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26.05.2019 r.  

Wniebowstąpienie Pańskie 2019 

EWANGELIA NA NIEDZIELE KOMENTARZ 

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 

Nabożeństwa Majowe: 

CODZIENNIE O 17.30  

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Tak jest napisane: Mesjasz będzie 
cierpiał i trzeciego dnia 
zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone 
będzie nawrócenie i odpuszczenie 
grzechów wszystkim narodom, 
począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście 
świadkami tego. Oto Ja ześlę na was 
obietnicę mojego Ojca. Wy zaś 
pozostańcie w mieście, aż będziecie 
przyobleczeni w moc z wysoka». Potem 
wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy 
ręce, błogosławił ich. A kiedy ich 
błogosławił, rozstał się z nimi i został 
uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu 
pokłon i z wielką radością wrócili do 
Jeruzalem, gdzie stale przebywali w 
świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.  

Wdepnął do nieba 

 Ziemską historię Jezusa 

można by spiąć klamrą obejmującą 

czas od momentu Wcielenia do 

Wniebowstąpienia, czyli od 

pierwszego do ostatniego 

fizycznego Jego kontaktu z tym, co 

materialne. Wierzymy, że 

wstąpiwszy do nieba, siedzi po 

prawicy swojego Ojca, ale przyjdzie 

dzień, kiedy przyjdzie powtórnie na 

ziemię, jednak już „nie w związku z 

grzechem, lecz dla zbawienia tych, 

którzy Go oczekują” (Hbr 9,28). 

 

 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 



Rozważanie na Niedzielę 

Wniebowstąpienie to nie koniec historii Mi-

strza z Nazaretu, lecz początek innego ro-

dzaju Jego obecności na ziemi. Jest to 

obecność Obietnicy: „gdy Duch Święty 

zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i bę-

dziecie moimi świadkami (…)” (Dz 1,8). Tą 

Obietnicą jest Duch Święty. Być świadkiem 

Chrystusa to opowiadać o Jego Zmar-

twychwstaniu i trzymać się „niewzruszenie 

nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest 

zaufania Ten, który dał obietnicę” (Hbr 

10,23). 

 Chrześcijanin ma być człowiekiem nadziei, czyli oczekującym na 

wypełnienie Obietnicy, która tak naprawdę już zaczęła się wypełniać. 

Bo choć Chrystusa nie ma na świecie w taki sposób, w jaki przebywał 

na niej dwa tysiące lat temu, to jest On obecny i działa przez Ducha 

Świętego. Tam, gdzie jest Duch, tam już wypełnia się Obietnica. Sa-

kramenty, Pismo Święte, lud ochrzczony i zgromadzony w imię Chry-

stusa – to właśnie w tych znakach wydarzenie Jezusa nadal trwa, za-

powiadając, że „wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak wi-

dzieliście Go wstępującego do nieba” (Dz 1,11). 

 Wiara w Chrystusa nie miałaby sensu, gdyby nie była wiarą  

w Jego powtórne przyjście dla zbawienia tych, którzy Go wybrali. Je-

zus nie był jedynie prorokiem, który swoimi naukami trochę 

„namieszał”, potem został przez Boga wzięty do nieba, a my do dziś 

wspominamy, jak wielki i mądry był to człowiek. Chrystus przyszedł na 

ziemię jako Bóg-Człowiek, złożył Obietnicę zbawienia, a teraz 

„wdepnął” na chwilę do nieba, lecz wróci do nas naprawdę już niedłu-

go. 

ks. Mateusz Tarczyński 



Zapraszamy!!! 

 



 

Parafialna Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Żukowie ogłasza 

nabór uczniów do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020. 

Mało liczne klasy dają dzieciom możliwość rozwoju oraz pozwalają na 

indywidualizację pracy i na osiąganie wysokich wyników w nauce. Panuje tu 

kameralna, niemal rodzinna atmosfera, w której każdy uczeń się odnajdzie. W tej 

szkole stawia się na dobre relacje i kształtowanie odpowiednich postaw zarówno 

chrześcijańskich, jak i moralnych. Placówka oferuje uczniom różnego rodzaju koła 

zainteresowań, a także pięć godzin języka angielskiego w tygodniu. Zapraszamy! 



