
ROK XX nr 1062 

29.01.2020 r. 

 NIEDZIELA św. Rodziny 

Msze św. w niedziele: 

7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 18.00 i 20.00 

W tygodniu: do wtorku 6:30 Roraty, 8:00 i 18.00  

Koronka do Miłosierdzia Bożego:  
wtorek o godz. 17.30 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:  
Środa 17:45 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 

EWANGELIA NA NIEDZIELE  

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański 
ukazał się Józefowi we śnie  
i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego 
Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań 
tam, aż ci powiem; bo Herod będzie 
szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. On 
wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego 
Matkę i udał się do Egiptu; tam 
pozostał aż do śmierci Heroda. Tak 
miało się spełnić słowo, które Pan 
powiedział przez proroka: „Z Egiptu 
wezwałem Syna mego”. A gdy Herod 
umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał 
się anioł Pański we śnie i rzekł: 
„Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę  
i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, 
którzy czyhali na życie Dziecięcia”. On 
więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę  
i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy 
posłyszał, że w Judei panuje Archelaus 
w miejsce ojca swego, Heroda, bał się 
tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie 
nakaz, udał się w stronę Galilei. 
Przybył do miasta, zwanego Nazaret,  
i tam osiadł. Tak miało się spełnić 
słowo Proroków: „Nazwany będzie 
Nazarejczykiem”.  



Komentarz na Niedzielę 

 

 

Rodzina – sanktuarium miłości 

Kiedy patrzymy na Świętą 
Rodzinę, odkrywamy pod-
stawową zasadę życia – wza-
jemną miłość. Miłość jest 
istotą życia Rodziny z Naza-
retu, w której centrum stoi 
Syn Boży Wcielony. W tej 
szkole życia pragniemy uczyć 
się budować jedność i szczę-

ście naszych rodzin. Dziś szczególnie chcemy patrzeć na św. 
Józefa. Jego troska o rodzinę może nas budować. Święty Jó-
zef przede wszystkim słuchał głosu Boga i zawierzył Jego 
prorokom. Rozumiał, jak wielkie 
wartości niesie w sobie tradycja, 
co potwierdziło spełnienie się 
proroctw w jego życiu. Myślał tyl-
ko o Dziecięciu i Jego Matce. Hi-
storia życia Józefa i całej Świętej 
Rodziny uczy, że w życiu nie ma 
przypadków. W przeciwnościach 
mamy czynić to, co jest w zasięgu 
naszych możliwości, ale przede 
wszystkim zdać się na Boga. Po-
słuszeństwo jest najlepszą odpo-
wiedzią na łaskę Bożą. 
 
Proszę Cię, Panie, aby umacniała się moja miłość do Ciebie. 
Z Twoją pomocą pragnę konsekwentnie obdarowywać miło-



Zespół NORBERTANKI 

 zaprasza na 

Niedziela św. Rodziny 

29 grudnia o godz. 15:30 

w kościele św. Jana Chrzciciela 

                  Modlitwa na Nowy Rok 
 

                                     Wszechmogący Boże,  
prosimy o błogosławieństwo Twoje na ten nowy rok. 
Nie wiemy, co on nam przyniesie, co nam w nim dasz. 

Jakie przeżyjemy w nim radości, jakie cierpienia? 
To wiesz tylko Ty, Ojcze miłosierny. 

Ty znasz początek, trwanie i kres naszego życia. 
Ty prowadzisz nas wszystkich przez czas do wieczności. 

Daj mi, Ojcze, trwać przy Tobie, 
iść wiernie drogą Twoich przykazań, 
abym poddany Tobie, w mocy Twojej 
spokojnie, pokornie i ufnie czynił to, 

co się Tobie podoba, co do mnie należy, 
i znosił to, co Ty ześlesz na mnie. 

Nie wiem, co mnie w tym roku czeka, 
ale to wiem na pewno, że tym, którzy Ciebie miłują, 
wszystko obraca się ku dobremu i to mi wystarcza. 

Ojcze, Ty kochasz Twoje dzieci. 
Niech rozpocznę ten rok w miłości Twojej   

i pozostanę Ci wierny. 
Nie dozwól, aby cokolwiek odłączyło mnie 

od miłości Twojej. 
Kieruj mną według świętej woli Twojej 
W Tobie i w Twojej woli znajdę pokój,  
bo wola Twoja jest naszym pokojem,  

pokojem wiecznym u Ciebie.   
Amen. 

Zaproszenie 



Litania do świętej rodziny 

Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój 

i jedność serc  

- zachowaj nas Najświętsza Rodzino. 

