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14.04.2019 r.  

     VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  

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 
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 
we wtorek o godz. 17.30 
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy: 

w środę o godz. 17.45 

Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. 
Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze 
zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, 
mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, 
a wchodząc do niej, znajdziecie uwiązane oślę, 
którego nie dosiadał żaden człowiek. Odwiążcie 
je i przyprowadźcie. A gdyby was kto pytał: 
„Dlaczego odwiązujecie?”, tak powiecie: „Pan 
go potrzebuje”». Wysłani poszli i znaleźli 
wszystko tak, jak im powiedział. A gdy 
odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: 
«Czemu odwiązujecie oślę?» Odpowiedzieli: 
«Pan go potrzebuje». I przyprowadzili je do 
Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, 
wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe 
płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy 
Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów 
zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie 
cuda, które widzieli. I mówili głosem donośnym: 
«Błogosławiony Król, który przychodzi w imię 
Pańskie. Pokój w niebie i chwała na 
wysokościach». Lecz niektórzy faryzeusze 
spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, 
zabroń tego swoim uczniom!» Odrzekł: 
«Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie 
wołać będą».  

Ostatnia prosta 

Na tydzień przed Wielkanocą 

obchodzimy w liturgii Niedzielę Męki 

Pańskiej, która odsłania przed nami 

swoje podwójne oblicze: triumfu 

światowego i triumfu Boskiego.  

Z jednej strony wspominamy 

uroczysty wjazd Jezusa do 

Jerozolimy i towarzyszącą temu 

atmosferę zwycięstwa, radości  

i sympatii witających Go ludzi.  

Z drugiej strony dostrzegamy 

zmienne nastroje tłumu, który łatwo 

„Hosanna!” zmienia w „Ukrzyżuj!”. 

Odczuwamy atmosferę samotności  

i zdrady. 

 

    C.D. s. 2 -> 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 



Rozważanie na Niedzielę 

Poprzez liturgię Niedzieli Męki Pańskiej wchodzimy 

w obchody Wielkiego Tygodnia, który prowadzi nas 

od spektakularnego, okazałego, ale zarazem 

przelotnego i światowego triumfu Niedzieli 

Palmowej, do triumfu Boskiego, triumfu 

Wielkanocy, triumfu Zmartwychwstania – 

zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Jest to 

zwycięstwo niedostrzegalne (tylko noc jest 

„naocznym” świadkiem Zmartwychwstania) i od 

samego początku narażone na wątpliwości. Jest 

wydarzeniem, w którym intelekt staje bezradny w 

obliczu wiary. Na to fundamentalne wydarzenie naszej wiary otwierają nas 

obchody Triduum Paschalnego. 

Podobnie ma się rzecz z naszym życiem, które składa się z wielu 

triumfów, z wielu zwycięstw – jednak prawdziwe zwycięstwa mają miejsce 

wtedy, gdy wygrywamy z własnym grzechem, z własnymi słabościami i 

wadami... I o takich zwycięstwach, które się w nas dokonują, nie wie cały 

świat – często pozostają one tylko naszą „słodką” tajemnicą. 

Każdy grzech, który popełniamy, jest naszym grobem. Bóg nie chce, żeby 

wokół naszych grobów gromadziły się tłumy ludzi, którzy przyozdobią je 

kwiatami, podziwiając nas za nasze czyny. Bóg pragnie, by tłum ludzi 

gromadził się wokół naszych grobów, ale z tego powodu, że stały się 

puste – i ta pustka, tak niespodziewana, przyciągnie wielu, pobudzając ich 

do przemiany życia. 

