
ROK XIX nr 1026 

31.03.2019 r.  

     IV 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 

W owym czasie opowiedział im  przypowieść: 
«Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy  
z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część 
własności, która na mnie przypada”. Podzielił 
więc majątek między nich. Niedługo potem 
młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał  
w dalekie strony i tam roztrwonił swoją 
własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko 
wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on 
sam zaczął cierpieć niedostatek. Zabrał się więc 
i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze 
daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się 
głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się 
na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: 
„Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec 
ciebie, już nie jestem godzien nazywać się 
twoim synem”. Lecz ojciec powiedział do 
swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę 
i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę  
i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone 
cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, 
ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; 
zaginął, a odnalazł się”.  

W siną dal  

Relacja Boga z człowiekiem to 

sprawa bardzo skomplikowa-

na. Dlaczego? Nic tak nie 

komplikuje życia jak wolność i 

to, co z niej wynika: decyzje i 

wybory. A konfrontacja wolno-

ści, która dokonuje się w spo-

tkaniu między dwiema osoba-

mi, to historia na osobną 

książkę. Jedno jest pewne: 

nikt nie daje nam takiej wolno-

ści, jaką daje nam Bóg. Wol-

ność jest tym większa, im 

większa jest miłość. A jeśli 

Bóg jest Miłością, jest także 

Wolnością. 

    C.D. s. 2 -> 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 



Rozważanie na Niedzielę 

„(...) zabrawszy wszystko, odjechał w 

dalekie strony i tam roztrwonił swoją 

własność, żyjąc rozrzutnie” (Łk 15,13). 

Możemy odejść i żyć po swojemu. Tak, to 

nasze prawo. Bóg nie będzie nas trzymał 

na siłę w swoim domu. Da nam nawet 

kanapki na drogę. Zaopatrzy nas na 

podróż. Zatankuje do pełna. Da 

kieszonkowe. Ale nigdy nie powie: 

„Żegnaj!”. Zawsze będzie to: „Do zobaczenia!”. Bo drzwi Jego domu 

pozostaną dla nas otwarte. Zawsze. 

Gdzie są moje „dalekie strony”, w których szukam szczęścia? 

Dokąd uciekam przed Bogiem? W czym się z Nim nie zgadzam? W 

czym jestem od Niego „mądrzejszy”? Każdy z nas ma swoje 

„dalekie strony”. W każdym z nas jest trochę z marnotrawnego syna. 

Czytany dzisiaj fragment Ewangelii to opowieść o dwóch 

marnotrawnych synach. Każdy z nich ucieka przed ojcem. Jeden 

opuszcza rodzinny dom. Drugi co prawda 

zostaje, ale ucieka w głąb siebie, nie ucząc się 

od swojego ojca miłosierdzia. 

Grzech pokazuje nam, że choć z 

początku wydawało się inaczej, to ostatecznie 

lepiej nam przy Bogu. Grzech drugiego 

sprawdza natomiast to, czy przebywając z 

Ojcem, czegokolwiek się od Niego 

nauczyliśmy. Wielki Post to czas powrotu do 

Ojca. Nieważne, jak daleka jest droga. 

Ważne, by iść w dobrym kierunku – w stronę 

domu. „A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się 

głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował 

go” (Łk 15,20). 

ks. Mateusz Tarczyński 



W dniach od  

01.04 do 03.04, odbędą się  

w naszym kościele  

Rekolekcje Wielkopostne,  

dla uczniów  

Zespołu Szkół Zawodowych  

i Ogólnokształcących w Żukowie.  

Rekolekcje prowadzi  

ks. Robert Jahns 



 



Poniedziałek 

1.04.2019 

7:00 
1. + Maria Noetzel w 9 r. śm 
2. + Wanda i Leon Leszkowscy 

8:00 1. + brat Marek Laszkowski oraz rodzice Eugenia i Wiktor Laszkowscy 

18:00 
1. + Regina Pleszyniak 
2. + ojciec Alfons i teściowie Irena i Stanisław 
3. + ojcowie Stanisław Dejk i Alojzy Drewing 

Wtorek 

2.04.2019 

7:00 
1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 
2. + Benedykt Klawikowski 

8:00 1. + Anna i Leon Wilczewscy 

18:00 
1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 
2. + Bronisław i Helena Pobłoccy 

Środa 

3.04.2019 

7:00 
1. + Genowefa Jeżewska 
2. + rodzice Prakseda i Leon Kowalek oraz rodzeństwo 

8:00 
1. Z  za odebrane łaski z prośba o dalsze dla rodziny Klaina, Pettke oraz 
o zdanie matury dla Łukasza 

18:00 
1. o boże bł., zdrowie i dary Ducha Świętego dla Marii i Mirosławy 
2. + Czesław Szur 

Czwartek 

4.04.2019 

7:00 
1. + Maria Zientara 
2. + Agnieszka Formela - od ucz. pogrzebu 

8:00 1. + Anna i Stanisław Bigus w 3 i 24 r. śm. 