Od rozproszenie umysłu i serca, 

Od oziębłości w służbie Bożej, 

Od szukania przyjemności i wygód świato-

wych, 

Od przywiązania do dóbr ziemskich, 

Od pragnienia próżnej chwały, 

Od złej śmierci, 

 

Przez najdoskonalsze zjednoczenie serc Wa-

szych  

- zachowaj nas Najświętsza Rodzino. 

Przez Wasze ubóstwo i pokorę, 

Przez Wasze doskonałe posłuszeństwo, 

Przez smutki i bolesne przejścia Wasze, 

Przez prace i trudy Wasze, 

Przez modlitwy i milczenie Wasze, 

Przez doskonałość czynów Waszych, 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata  

– przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata  

– wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata  

– zmiłuj się nam nami. 

 

- Rodzino Święta i czcigodna, uciekamy się do 

Ciebie z miłością i nadzieją. 

- Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej 

opieki. 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami, 

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad 

nami. 

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się na nami. 

Jezu, Synu Boga żywego, który stając się 

człowiekiem z miłości ku nam, uświęciłeś więzy 

rodzinne – zmiłuj się nad nami. 

 

Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy 

Przenajświętszej na ziemi – wspomagaj nas. 

Najświętsza Rodzino, doskonały wzorze wszelkich 

cnót, 

Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od 

ludzi, ale uczczona śpiewem aniołów, 

Najświętsza Rodzino, odbierająca hołd pasterzy i 

mędrców, 

Najświętsza Rodzino, wysławiona przez starca 

Symeona, 

Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do 

obcej ziemi, 

Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana, 

Najświętsza Rodzino, wierna przepisom prawa 

Pańskiego, 

Najświętsza Rodzino, której Opiekun jest wzorem 

miłości ojcowskiej, 

Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem 

miłości macierzyńskiej, 

Najświętsza Rodzino, której Dziecię jest wzorem 

posłuszeństwa i miłości synowskiej, 

Najświętsza Rodzino, patronko i opiekunko 

wszystkich rodzin, 

Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i 

nadziejo w godzinę śmierci, 

Módlmy się: 

Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością, 

naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez 

Chrystusa Pana naszego. Amen. 



INTENCJE MSZALNE 

Poniedziałek 

30.12.2019 

7:00 
1. Za + Stanisława Marchewicz 
2. Za + Annę i Bolesława Richert oraz Martę i Augustyna Drywa 

8:00 1. Za + Andrzeja Krefta (greg 30) 

18:00 1. Za + rodziców Leokadię i Konrada Miotk oraz braci i bratowe 

Wtorek 

31.12.2019 

6:30 
1. Za + Halinę Henning w 11 r. śm. 
2. O zdrowie i Boże bł. dla mamy 

8:00 
1. Dziękczynna w 45 - rocz. ślubu Reginy i Henryka z prośbą o bł. Boże i 
zdrowie w rodzinie 
2. o zdrowie dla mamy Barbary 

18:00 

1. Dziękczynna w urodziny Elżbiety i Tadeusza z prośbą o Bożą opiekę i bł. 
na kolejne lata 
2. Dziękczynna za łaski odebrane w starym roku z prośbą o Boże bł. w 
nowym roku 2020  

Środa 

1.01.2020 

8:30 1. Za + Magdalenę Plichta (greg 1) 

10:00 1. Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalsze bł. dla całej rodziny 

11:30 1. O łaskę zdrowia dla kolegi z pracy Marka 

13:00 1. Za + Tadeusza Dargacz 

18:00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 

20:00 1. O zdrowie dla mamy Krystyny 

Czwartek 

2.01.2020 

7:00 
1. Za + Janinę i Władysława Szynszeckich 
2. Za + Jana Kamińskiego - int. od zakł. pog. 

8:00 1. Za + Magdalenę Plichta (greg 2) 

18:00 1. O boże bł. i zdrowie dla Andrzeja z okazji urodzin 

Piątek 

3.01.2020  

7:00 
1. Za + Brunona Wilczewskiego - int. od ucze. pog.  
2. Za + Jana Kmińskiego - int. od ucze. pog. 

8:00 1. Za + Magdalenę Plichta (greg 3) 

18:00 1. Za + Urszulę i Wilchelma w r. śm 

Sobota 

4.01.2020  

7:00 
1. W pewnej intenji 
2. Dziękczynna za stray rok i prośbą o boże bł. w nowym roku od Róży 
Matek św. Elżbiety z Żukowa Zachodniego 

8:00 1. Dziękczynno - błagalna za odebrane w tarym roku łaski i prośbą o kolejne 

18:00 1. Za + Magdalenę Plichta (greg 4) 

II Niedziela 

po 

Narodzeniu 

Pańskim 

5.01.2020 

7:00 1. Za + Bogusławę Stubińską z okazji ur. 