Życie chrześcijanina jest wędrówką, która wiedzie koniecznie przez 

Golgotę. Gdybyśmy zboczyli z drogi na Miejsce Czaszki, znaczyłoby to, że 

pomyliliśmy ścieżki. Rozglądajmy się za znakami i pamiętajmy, jaki jest 

Cel naszej podróży. Wtedy z pewnością, pomimo wielu przygód po 

drodze, szczęśliwie dotrzemy do końca naszej wędrówki, którym jest 

zbawienie w Chrystusie. 

             ks. Mateusz Tarczyński 



TRIDUUM PASCHALNE 2019 
WIELKI CZWARTEK 

19.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej  
22.00 – adoruje młodzież  z grupy „18+ dla Jezusa” 
23.00 – modlitwa uwielbienia zamiast środy 
24.00-7.00 –  adoracja na zapisy (lista z niedzieli palmowej lub telefonicznie: nr. 603547047. 

WIELKI PIĄTEK 
  7.00 – Jutrznia Wielkiego Piątku  
  8.00 – adoruje Żywy Różaniec z Rutek 
  9.00 – adoruje Żywy Różaniec z Borkowa  
10.00 – adoruje Żywy Różaniec z Glincza  
11.00 – adoruje Żywy Różaniec z Żukowa  
12.00 – adoruje Żywy Różaniec z Lnisk i Otomina  
13.00 – adoruje młodzież po bierzmowaniu oraz z klas VIII rozpoczynając przygotowanie do  
               bierzmowania  
14.00 – adoruje Rodzina Radia Maryja, Odnowa w Duchu Św. oraz Ruch Rodzin  
              Nazaretańskich  
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia – Droga Krzyżowa - kościół poklasztorny  
16.00 – adoruje Ruch „Światło-Życie:  Kręgi Rodzin, Oaza Młodzieżowa i Dzieci  
               Bożych  
17.00 – adorują dzieci i rodzice dzieci I-Komunijnych  
19.00 – Ceremonie Wielkiego Piątku  
21.00 – Gorzkie Żale  
22.00 – adorują mieszkańcy Rutek, Glincza, Lnisk  
23.00 – adorują mieszkańcy ul. Damroki, Sambora i Mściwoja  
23.30 – KOMPLETA z Lamentacjami  

WIELKA SOBOTA 
24.00 – adorują mieszkańcy ul. Gdyńskiej, Spokojnej i 100-lecia Niepodległości, Konwaliowej 
  1.00 – adorują mieszkańcy Borkowa, Otomino, Elżbietowa 
  2.00 – adorują mieszkańcy ul. Gdańskiej i ul. Jana Pawła, Do Raduni.   
  3.00 – adorują mieszkańcy ul. Pożarnej, Dolnej, Malinowej.  
  4.00 – adorują mieszkańcy ul. J.Z. Ptach, Szczęśliwej i Królowej Jadwigi, Książąt Pomorskich 
  5.00 – adorują mieszkańcy ul. Kościerskiej, Dworcowej, 3 Maja  
  6.00 – adorują mieszkańcy ul. Polnej, Parkowej i Konopnickiej 
  7.00 – JUTRZNIA Wielkiej Soboty – adorują mieszkańcy ul. Klasztornej, Zawadzkiego  

8.00 – adorują mieszkańcy ul. Mickiewicza  
9.00 – adorują Ministranci  

10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – poświecenie pokarmów  
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia, poświęcenie pokarmów  
17.00 – adorują mieszkańcy ul Wyszyńskiego, Chrobrego, Sędzickiego 
18.00 – adorują mieszkańcy ul. Broniewskiego, Pod Elżbietowo 
19.00 – adoracja indywidualna  

20.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej 



WIELKI CZWARTEK 

Ze względu na to, że trzy dni paschalne (triduum - czwartek, piątek i sobota) tworzą całość 
od zmierzchu dnia pierwszego do zmierzchu ostatniego, sam post, zgodnie z duchem tego 
czasu, można rozpocząć wraz z zakończeniem Liturgii Czwartkowej. Czwartek to dzień, kie-
dy mocno akcentuje się symbolikę Eucharystii. Świętują także kapłani, którzy wybrani są 
do jej sprawowania. Ciemnica, do której przenosi się po liturgii Najświętszy Sakrament, 
jest miejscem wyjątkowym. Tam w ciszy można próbować spotkać Chrystusa pojmanego, 
oczekującego na to, co ma się wypełnić. Podobnie jak Chrystus, próbująć głęboko odczuć 
ten czas, można nic już w tym dniu nie jeść. Można spróbować poczuć więzienie i niewolę, 
której On tam doświadczał. 