18:00 
1. + Michał Richert  w 9 r. śm 
2. o boże bł. i opiekę Matki Bożej dla członków Róży św. Barbary 

Piątek 

5.04.2019 

7:00 
1. o boże bł. i potrzebne łaski dla Wiktorii w dniu urodzin 
2. + Roman Formela - od zakł. pogrzebowego 

8:00 1. Dziękczynna za wszystkie łaski otrzymane w życiu rodziny 

16:30 
1. w 3 r. Slubu Anny i Michała prosząc o potrzebne łaski i opiekę Matki 
Bożej 

18:00 1. + Franciszek Kwidziński 

Sobota 

6.04.2019 

7:00 
1. + brat Bogusław i Ojciec Stanisław 
2. w intencji diakona Damiana w jego 25 urodziny prosząc o potrzebne 
łaski i opiekę Matki Bożej 

8:00 1. + rodzice Wanda i Alojzy Drewing 

18:00 
1. + Leon Hinca w 10 r. śm 
2. + Edwin Kruszyński 

V Niedziela 

Wielkiego 

Postu 

7.04.2019 

7:00 1. + Anastazja i Michał Drzewiccy 

8:30 1. + Michał Rychert 

10:00 1. + Kobiela Brunon w r. śm. 

11:30 1. + Aniela i Józef Hazuka 

13:00 
1. o boże bł. i opiekę Matki Bożej dla członkiń Róży św. Weroniki i ich 
rodzin 

18:00 
1. dziękczynna w 1 r. ślubu Anny i Szymona z prośba o boże bł. i opiekę 
Matki Bozej 

20:00 1. o dary Ducha Świętego dla Jakuba i o  zdanie matury 

INTENCJE MSZALNE 



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 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 31. 03. 2019 r.  
1. Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą 

świątynię. 
2. Zachęcam, do wytrwałości w postanowieniach Wielkopostnych 

Próbujmy podejmować każdego dnia post, modlitwę i jałmużnę,   
3. Dzisiaj przed kościołem w ramach jałmużny wielkopostnej w naszej parafii kampania 

SOS dla Ziemi Świętej. Aby wesprzeć chrześcijan z Ziemi Świętej można nabyć wyroby  
z drewna oliwnego, wykonane przez naszych braci z Betlejem.   

4. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godzinie 11:30  się promocja aspirantów na 
ministrantów oraz lektorów. 

5. Są jeszcze wolne miejsca na bezpłatny kurs języka angielskiego na poziomie A2 ( bliski 
poczatkującemu). Zajęcia się w Żukowie. Osoby zainteresowany proszone sa o kontakt 
telefoniczny: 884-642-865 

6. W liturgii tygodnia:  
 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę na godz. 16.00. 
 Droga Krzyżowa w każdy piątek po Mszy św. o godz. 8.00 dla dorosłych, o godz. 17.00 

dla dzieci oraz o godz. 19.30 dla młodzieży i dorosłych.  
 W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: pierwszy czwartek, piątek i sobota 

miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16.00. O godz. 16.30 Msza św.  
a potem droga krzyżowa dla rodzin z dziećmi. Droga Krzyżowa o godz. 19.30 będzie 
poświęcona modlitwie za osoby uzależnione i prowadzona przez Kręgi Domowego 
Kościoła.    

 W sobotę odwiedzimy chorych z komunią św. od godz. 8.30.  
 Wspólnota Gwiazda Betlejemska zaprasza w sobotę na swoje spotkanie od godz. 

17.00. W programie modlitwa uwielbienia, katecheza, którą wygłosi p. Grzegorz Oller, 
Eucharystia oraz agapa.  

5. Spotkania duszpasterskie:  
 dzieci przygotowujące się do I Komunii w poniedziałek o 16.30 a ich rodzice we wtorek 

o 19.00 w kościele.  
 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.  
 Zbiórka dla kandydatów Poniedziałek  - 17:00; Ministranci Sobota - 10:00; Lektorzy 

Poniedziałek 19:30. 
6. We wtorek kolejne spotkanie z p. Wojciechem Nowickim w ramach cyklu  

„Boża Ekonomia - uzdrowienie finansów”. Temat wtorkowy: Wierzący ludzi a 
pieniądze. Jak podejmować codzienne decyzje finansowe”. Wstęp wolny. Serdecznie 
zapraszamy.  

7. W najbliższy piątek w nocy, w samotności i milczeniu, ponad 40 kilometrów w zadumie 
nad męką Chrystusa odbędzie się II Ekstremalna Droga Krzyżowa trasą "Norbertańską" 
z Leźna do Żukowa. Rozpoczęcie 5 kwietnia 2019 r. o 19.00 w Leźnie. Zapisy przez 
stronę: www.edk.org.pl .  

8. W niedzielę za tydzień spotkanie członków Żywego Różańca po Mszy św. o godz.13.00 
9. Zapraszamy na koncert pieśni wielkopostnych w wykonaniu Akademickiego Chóru 

Uniwersytetu Morskiego w niedzielę za tydzień o godz. 19.00. 
10. Polecam prasę katolicką: „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa Niedzielnego” oraz 

nasz Parafialny Biuletyn. 
11. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej: ś.p. Stanisława 

Manikowskiego, l.  65 z Żukowa oraz Wiesławę Bela, l. 47 z Borkowa. Polacjmy ich 
Bożemu miłosierdziu: „Dobry Jezu a nasz Panie…” 

Ogłoszenia 


