
ROK XX nr 1066 

2.02.2020 r. 

 IV Niedziela Zwykła 

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 (pn- pt k. św. Jana) 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 Niedzielę 

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem 
Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy  
i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela,  
a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch 
Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie 
zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za 
natchnieniem więc Ducha przyszedł do 
świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko 
Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju 
Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił 
Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwól 
odejść słudze Twemu w pokoju, według 
Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje 
zbawienie, któreś przygotował wobec 
wszystkich narodów: światło na oświecenie 
pogan i chwałę ludu Twego, Izraela». A Jego 
ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim 
mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł 
do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony 
jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu 
i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.  
A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw 
wyszły zamysły serc wielu».  

Komentarz 

Ujrzał zbawienie 

W Jezusie przyniesionym do świątyni przez 
Maryję i Józefa starzec Symeon ujrzał 
wypełnienie wszystkich obietnic, które od 
Boga w Jego słowie otrzymał. Ujrzał 
zbawienie. Dlatego wysławiał Boga: „Teraz,  
o Władco, pozwól odejść słudze Twemu  
w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje 
oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś 
przygotował wobec wszystkich narodów: 
światło na oświecenie pogan i chwałę ludu 
Twego, Izraela” (Łk 2,29-32). 

„Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, 
wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty 
spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, 
że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza 
Pańskiego” (Łk 2,25-26). Starzec Symeon był 
człowiekiem, który przyjął słowo Boże  
i podporządkował swoją wolę woli 
Najwyższego. Zostało mu objawione, że nie 
ujrzy śmierci, dopóki na drodze swojego życia 
nie spotka Tego, który ma wyzwolić ludzi  
z niewoli. Innymi słowy: nie ujrzy śmierci, 
póki nie zobaczy Życia, czyli Słowa 
wcielonego. 

     C.D. s.2 -> 



Komentarz 

Symeon zaufał Słowu Boga, że nie jest 

Ono słowem bez pokrycia. Nie jest czczą 

gadaniną podobną do ludzkich słów 

rzucanych na wiatr. Słowo Boga jest 

dźwiękiem rzuconym przez Ducha 

Świętego w kierunku człowieka. Kiedy 

usłyszę i przyjmę to Słowo, kiedy dam 

Mu ciało i zacznie ono działać przeze 

mnie, zobaczę wielkie dzieła, rzeczy, 

które mi się nawet nie śniły i których się 

zupełnie nie spodziewałem. Zobaczę 

Słowo Boże działające i wypełniające obietnicę zbawienia. 

„Ponieważ dzieci uczestniczą 

we krwi i ciele, dlatego i Jezus 

także bez żadnej różnicy stał się 

ich uczestnikiem, aby przez 

śmierć pokonać tego, który 

dzierżył władzę nad śmiercią, 

to jest diabła, i aby uwolnić 

tych wszystkich, którzy przez 

całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli” (Hbr 2,14-15). 

Całe szczęście Bóg w swoim Synu wkracza w rzeczywistość,  

w cielesność i w ograniczenie, czyniąc je otwartymi na wymiar 

wymarzony, do którego tak często wzdychamy i którego tak bardzo 

pragniemy. Drzwi do nieba są już otwarte! 



Co to jest Gromnica??? 

Dlaczego święcimy dziś świece? 
Obrzęd poświęcenia świec ma nam dziś 
uzmysłowić prawdę o tym, że Chrystus jest 
Światłością świata, a jego obecność rozświetla 
mroki naszego grzesznego życia. Kiedy 
spotykamy Chrystusa w sakramentach, 
odzyskujemy duchowy wzrok i zdolność 
patrzenia na nasza codzienność w świetle wiary 
i Ewangelii. 

O tym mniej więcej mówią teksty liturgiczne 
związane z dzisiejszym poświęceniem świec. 
Świeca to liturgiczny gadżet, który ma nam  
o tym przypominać. 

Czy gromnica i świeca chrzcielna 
to jest to samo? 
Świeca chrzcielna i świeca gromniczna to 
dwie różne świece. Jeśli świecę chrzcielną 
zaczęto nazywać gromnicą, to w wyniku 
pewnego uproszczenia, a najczęściej 
nieświadomości – na zasadzie: poświęcona 
świeca przyniesiona z kościoła to poświęcona 
świeca przyniesiona z kościoła. Mniejsza o to 
kiedy i po co. 

Tymczasem świeca chrzcielna – zapalona dla 
nas w godzinie naszego chrztu – to zupełnie 
inna rzecz. I warto poświęcić jej chwilę 
uwagi. 



Zapraszamy!!! 