WIELKI PIĄTEK 

Przez cały ten dzień post obowiązuje w następujący sposób: 
osoby między 18 a 60. rokiem życia: ścisły (jakościowy + ilościowy, czyli jeden posiłek do 
syta i dwa skromne) osoby od 14. roku życia: jakościowy (bezmięsny) . Wyrzekanie się je-
dzenia w tym dniu w zwyczajnej ilości ma pomóc w uświadamianiu sobie tego, czego Chry-
stus się wyrzekł dla mnie. Swoją drogą - my wyrzekamy się tylko jedzenia, a Chrystus dla 
człowieka zgodził się na życie ubogie oraz śmierć pełną bólu i zniewag. Warto to przemy-
śleć, szczególnie przy podejmowaniu postu tego dnia. 

WIELKA SOBOTA 

W Wielką Sobotę, po liturgii piątkowej, post jest dalej kontynuowany w Kościele. Nazywa 
się go tradycyjnie paschalnym. Zgodnie z tradycją powstrzymujemy się tego dnia od pokar-
mów mięsnych. Dlaczego? Chrystus umarł na krzyżu i zszedł do Otchłani, by, jak to jest 
napisane w Starożytnej homilii na Świętą i Wielką Sobotę, "tam odnaleźć pierwszego czło-
wieka, jak zgubioną owieczkę, trzymając w ręku zwycięski oręż krzyża". Oto jakie słowa w 
tej homilii są włożone w usta Chrystusa, który mówi je do Adama: Przypatrz się mojej twa-
rzy dla ciebie oplutej, bym mógł ci przywrócić ducha, którego niegdyś tchnąłem w ciebie. 
Zobacz na moim obliczu ślady uderzeń, które zniosłem, aby na twoim zeszpeconym obliczu 
przywrócić mój obraz. Spójrz na moje plecy przeorane razami, które wycierpiałem, aby z 
twoich ramion zdjąć ciężar grzechów przytłaczających ciebie. Obejrzyj moje ręce tak moc-
no przybite do drzewa za ciebie, który niegdyś przewrotnie wyciągnąłeś swą rękę do drze-
wa. Snem śmierci zasnąłem na krzyżu i włócznia przebiła mój bok za ciebie, który usnąłeś 
w raju i z twojego boku wydałeś Ewę, a ta moja rana uzdrowiła twoje zranienie. Sen mej 
śmierci wywiedzie cię ze snu Otchłani. Cios zadany Mi włócznią złamał włócznię skierowa-
ną przeciw tobie. Powstań, pójdźmy stąd! Niegdyś szatan wywiódł cię z rajskiej ziemi, Ja 
zaś wprowadzę ciebie już nie do raju, lecz na tron niebiański. Zakazano ci dostępu do drze-
wa będącego obrazem życia, ale Ja, który jestem życiem, oddaję się tobie. Przykazałem 
aniołom, aby cię strzegli tak, jak słudzy, teraz zaś sprawię, że będą ci oddawać cześć taką, 
jaka należy się Bogu. Tak właśnie można stać przy Grobie Pańskim, trzymając w ręku po-
święcony koszyk z pokarmem. Tak można podejść do Pana Jezusa, poszcząc nie tylko na 
zewnątrz, ale i głęboko w sercu. Post sobotni jest mocno nakierowany na Odkupienie, ja-
kie przyniósł Chrystus, i oczyszczenie, jakie przychodzi z wolności serca od grzechu. 