8:30 1. Za + Brunona Berman w 5 r. śm. oraz rodziców 

10:00 1. Za + Stefanię Kosznicką 

11:30 1. Za + Edwarda i Reginę Pleszyniak - int. od Roberta i Anny Duś 

13:00 1. Za + Magdalenę Plichta 

18:00 
1. O zdrowie i bł. boże oraz opiekę Matki Bozej dla dzieci i ich rodzin oraz 
Marysi i Doroty 

20:00 
1. Dziękczynna w 28 urodziny syna Filipa z prośbą o bł Boże i Dary Ducha 
św. 



1. Przeżywamy oktawę świąt Bożego Narodzenia. Witam wszystkich 

parafian i gości w naszej wspólnocie parafialnej. Dzisiejsza uroczystość 

zwraca naszą  uwagę na wartość i rolę rodziny. Módlmy się i troszczmy 

o to, aby nasze rodziny były mocne wzajemną miłością. Niech 

Najświętsza Rodzina z Nazaretu otacza nas swoją łaską. 

2. Pragnę bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy 

przyczynili się do owocnego przeżywania świąt. Szczególne 

podziękowania dla kapłanów za posługę w konfesjonale; ks. Krystianowi za prowadzenie 

rorat oraz wszystkim, którzy się włączyli w przygotowanie wystroju świątyni, żłóbków, 

choinek. Dziękuję państwu Szufel oraz p. Stromskim za choinki do kościołów i do domu 

parafialnego.  

3. Wraz ze Scholą Norbertanki zapraszamy dzisiaj na koncert i wspólne śpiewanie kolęd 

do kościoła św. Jana o godz. 16.00 

4. Rozpoczęła się wizyta duszpasterska, tzw. Kolęda. Bardzo dziękuję za wczorajsze 

rodzinne spotkania. Szczegółowy plan zamieszczony jest w Biuletynie i na stronie parafialnej. 

Woda święcona jest w beczce pod amboną.   

5. W liturgii Kościoła: 

 wtorek - wspomnienie św. Sylwestra papieża – jest to ostatni dzień Roku Pańskiego 

2019. Zapraszam wszystkich parafian na nabożeństwo dziękczynno-błagalne połączone z 

Mszą św. dziękczynną na zakończenie roku – godz. 18.00. Wspólnie odśpiewamy 

uroczyste „Ciebie Boga wysławiamy” i suplikacje. 

 w środę - 1 stycznia - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok. Msze 

św. w naszej parafii o godz. 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00 i 20.00. 

 w tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W pierwszy 

czwartek godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z Godziną Świętą. W piątek 

spowiedź od godz. 16.00. O godz. 16.30 Msza Św. wraz z nabożeństwem do Najśw. 

Serca Pana Jezusa dla dzieci. Chorych odwiedzimy w sobotę od 8.30. 

 Z piątku na sobotę nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele św. Jana. 

Zakończenie o 6.30 rano nabożeństwem pierwszo-sobotnim i Mszą św. o godz. 7.00. 

Zapisy na nocną adorację są  dzisiaj po Mszach świętych lub telefonicznie nr. tel. 

603547047. Zapraszamy na czas nocnego czuwania, także tych, którzy się nie zapisują.   

6. Wspólnota Gwiazda Betlejemska zaprasza w sobotę na swoje spotkanie od godz. 17.00  

w kościele. W programie modlitwa uwielbienia, katecheza na temat: „Krucjata 

Wyzwolenia Człowieka”, którą wygłosi Alicja Mazur wraz z gośćmi z KWC, Eucharystia 

oraz agapa. 

7. W okresie kolęd biuro parafialne czynne codziennie od 8.30 do 9.00 oraz w nagłych 

sprawach po każdej Mszy św.  

8. Polecam nowy numer Gościa Niedzielnego, Mały Gość Niedzielny  oraz nasz Parafialny 

Biuletyn.  
 

 

Adres parafii: ul. 3 Maja 4, 83-330 Żukowo, tel. (058) 681-82-42.  
Kancelaria parafialna czynna: poniedziałek-piątek 8.30-9.00 oraz 17.00-17.30  
                         a w sobotę 8:30 – 9:00 (z wyłączeniem pierwszych  piątków i sobót miesiąca) 
Organista: Piotr Kitowski, tel. 690-686-639  

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

WWW.WNMP-ZUKOWO.DIECEZJA.GDA.PL 

Ogłoszenia parafialne - niedziela św. rodziny - 29.01.2019 


