podróżujących i Migrantów)

Ostatnia niedziela kwietnia w kalendarzu duszpasterskim
Konferencji Episkopatu Polski to dzień szczególnej modlitwy za
kierowców i wszystkich poruszających się po drogach. Krajowe
Duszpasterstwo Kierowców oraz MIVA Polska zapraszają wszystkich kierowców,
motocyklistów, rowerzystów i członków ich rodzin do szczególnej modlitwy o Boże
wsparcie i pomoc św. Krzysztofa, aby zawsze poruszać się po drogach w sposób
odpowiedzialny, bezpiecznie, spokojnie i z życzliwością do ludzi. „W Duchu i
Prawdzie” -hasło obchodów nawiązuje do hasła obecnego roku duszpasterskiego
Kościoła w Polsce, które koncentruje się na Osobie Ducha Świętego. Z pomocą Ducha
Świętego powinniśmy odkrywać i poznawać prawdę o sobie, o świecie i o Bogu. W
prawdzie przed Bogiem i sobą powinniśmy stawać także jako użytkownicy dróg.
Naszej szczerej i ufnej modlitwie zanoszonej do Boga powinna towarzyszyć refleksja
i rachunek sumienia dotyczący naszych zachowań na drodze i naszej realizacji
pierwszego i najważniejszego przykazania: przykazania miłości Boga i bliźniego,
zgodnie z mottem Duszpasterstwa Kierowców – Kierujmy się miłością na drodze.

Tylko nasza osobista przemiana i rzetelna troska o przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego mogą gwarantować polepszenie bezpieczeństwa na naszych drogach.
Krajowe Duszpasterstwo Kierowców zachęca do
większej troski, jeśli chodzi o sposób poruszania się
po drogach, odnoszenie się do innych użytkowników
dróg, przestrzeganie przepisów drogowych, bycie
prawdziwym chrześcijaninem jako kierowca, pieszy
czy rowerzysta: (duszpasterstwokierowców.pl)
3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski:
obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3
Maja.
Uroczystość została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu
niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. W
1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież
Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto
zostało podniesione do rangi uroczystości. Święto wyraża
wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy
doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi. Jej
kult jako Królowej Polski jest bardzo stary. Przykładem
może być "Bogurodzica", najstarsza polska pieśń religijna,
która przez wieki pełniła rolę narodowego hymnu.
Szczególne związanie kultu Maryi, Królowej Korony
Polskiej, z Jasną Górą nastąpiło 8 września 1717 r., kiedy to dokonano koronacji
jasnogórskiego obrazu, co uznano za koronację Maryi na Królową Polski. Wezwanie
"Królowo Polski" zostało na stałe wpisane do Litanii Loretańskiej w 1908 r., kiedy
zezwolił na to papież Pius X. W tym samym roku ustanowił on też święto Królowej
Polski dla diecezji lwowskiej. Po uzyskaniu niepodległości przez Polskę biskupi
zwrócili się do Stolicy Apostolskiej z prośbą rozszerzenia tego święta na cały kraj.
Jako datę zaproponowano dzień 3 maja, na pamiątkę pierwszej polskiej Konstytucji,
która realizowała część ślubowań króla Jana Kazimierza. Święto zatwierdzone zostało
oficjalnie w 1920 r. przez papieża Benedykta XV. W 300. rocznicę królewskich
ślubów, nową ich wersję opracował przebywający wówczas w miejscu internowania
Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Jasnogórskie Śluby Narodu - po uwolnieniu
Prymasa - złożył uroczyście na Jasnej Górze Episkopat Polski 26 sierpnia 1956 r. w
uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej w obecności miliona wiernych. 10 lat
później, 3 maja 1966 r. tam właśnie odbyły się centralne uroczystości milenijne chrztu
Polski. Dokonano wówczas aktu zawierzenia Matce Bożej i powierzenia narodu
polskiego Jej opiece na kolejne 1000 lat. Módlmy się w tym dniu, za
wstawiennictwem Naszej Matki i Królowej, o pomyślność dla naszej Ojczyzny i Boże
błogosławieństwo dla nas, Polaków.