Poniedziałek 

15.04.2019 

7:00 
1. + Helena Rygel w 32 rocznice śmierci 
2. + Franciszek Lis oraz rodzice z oraz rodzice z obojga stron 

8:00 1. +  Ryszard i Zofia Dolina oraz Wiesław Dolina 

18:00 
1. + Agnieszka Sikora w 1 rocznicę śmierci 
2. + Irena , rodzice i zmarli z rodziny 

Wtorek 

16.04.2019 

7:00 
1. W intencji Ojczyzny, Ojca Świętego, Radia Maryja i Telewizji Trwam 
2. + Andrzej Malc 

8:00 1. + Alfons Nojmiler 

18:00 
1. Z prośbą o dary Ducha Świętego dla Agaty z okazji 18 urodzin- 
intencja od babci 

Środa 

17.04.2019 

7:00 
1. + Syn Rafał Karcz i rodzice Zofia i Kazimierz  Karcz. 
2.  W pewnej intencji 

8:00 
1. Dziękczynna za szczęśliwą operację z prośbą o dalszą Bożą opiekę i 
zdrowie Marii 

18:00 
1. + Helena , Jadwiga, Feliks Formela 
2. + Krystyna Ojowska w rocznicę urodzin, Sebastian i zmarli z rodziny 

Czwartek 

18.04.2019 
19:00 

1. Dziękczynna w 10 rocznicę ślubu Jadwigi i Ireneusza z prośbą o 
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej 
2. + Maria Noetzel 
3. + Andrzej Kitowski oraz brat  Kazimierz 
4. za parafian 

Piątek 

19.04.2019 
19:00 Liturgia Męki Pańskiej 

Sobota 

20.04.2019 
20:00 

1. + Maria i Franciszek Drywa 
2. + Paweł Ludwichowski + Scholastyka i Brunon Wrońscy 
3. O nawrócenie grzeszników i uwolnienie z nałogó 

V Niedziela 

Wielkiego 

Postu 

21.04.2019 

6:00 

1. + Roman Biczkowski 
2. Dziękczynna w 25 rocznicę  ślubu Wojciecha i Hanny Kotłowskich z 
prośbą o opiekę Bożą 
3. Za parafian 

8:30 1. + Agnieszka, Michał i Jadwiga Gołąbek 

10:00 1. + Piotr i zmarli z rodziny 

11:30 1. + rodziców: Prakseda i Leon Kowalek, Cecylia i Brunon Richter 

13:00 1. zmarli z rodziny Szur, Kosznickich  i Niklas 

18:00 
1. Dziękczynna  w 10 rocznicę ślubu Iwony i Artura oraz za Halinę i 
Zbigniewa w 34 rocznicę ślubu 

INTENCJE MSZALNE 



  

  

Niedziela PalmowaNiedziela Palmowa - 14.04.2019  
1. Z uwagi na misterium ostatnia Msza św. będzie wyjątkowo 

około 21.00.  
2. Ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o 16.00  
3. Spowiedź wielkanocna: w poniedziałek 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.  

4. TRIDUUM PASCHALNE  
 Ceremonie Wielkiego Czwartku godz. 19.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej.  

Po zakończeniu ceremonii adoracja Jezusa w ciemnicy w kościele św. Jana przez całą 
noc do piątku popołudnia.  

 Ceremonie Wielkiego Piątku - 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.  

 Ceremonie Wigilii Paschalnej – 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 jałmużnę wielkopostną z Caritas  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.   
Nie ma Mszy św. o godz. 7.00 i 20.00.  

 W poniedziałek Wielkanocny - II dzień świąt - Msze św. jak w każdą niedzielę.  
5. Bóg zapłać za ofiary złożone dziś na tacę, które zostaną przeznaczone na posadzkę w 

kościele św. Jana. 
6. Spotkania duszpasterskie:  

 kandydaci do bierzmowania uczestniczą w Triduum Paschalnym  
 nie ma spotkań dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.  
 nie ma spotkania modlitewnego w środę.  
 Ministranci, kandydaci, lektorzy oraz seniorzy którzy chcą brać udział w Liturgiach 

Triduum Paschalnego zobowiązani są do uczestnictwa w zbiórkach zgodnie z 
wywieszonym planem w  zakrystii ministranckiej. Obecność obowiązkowa. 

7. Polecamy nowy numer „Gościa niedzielnego” oraz nasz biuletyn parafialny.  

Ogłoszenia 

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 
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