
ROK XIX nr 1028 

28.04.2019 r.  

      NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  

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 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie 
przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z 
obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i 
rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, 
pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, 
ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój 
wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po 
tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie 
Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». 
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był 
razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie 
mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do 
nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i 
nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej 
nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, 
kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i 
Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były 
zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» 
Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i 
zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie 
bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w 
odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» 
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie 
ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». 
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej 
księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, 
abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem 
Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.  

Dotknąć ran, by uwierzyć w 
Miłosierdzie. Niedziela Bożego 
Miłosierdzia w piękny sposób domyka 
całą oktawę Wielkanocy, ukazując 
jakby w pigułce, o co chodzi w całym 
wydarzeniu zbawczym, które możemy 
nazwać jednym Imieniem: Jezus 
Chrystus. Kluczem do zrozumienia 
Bożego działania w historii świata i w 
historii każdego człowieka jest bowiem 
właśnie Miłosierdzie. Miałem w tym 
roku okazję Mszę Wieczerzy Pańskiej 
przeżywać z kard. Konradem 
Krajewskim. Najpierw usłyszałem 
Słowo, a potem zobaczyłem Jego 
realizację w praktyce: „Mogę zjeść 
kilogramy Pana Jezusa, ale jeśli po 
Eucharystii nie potrafię uklęknąć przed 
drugim człowiekiem, by obmyć mu 
nogi, to nie uczestniczyłem w 
Eucharystii”. Po tych słowach kardynał 
obmył nogi bezdomnym i wszystkim 
tym, którzy mu na to pozwolili. 

          C.D. s. 2 -> 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 



Rozważanie na Niedzielę 

Ten gest umycia nóg stał się prawdziwie widzialnym znakiem Bożego 
Miłosierdzia, które jest Miłością klękającą przed człowiekiem, by ukazać 
mu prawdziwą wielkość jego powołania i przywrócić poczucie godności 
zszargane przez grzech. Tomasz Apostoł być może czuł się zawiedziony 
tym, co stało się z Jezusem w Wielki Piątek. Nie chciał uwierzyć, że 
dramat śmierci krzyżowej Jezus przezwyciężył swoim 
zmartwychwstaniem, dlatego potrzebuje dotknąć Jego ran. Słowa, które 
Zmartwychwstały kieruje do Tomasza są zachętą dla każdego z nas: 
„Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do 
mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym” (J 20,27). 

Wierząc w Miłosierdzie Boga zyskuję prawdziwą perspektywę patrzenia 
na Niego i na drugiego człowieka. Wtedy już wiem, że nie klękam do 
modlitwy, żeby się przed Bogiem uniżyć i upokorzyć. Wiem, że nie 
uwłacza to mojej godności. Klękam, żeby spojrzeć Mu prosto w oczy, bo 
to On klęczy przede mną. W ten sposób uczę się od Niego, jaki mam być. 
Prawdziwa Miłość zgina kolana, by nie patrzeć na drugiego z góry, lecz by 
umyć mu nogi. Prawdziwa Miłość pozwala dotknąć ran, by odnaleźć w 
nich zbawienie. 

             ks. Mateusz Tarczyński 

WYJAZDY WAKACYJNE ORGANIZOWANE PRZEZ NASZĄ PARAFIĘ 
Wyjazdy dla dzieci: 

 Rekolekcje Oazy Dzieci Bożych po 1,2 lub 3 klasie SP. Termin 22.06-28.06.2019 r. 
Miejsca: Parchowo i Nakla 
Lub 17.08-22.08.2019 r. - Miejsce: Studzienice  
Koszt 300 zł 

 Rekolekcje Oazy Dzieci Bożych po 4, 5, lub 6 klasie. Termin 30.06-14.07.2019 r.  
Koszt 500 zł 

 Na obóz w Zawoi (Beskid Żywiecki) dla dzieci po 3 SP do 8 SP. Termin 02.08-13.08.2019 
Koszt ok. 900 zł. Zapisy od 1 maja. 