11 maja rusza z naszej parafii, 61 Piesza Pielgrzymka
do Wejherowa. Zapraszamy naszych parafian, na pielgrzymi
szlak. Oto krótki plan odpustu Wniebowstąpienia Pańskiego.
Piątek - 17:45 POWITANIE PIELGRZYMÓW Z
PRZODKOWA, ŻUKOWA, GRZYBNA I OKOLIC (przy kaplicy Piłata)
19:00 MSZA ŚW. PRZED CUDOWNYM OBRAZEM Z MODLITWĄ O
UZDROWIENIE (w kościele klasztornym)
Niedziela - 10:00 SUMA ODPUSTOWA pod przewodnictwem
KS. ABPA METROPOLITY GDAŃSKIEGO SŁAWOJA
LESZKA GŁÓDZIA (przy kościele Trzech Krzyży)
POŻEGNANIA PIELGRZYMÓW, KTÓRE PO SUMIE WYRUSZAJĄ W
DROGĘ POWROTNĄ

Wspólnota Gwiazda Betlejemska
zaprasza na kolejne spotkanie
modlitewne, które odbędzie się
5
maja
w
naszym
kościele.
Rozpoczęcie spotkania godz.18.00
W programie:
– Katecheza dla dorosłych i młodzieży - wygłosi ją Alicja Mazur
– Zajęcia dla dzieci
– Msza Święta
– Spotkanie modlitewne
– agapa – kawa, herbata - Serdecznie zapraszamy!!!

Słowo Boże na Niedzielę
J 15,1-8.
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Ja jestem prawdziwym krzewem
winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która
nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc,
oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki
słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was
będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z
siebie – jeżeli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we
Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy –
latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity,
ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we
Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją
zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a
słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.
Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i
staniecie się moimi uczniami".
„Chrystus utożsamia się z tymi, którzy w Niego wierzą. Winna latorośl
nie jest bowiem czymś różnym od samego krzewu. Po raz kolejny
wracamy do tajemnicy naszego chrztu, przez który staliśmy się jedno z
Chrystusem i w którym otrzymaliśmy zbawienie. Owoce, o których mówi
dzisiejsza Ewangelia, to przede wszystkim owoce tegoż zbawienia:
wiara, wolność, miłość. Dzięki nim zachowujemy przykazania, to one
pozwalają pokładać ufność w Bogu nawet wtedy, gdy nasze serce nas
oskarża. Pamiętajmy o tym, że Bóg jest większy od naszego serca, jak
również o tym, że Oskarżyciel to jedno z imion Złego.” (za Oremus)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

V Niedziela Wielkanocna - 29 kwietnia 2018 r.
1. Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą
wspólnotę.

2. W liturgii Kościoła:

3.

4.
5.

6.
7.
8.

 Od wtorku zapraszam na nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17.30.
 W środę - św. Atanazego – doktora Kościoła
 W czwartek - Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Głównej Patronki Polski
W Uroczystość NMP Królowej Polski Msze św. w naszym kościele jak w każdą
niedzielę. Na Mszy o godz. 11.30 modlić się będziemy w intencji Ojczyzny, a po Mszy
nastąpi przemarsz do kościoła św. Jana, gdzie przy Figurze Matki Bożej Królowej Polski
zostaną złożone wiązanki kwiatów, burmistrz Żukowa skieruje okoliczne słowo
nawiązujące do rocznicy Konstytucji 3-go Maja. Zapraszam do udziału w tej uroczystości
 W piątek - św. Floriana, męczennika, patrona strażaków. Msza św. w intencji OSP Żukowo
o godz. 18.00.
 W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: pierwszy czwartek, piątek i sobota
miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 17.00. O godz. 17.30 nabożeństwo
pierwszo-piątkowe z komunią św. wraz z nabożeństwem majowym.
 W sobotę odwiedzimy chorych z komunią św. od godz. 8.30.
 W niedzielę za tydzień po Mszy św. o 13.00 spotkanie członków Żywego Różańca.
Spotkania duszpasterskie:
 dzieci przygotowujące się do I Komunii w poniedziałek i czwartek
 spotkanie kandydatów na ministrantów we wtorek o 16.30 w kościele.
 modlitwa uwielbienia w środę o 19.00 w kościele.
 spotkanie oazy młodzieżowej w czwartek o 18.00 na Eucharystii potem wspólne
w domu parafialnym.
 schola - próba w sobotę o 9:30, ODB - spotkanie w sobotę o 10:30
Dzisiaj o 20.00 kończą się zapisy na majówkę dla dzieci do Sanktuarium Matki Bożej
Saletyńskiej (Gdańsk-Sobieszewo) dnia 05.05.2018 (sobota). Karty zgłoszeń dostępne są w
zakrystii. Serdecznie zapraszamy.
11 maja wyruszy z Żukowa organizowana przez naszą parafię Piesza Pielgrzymka do
Wejherowa na Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego. Rozpoczęcie Mszą Św. o godz. 7.00
rano. Bardzo serdecznie zapraszamy całe rodziny na pielgrzymi szlak. Proszę zapisywać się
w zakrystii. Zapisując się proszę o podanie numeru pesel do ubezpieczenia, zaznaczenie czy
uczestnik chce śpiewnik pielgrzymkowy w cenie 18 zł oraz czy chce wracać autobusem.
Spotkanie informacyjne dla pielgrzymów w środę 9 maja po Mszy św. wieczornej.
Przypominamy, że pielgrzymi, którzy nie ukończyli 18 roku życia, zobowiązani są dostarczyć
pisemną zgodę swoich rodziców.
Polecamy nowy numer Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego, Miłujcie się i
Biuletyn Parafialny.
W minionym tygodniu odszedł do wieczności: śp. Andrzej Zieliński, l. 66 z Żukowa. Pogrzeb
poniedziałek o 10.00. Różaniec o dzisiaj o 19.00. Dobry Jezu…
Wszystkim parafianom i gościom życzę Bożej niedzieli i miłego tygodnia.