 



Intencje Mszalne 

PONIEDZIAŁEK 

3.02.2020 

7:00 
1. Za + Stefanię Kryszewską (greg 3) 
2. Za + Józefa Miotk 

8:00 1. Za + Leonardę i Henryka Rosińskich 

18:00 
1. Za + Stanisława, Irenę i Alfonsa 
2. W 34 ur. Szymona w podziękowaniu za łaskę zdrowia z prośbą o Boże 
bł. i opiekę Matki Bożej 

WTOREK 

4.02.2020 

7:00 
1. Za + Stefanię Kryszewską (greg 4) 
2. Za + Grzegorza Pobłockiego - int. od zakł. pogrzebowego 

8:00 1. Za + Joannę i Józefa Kreft 

18:00 1. Za + Tadeusza Rutkowskiego w 4 r. śm 

ŚRODA 

5.02.2020 

ŚW. AGATY 

7:00 
1. Za + Romana i Ludwika oraz zmarłych z rodziny Mateja i Sikora 
2. Za + Konrada Ichilczyk 

8:00 1. Za + Stefanię Kryszewską (greg 5) 

18:00 1. O zdrowie i bł. Boże, dary Ducha świętego dla Ludwiki i Albina 

CZWARTEK 

6.02.2020 

ŚW. PAWŁA MIKI 

I TOARZYSZY 

7:00 
1. Za + córkę Renatę i Męża Albina 
2. Za + Agnieszkę Dzikowską - Majętniak 

8:00 1. Za + Bogusławę Żabieńską 

18:00 1. Za + Stefanię Kryszewską (greg 6) 

PIĄTEK 

7.02.2020  

7:00 
1. Za + Stefanię Kryszewską (greg 7) 
2. Za + Zofię Dolina i dusze w czyśćcu cierpiące 

8:00 1. W 45 urodziny Rafała o potrzebne łaski i Boże bł. 

16:30 1. Za + Agnieszkę i Brunona Taube i rodziców z od. stron 

18:00 1. Za + Wincentynę, Józefa, Stanisława i Bernarda Klasa 

SOBOTA 

8.02.2020  

7:00 
1. Za + Alojzego Hasse 
2. Za + Juliannę Weyer 

8:00 1. Za + Stefanię Kryszewską (greg 8) 

18:00 1. Za + Stanisławę Skorowską 

V NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

9.02.2020 

7:00 1. Za + Elżbietę Drewing 

8:30 1. Za + Stefanię Kryszewską (greg 9) 

10:00 1. Za + Klarę i Alfonsa Krefta 

11:30 1. O Boże bł. i opiekę Matki Bozej dla Anny i Piotra 

13:00 1. Za + męża Józefa Płotka i rodziców z ob. stron oraz siostry i brata 

18:00 1. Za + Helenę i Bronisława Pobłockich 

20:00 1. Za + Jana Rychert i Alojzego Kosznickich i zm. z rodziny 



Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą świątynię. 

1. Obchodzimy dzisiaj Święto Ofiarowania Pańskiego (MB Gromnicznej).  – 

światowy dzień życia konsekrowanego. Na wszystkich Mszach św. będziemy 

święcić gromnice, a na Mszy św. o godz. 11.30 poświęcenie świec dla dzieci  

I Komunijnych.  

2. Kończymy dzisiaj wizytę duszpasterską - kolędę. Bardzo dziękuję za 

gościnność, wspólną modlitwę oraz rodzinne spotkania. Także za niektóre cenne  

i konstruktywne spostrzeżenia, co do życia naszej parafii oraz ofiary składane na renowację 

prospektu organowego w naszym kościele.  

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

4. W zgodzie z informacją z kolędy pierwsza katecheza dla uczniów szkół średnich, którzy nie mają 

możliwości brania udziału w lekcjach religii w szkole jest w dzisiaj o 19.00 w domu 

parafialnym.  

5. W liturgii tygodnia:  

 środa – męczennicy św. Agaty   
 czwartek - św. męczenników Pawła Miki i towarzyszy I czwartek miesiąca - adoracja 

Najświętszego Sakramentu po Mszy św. wieczornej prowadzona przez zespół Lux Mundi 
 w tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź od godz. 15.45. O godz. 16.30 

Msza Św. wraz z nabożeństwem do Najśw. Serca Pana Jezusa dla dzieci.  
 Z piątku na sobotę nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele św. Jana od 

godz. 20.00. Zakończenie o 7.00 Mszą św. 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.  

 Za tydzień o  godz. 13.00 Msza św. w języku kaszubskim 

6. Spotkania duszpasterskie: 

 Spotkanie młodzieży starszej 18+ we wtorek o 20.00.  

 Spotkanie oazowe młodzieży w czwartek o 19.00 w kościele św. Jana.  

 Spotkanie scholii w sobotę o 9.30 . 

 Zbiórka dla wszystkich kandydatów, ministrantów i lektorów w poniedziałek o godzinie 19:00- 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!! Proszę zabrać ze sobą swoje komże, rewerendy i alby! 

 Spotkanie dla moderatorów kandydatów do bierzmowania wtorek o 19:00 w salce 

 Wszystkich chłopców którzy chcieli by zostać ministrantami zapraszamy na spotkanie 

organizacyjne w sobotę na godzinę 10:00 

 Oaza Dzieci Bożych w sobotę o 11.00.  

7. Nauki przedmałżeńskie będą od poniedziałku do czwar tku 17-20 lutego o godz. 19.00.  

W poniedziałek w kościele a od wtorku w domu parafialnym. Na kursy warsztatowe miejsc  

w I półroczu już nie ma.   

8. Polecam prasę katolicką.  

9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej parafii: śp. Zbigniewa Daszke, l. 55 z Borkowa. 

Zmarł także śp. Klemens Świętoniowski, l. 90 z Glincza. Pogrzeb jutro o godz. 12.00. Różaniec  

w domu rodzinnym o 19.00. Dobry Jezu a nasz Panie…. 

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  
Odpowiedzialny za cmentarz: Kazimierz Lis, tel. 693-925-365 
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