Poniedziałek 

3.06.2019 

7:00 
1. + Renata Reggel (greg 3) 
2. + siostra Cyryla Karczewska 

8:00 1. teściowie Anna i Stanisław Dampc 

18:00 
1. + Klemens Kryszewski i Bernard Formela 
2. + dziadkowie Waleska i Kazimierz Mateja 

Wtorek 

4.06.2019 

7:00 
1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 
2. + Rozalia i Augustyn Müller 

8:00 1. + Renata Reggel (greg 4) 

18:00 
1. + Rodzice Jan i Helena 
2. + brat Eugeniusz i ojciec Gerard 

Środa 

5.06.2019 

7:00 
1. + Jerzy i Jan Kamińscy oraz dusze czyśćcowe 
2. + rodzice Eugenia  (4 r. śm.) i Wiktor Laszkowscy oraz brat Marek 

8:00 1. O zdrowie, Boże bł. i dary Ducha Świętego dla Wandy 

18:00 
1. + Renata Reggel (greg 5) 
2. + Elżbieta Danejotidis i zmarli z rodziny 

Czwartek 

6.06.2019  

7:00 
1. + Renata Reggel (greg 6) 
2. W Intencji kapłanów dltórzy pracują i pracowali w naszej parafii 
objętych modlitwą Apostolstwa Margaretek 

8:00 1. + Brunon i Gertruda Grot, bracia i bratowa Józefa 

18:00 
1. + rodzice i rodzeństwo 
2. Dziękczynna w 20 r. ślubu Katarzyny i Radosława z prośbą o bł. Boże i 
opiekę Matki Bożej 

Piątek 

7.06.2019  

7:00 
1. + Stanisław Marnikowski - int. od zakł. Pogrzebowego 
2. + rodziców, chrzestnych, teściów i dusze w czyśćcu cierpiące 

8:00 1. + Renata Reggel (greg 7) 

16:30 
1. Dziękczynno - błagalna z ok. urodzin Kingi i Alicji z prośbą o opiekę 

Bożą i błogosławieństwo 

18:00 1. o Boże bł. dla Oli w dniu urodzin 

Sobota 

8.06.2019  

7:00 1. O Boże bł. i potrzebne łaski dla Ewy 

8:00 1. + ojciec Zdzisław w 2 r. śm. 
16:00 Ślub: Aneta i Kamil 
16:00 Ślub: Anna i Mateusz (kościół św. Jana) 

17:00 
1. Dziękczynna w 50 r. slubu Marka i Marii z prośbą o dalsze bł. Boże i 
opieke Matki Bozej dla całej rodziny 

18:00 
1. + Renata Reggel (greg 8) 
2. dziękczynna w 40-to lecie ślubu Brygidy i Jerzego Beyer oraz o bł. 
Boże w 18-te urodziny wnuczki Zuzanny 

VI Niedziela 

Wielkanocna 

9.06.2019 

7:00 1. + Adnastazja, Paweł i Jan Wrońscy 
8:30 1. + Renata Reggel (greg 9) 

10:00 1. + syn Krzysztof Drewa w dniu urodzin 
11:30 1. + Augustyn i Stefania Kukowscy i siostra Maria 

13:00 
1. O dary Ducha Świętego dla wnuczki Darii w 18-te urodziny 
2. + rodziców Władysławę i Wacława oraz brata Jana Belgrau 

18:00 1. Gertruda Wróbel 

20:00 1. + Jan, Marian, Jan, Władysława 

INTENCJE MSZALNE 



1. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się  
w przygotowanie uroczystości I Komunii Św. dzieci, Prymicji 
ks. Damiana, Pielgrzymki do Wejherowa. Dziękuję także p. 
Szufel  firmie EKOLAS za troskę o kwietniki, kwiaty przy kościele, 
na lampach oraz pomoc przy porządkowaniu terenu a także 
ogrodnictwu p. Sobczak za  kwiaty na balkonie plebanii. 