Szczęść Boże.

Intencje Mszalne

18:00

1. ††Rodzice: Marta, Maria, Józef Szymikowcy.
2. O potrzebne łaski dla Doroty i Krzysztofa.
1. †Maria Drywa (29 greg.).
2. ††Elżbieta i Otton Drewing.
1. †Władysław Kański, ††Irena i Leon Kańscy, †Magdalena Plichta.
2. Dziękczynna w 30 r. ślubu Jerzego i Teresy, z prośbą o Boże bł. na dalsze lata
życia małżeńskiego i o opiekę Matki Bożej.
1. †Stanisław Laska w 1 r. śm.
2. Dziękczynna za otrzymane łaski.
1. Dziękczynna w 10 r. ślubu Adama i Emilii.
2. O Boże bł. i opiekę Matki Bożej, dla Członkiń Róży św. Elżbiety z Elżbietowa i
ich rodzin.
1. †Maria Drywa (30 greg.).
2. †Agnieszka Kur (1 greg.).
1. †Agnieszka Kur (2 greg.).
2. O dary Ducha Świętego dla Wojciecha i Patrycji i o pomyślne zdanie matury.
1. Dziękczynna 51 r. ślubu Jerzego i Haliny.
2. Dziękczynna w 30 r. ślubu Eugeniusza i Grażyny, z prośbą o Boże bł. na dalsze
lata życia małżeńskiego i o opiekę Matki Bożej.
1. †Ojciec Zygmunt.
2. ††Ofiary katastrofy autobusowej w Kokoszkach.
††Rodzice: Stefan i Marta, Rodzeństwo: Stefan i Anna, Szwagier Franciszek.
†Teresa Naczk i ††Dziadkowie.
†Irena Kańska w 4 r. śm.
Za Ojczyznę.
†Marian Piastowski.
†Agnieszka Kur (3 greg.).
Dziękczynna w 13 urodziny Filipa, z prośba o Boże bł. i opiekę.
1. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego dla Dominika
na czas matury.
2. †Alojzy Borski.
†Agnieszka Kur (4 greg.).
Na przebłaganie za nasze grzechy.
1. †Gerard Went.
2. †Jerzy Raulin w r. urodzin.
3. W intencji Ochotniczej Straży Pożarnej i Młodzieżowej Drużyny Poż. w Żukowie
1. ††Rodzice: Franciszek i Maria Reglinscy, ††rodziny Reglińskich i Pawłowskich.
2. †Wacław Hirsz (od zakładu pogrzebowego).
†Gabriela Skrzypkowska, †Ludwika i ich ††Rodzice.
1. †Agnieszka Kur (5 greg.).
2. †Renata Reggel (od pracowników przychodni).

7:00

†Agnieszka Kur (6 greg.).

8:30

O Boże bł. dla Estery w dniu urodzin.

10:00

1. †Otylia Bojanowska.
2. †Anna Bigus w 2 r., †Stanisław Bigus w 23 r. śm.

7:00
PONIEDZIAŁEK
23. 04. 2018 r.

8:00
18:00
7:00

WTOREK
01. 05. 2018 r.

8:00
18:00
7:00

ŚRODA
02. 05. 2018 r.

8:00
18:00

CZWARTEK
03. 05. 2018 r.
N.M.P.
Królowej Polski

7:00
8:30
10:00
11:30
13:00
18:00
20:00
7:00

PIĄTEK
04. 05. 2018 r.

8:00
16:30
18:00
7:00

SOBOTA
05. 05. 2018 r.

VI NIEDZIELA
WIELKANOCY

29.04.2018r. – 06.05.2018r.

8:00

06. 05. 2018 r.
11:30
13:00

3. †Helena Kędzierska w 12 r. śm.

†Maż i Ojciec Zygmunt Młyński.
†Mąż Ryszard Kupny w 29 r. śm., ††Rodzice i Rodzeństwo z obojga stron,
†Alicja.

18:00

†Franciszek Kwidziński.

20:00

W int ks. Macieja w dniu urodzin.