Wyjazdy dla młodzieży:  

 Wyjazd do Lednicy 1-2 czerwca – koszt 65 zł. 

 Wakacyjny spływ w dniach: 16-23.07.2019. Ukończone 14 lat. Koszt ok. 450 zł.  
Zapisy od 1 maja. 

 Rekolekcje Oazy Młodzieżowej OND po 6. 7. 8 klasie SP - 28.06-14.07.2019 r.  Koszt 600 zł 

 Rekolekcje Oazy Młodzieżowej  po 3 kl. Gimnazjum lub I Szkoły Średniej - ONŻ I 
28.06-14.07.2019 r. lub 3.08-19.08.2019 r. Koszt 600 zł 

UWAGA! ZAPISY NA OAZĘ PRZEZ STRONĘ: http://gdansk.oaza.pl/mlodziez/rekolekcje/ 



Potrzebna Pomoc 





Poniedziałek 

29.04.2019 

7:00 
1. + Helena Rygiel i rodzice z obojga stron, oraz Antoni i Cecylia Wiczling 
2. + Ryszard Wendt - od zakł. Pogrzebowego 

8:00 1. + Tadeusz Karcz w 18 r. śm. 

18:00 
1. + Ojciec Zygmunt Klasa 
2. + rodzice Stefan i Marta klasa i brat Jan 

Wtorek 

30.04.2019 

7:00 
1. + rodzice Marta, Maria i Józef Szymichowscy i zm. Z rodziny 
2. + Maria Cegłowska 

8:00 1. + członkinie róży św. Barbary 

18:00 
1. rodzice Regina i Zdzisław Adamscy 
2. dziękczynna w 52r. ślubu Halina i Jerzy 

Środa 

1.05.2019 

7:00 
1. + Ryszard Plenikowski (greg 1) 
2. + mąż Franciszek w 21 r. śm i rodzice Anna i  Stubińscy 

8:00 1. + Józef Richert 1 r. śm. 
14:00 1. ślub Robert i Patrycja 

18:00 
1. + Gerard Jaszewski 
2. dziękczynna w 33 r. ślubu Grażyny i Eugeniusza z prośbą o bł. Boże i 
opiekę Matki Bożej  

Czwartek 

2.05.2019  

7:00 
1. + dziadków Cecylia i Antoni Wiczling 
2. + mąż Zygmunt Głodowski 

8:00 1. + Ryszard Plenikowski (greg 2) 
16:00 1. Damian i Katarzyna 

18:00 

1. + Irena i Leon, Władysław Kańscy i Magdalena Plichta 
2. w 25 r.  śm. uczestników katastrofy autobusowej w Gdańsku 
Kokoszkach: Teresa i Alojzy Bobkowscy; Lucyna i Andrzej Sobigraj; 
Barbara Piotrowicz; Jarosław Richert 

Piątek 

3.05.2019  

7:00 1. o światło i dary Ducha Świętego dla rodziny 
8:30 1. + Ryszard Plenikowski (greg 3) 

10:00 1. + Teresa Naczk i dziadkowie 

11:30 1. w intencji Ojczyzny 

13:00 1. + dziadkowie Leon, Stefania , Józef oraz wujek Zygmunt 

15:00 Ślub: Aleksandra i Bartłomiej 

18:00 1. + Gerard Went 

20:00 1. o dary Ducha Świętego dla Łucji i Weroniki na czas Matury 

Sobota 

4.05.2019  

7:00 
1. + Alojzy Borski 
2. + Stefania, Józef, Leon, Jan i Franciszek Brylowscy 

8:00 1. w urodziny Iwony i Krzysztofa 
16:00 1. Msza w intencji OSP i MDP w dniu św. Floriana patrona Strażaków 

18:00 
1. + Ryszard Plenikowski (greg 4) 
2. dziękczynna i dalsze błogosławieństwo dla rodziny Beaty i Adama 