2. Już dzisiaj bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Pieszej 
Pielgrzymce do Wejherowa. Dziękujemy także  osobom, które kierowały ruchem, 
przewoziły bagaż i tych, którzy się  czuli słabo, osobom niosącym nagłośnienie, Krzyż  
i feretrony Matki Bożej,  śpiewającym, grającym i głoszącym konferencje. Powrót 
pielgrzymki z Wejherowa dzisiaj ok. 22.30. Wyjście z Wejherowa około godziny 12.00 

3. W liturgii Kościoła: 

 Nabożeństwa czerwcowe codziennie po wieczornej Mszy św. 

 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek. W pierwszy czwar tek 
godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z nabożeństwem czerwcowym.  
Okazja do spowiedzi piątek od godz. 15.45. O godz. 16.30 Msza św. z nabożeństwem 
pierwszo-piątkowym dla dzieci.  

 W Niedzielę za tydzień Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Zapraszamy 
wszystkich na modlitewne czuwanie, które rozpocznie się w sobotę o godz. 18.00  
w kościele i potrwa do północy.  Msza św. w  tym dniu o 18.30. Szczegóły na plakacie  
i w biuletynie. 

 W przyszła niedziele Msza sw. W Jezyku Kaszubskim o godzinie 13:00. Przed Mszą 
św. Nauka części stałych Mszy św. w języku Kaszubskim. 

 poniedziałek - św. Karola Lwangi i Towarzyszy, męczenników 

 środa - św. Bonifacego, męczennika 

 sobota -  św. Jadwigi Królowej 
4. Spotkania duszpasterskie: 

 Spotkanie członków Żywego Różańca dzisiaj po Mszy św. o godz. 13.00 

 spotkanie młodzieży 18+ dla Jezusa we wtorek o 20.00  w kościele.  

 spotkanie oazy młodzieżowej czwartek o 19.00 w kościele św. Jana.   

 spotkanie scholii w sobotę o godz. 9.30. a Oazy Dzieci Bożych w sobotę o 11.00 
5. Nasza szkoła Parafialna św. Franciszka ogłasza zapisy uczniów do klas 

pierwszych. Informacje w biuletynie oraz sekretar iacie szkoły. Serdecznie 
zapraszamy. 

6. Wyjazd członków Żywego Różańca na diecezjalny dzień jest w sobotę 15 czerwca  
o godz. 8.00. Koszt 10 zl. Zapisy na autobus w zakrystii.  

7. Karty na parafialne wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży są w zakrystii. Na 
oazę można zapisywać młodzież i dzieci przez stronę: http://gdansk.oaza.pl/mlodziez/
rekolekcje/zapisy/.  Nie ma już miejsc dla klas IV-VI.  

8. Polecamy prasą katolicką: nowe numery Gościa Niedzielnego, Mały Gość 
Niedzielny, Miłujcie się  i nasz Biuletyn Parafialny.  

Ogłoszenia - WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE - 02.06.2019 

Adres parafii: ul. 3 Maja 4, 83-330 Żukowo, Tel. (058) 681-82-42.  
Kancelaria parafialna czynna: Poniedziałek-Sobota: 8:30 – 9:00  Poniedziałek-Piątek            
                                   17.00-17.30 (z wyłączeniem pierwszych  piątków i sobót miesiąca) 
Organista: Piotr Kitowski Tel. 690-686-639  
Odpowiedzialny za cmentarz: Kazimierz Lis Tel. 693-925-365 

WWW.WNMP-ZUKOWO.DIECEZJA.GDA.PL 

KONTO PARAFIALNE Bank Spółdzielczy w Tczewie 35 8345 1029 0200 0257 2000 0001 

http://gdansk.oaza.pl/mlodziez/rekolekcje/zapisy/
http://gdansk.oaza.pl/mlodziez/rekolekcje/zapisy/