III Niedziela 

Wielkanocna 

5.05.2019 

7:00 1. o boże bł. dla Estery w dniu urodzin 
8:30 1. + Otylia Bojanowska 

10:00 1. + ojciec i mąż Zygmunt Młyński 
11:30 1. + rodzice Anna i Bernard, brat Władysław Dzionk 
13:00 1. + Ryszard Plenikowski (greg 5) 
18:00 1. + Janina i Józef Hirsz 
20:00 1. + Marian Piastowski z ok. urodzin 

INTENCJE MSZALNE 



  

  

Niedziela Miłosierdzia Bożego - 28 kwietnia 2019 r. 
1. Witamy wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą 

wspólnotę. 
2. Dzisiejsza niedziela jest Świętem Miłosierdzia Bożego. Papież św. Jan 

Paweł II wypełnił prośbę, jaką skierował Pan Jezus za pośrednictwem św. 
siostry Faustyny i ustanowił to święto dla całego Kościoła. Na zakończenie każdej Mszy św. 
odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Święto Miłosierdzia to dzień odpustu w drugiej 
żukowskiej parafii. Dzisiaj przed kościołami diecezji zbiórka do puszek na wsparcie dzieł Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej. O godz. 15.00 Koronka do Bożego wraz ze zmianą tajemnic Żywego 
Różańca.  

3. W liturgii Kościoła: 

 nabożeństwa majowe codziennie o 17.30 w kościele.  

 3 maja - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Msze św. jak w każdą niedzielę. 
Za naszą ukochaną Ojczyznę modlić się będziemy na Mszy św. o godz. 11.30.    

 w poniedziałek – przeniesiona uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień Świętości Życia. Na 
mszy św. wieczornej można złożyć przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka poczętego. Osoby 
zainteresowane prosimy na godz. 17.30. 

 W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Adoracja Najświętszego 
Sakramentu w I czwartek po Mszy św. wieczornej. Spowiedź w piątek rano od godz. 6.30 i po 
południu od 16.00. Dodatkowa Msza św. dla dzieci o godz. 16.30.Odwiedziny chorych z Komunią 
św. w sobotę od. 8.30.  

 Wspólnota Gwiazda Betlejemska zaprasza w sobotę na swoje spotkanie w sobotę od godz. 
17.00 tym razem do kościoła św. Jana. Od 18.00 spotkanie w kościele poklasztornym.  
W programie modlitwa uwielbienia, katecheza, Eucharystia oraz agapa.  

4. Zachęcamy do zapisywania się na jednodniową Pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej 
Gwiazdy nowej Ewangelizacji w Toruniu. W planie Msza św. i zwiedzanie. Koszt 70 zł. Wyjazd 
11 maja sobota. Zapisy u ks. Macieja. 

5. Młodzież która chciałaby w tym roku udać się na pola Lednickie prosimy o zapisywanie się 
na ten wyjazd w zakrystii u ks. Macieja. 

6. Spotkania duszpasterskie: 

 spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci komunijnych w poniedziałek o 19.00 w kościele. 
Obecność obowiązkowa.  

 modlitwa uwielbienia w środę o 19.00 w kościele św. Jana 

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

 schola i ODB w sobotę w normalnym terminie. 

 Spotkanie Żywego Różańca w niedzielę 5 maja po Mszy św. o godz. 13.00 
6. W dniu jutrzejszym adoracja w kościele św. Jana będzie od. 12.00 
7. Karty na parafialne wyjazdy wakacyjne dla dzieci, młodzieży i ministrantów są w zakrystii.  

Na oazę można zapisywać młodzież i dzieci przez stronę:  http://gdansk.oaza.pl/mlodziez/
rekolekcje/zapisy/. Szczegóły na str. 2 biuletynu. 

8. Polecamy prasą katolicką: nowe numery Gościa Niedzielnego, Miłujcie się i Biuletyn Parafialny.  
9. Wszystkim parafianom i gościom życzę Bożej niedzieli i miłego tygodnia.  Szczęść Boże. 

Ogłoszenia 

Adres parafii: ul. 3 Maja 4, 83-330 Żukowo, Tel. (058) 681-82-42.  
Kancelaria parafialna czynna: Poniedziałek-Sobota: 8:30 – 9:00  Poniedzia-
łek-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/

