
ROK XIX nr 1027 

7.04.2019 r.  

     V 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 udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku 
zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się 
do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas 
uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do 
Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na 
cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, 
powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę 
dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W 
Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. 
A Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na 
próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, 
schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w 
dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do 
nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech 
pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie 
schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, 
jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając 
od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko 
Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas 
Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, 
gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona 
odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I 
Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie 
grzesz».  

Prawdziwa kara  

To zadziwiające, jak niekiedy bardzo 
przywiązujemy się do tego, co znamy, 
zabijając w sobie jednocześnie pragnienie 
rozwoju i poszukiwania tego, co lepsze. Jak w 
świecie finansów, tak i w świecie duchowym 
potrzeba inwestycji, choć może to być 
chwilowo bardzo odczuwalne, by osiągnąć w 
przyszłości konkretne korzyści.  

„Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie 
roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja 
dokonuję rzeczy nowej: pojawia się 
właśnie” (Iz 43,18-19). Bóg składa obietnicę 
nowego i lepszego życia w Jego Królestwie. 
Warunek: porzucić stare życie. I tu zaczynają 
się schody... Bo trudno jest nam rozstać się z 
życiem, które znamy. Ma ono swoje blaski i 
cienie, ale jest takie... nasze. 
Przyzwyczailiśmy się do niego. To trudne 
życie, ale to moje życie. Św. Paweł zachęca 
nas jednak: „Wszystko uznaję za stratę ze 
względu na najwyższą wartość poznania 
Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego 
wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za 
śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa (…)” (Flp 
3,8).  
           C.D s.2  -> 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 



Rozważanie na Niedzielę 

Czymś, co nie pozwala nam iść naprzód w duchowej drodze, jest 

grzech. Konsekwencje naszych złych wyborów sprawiają, że nie 

potrafimy żyć dalej, a przeszłość staje się dla nas kulą u nogi. Inni 

ludzie wykorzystują wiedzę o naszych słabościach, żeby nas 

upokorzyć i zniszczyć, my natomiast nie potrafimy samym sobie 

przebaczyć. Z takiego stanu ducha może uratować nas jedynie 

Jezus. „Idź, a od tej chwili już nie grzesz” (J 8,11). Zbawiciel wie, że 

nie potrzebujemy oberwać za karę kamieniem, bo największą karą, 

jaką sami sobie zadaliśmy, był nasz grzech i jego konsekwencje. 

W wielkopostnych zmaganiach z własnymi ułomnościami niech nam 

przewodzi myśl Apostoła Narodów: „(…) zapominając o tym, co za 

mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę  

ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę  

w Chrystusie Jezusie” (Flp 3,13-14). Pragnąc takiego celu, nigdy się 

nie zatrzymam. 

        ks. Mateusz Tarczyński 

Zapraszamy  
w niedzielę palmową  

na  

VI Misterium Męki Pańskiej  

na godz. 19.45.  

Z uwagi na Misterium 
ostatnia Msza św. będzie 

wyjątkowo o 21.00.  



 

NIEDZIELA 07.04.2019 

11.30 – MSZA ŚWIĘTA NA ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI  

PONIEDZIAŁEK 08.04.2019 

 9.00  - klasy 0-I-II  (Glincz 0-III) 

10.00 - klasy III-IV 

11.00  - klasy V  

12.00 - klasy VI-VIII 

ŚRODA 10.04.2019 

9.00 - UROCZYSTA MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI       
            DLA KLAS 0-IV 

   11.00 - UROCZYSTA MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI  

             DLA KLAS V-VIII 

 

„ S p ó j r z  n a  K r z y ż   

J e g o  m o c  p o w i e  c i . . . ”  

WTOREK 09.04.2019 

9.00  - klasy 0-I-II (Glincz 0-III) 

10.00 - klasy III-IV 

11.00  - klasy V  



INFORMACJE PRZEDŚWIĄTECZNE 
Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm na każdej Mszy św.  
Na początku Mszy św. o 11.30 procesja z palmami dookoła Kościoła.  

Spowiedź wielkanocna. Wszystkich, którzy nie skorzystali jeszcze  
z sakramentu pokuty informujemy, że okazja do spowiedzi św. jest  
w poniedziałek za tydzień 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. 

 

TRIDUUM PASCHALNE  

Ceremonie Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku - godz. 19.00 

 Ceremonie Wielkiej Soboty - godz. 20.00  

Wielki Czwartek – O godz. 19.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Po 
zakończeniu ceremonii adoracja Jezusa w ciemnicy całonocna. Ciemnicą 
będzie w tym roku kościół św. Jana.  

Wielki Piątek pamiątka śmierci Chrystusa na Krzyżu.  

  7.00 - Jutrznia w kościele poklasztornym  
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. 

Wielka Sobota – adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 7.00 do 18.30. 

   7.00 - Jutrznia w kościele poklasztornym    
Poświęcenie pokarmów o godz. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 i 15.00.  
W tym dniu osoby, które podjęły parafialną jałmużnę wielkopostną na 
wakacje dla dzieci z uboższych rodzin oraz dofinansowanie operacji 
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 !!! 

Poniedziałek Wielkanocny - II dzień świąt - Msze św. jak w każdą 
niedzielę.  



Poniedziałek 

8.04.2019 

7:00 
1. + rodziców Elżbieta Stencel w r. śm. i Albin Stencel 
2. + Stanisław Jankowski - od zakł. Pogrzebowego 

8:00 1. + Bronisław, Edward i Wiktoria Wójcik 

18:00 
1. + Zygmunt Klasa 
2. 60 - te urodziny Zofii z prośbą o opiekę Matki Bożej, zdrowie i 
potrzebne łaski 

Wtorek 

9.04.2019 

7:00 
1. +rodzice Helena i Jan Karczewscy oraz rodzeństwo Łucja i Stanisław 
2. + Ryszard Wendt - od ucz. Pogrzebu 

8:00 
1. + rodzice Helena i Stanisław Grzędziccy i teściowie Aniela i Grzegorz 
Lichs 

18:00 
1. w int. Kręgu Rodzin św. Józefa 
2. + Wojciech Grosch w 1 r. śm. 

Środa 

10.04.2019 

7:00 
1. + Norbert Jerzewski - od ucz. pogrzebu 
2. + Maria i Stefan Jaśkiewicz 

8:00 1. O szczęśliwe  dla Marty 

18:00 
1. + Jadwiga Trybull w 16 r. śm. 
2. Jadwiga Block w 1 r. śm. oraz Alfons Block 

Czwartek 

11.04.2019 

7:00 
1. dziękczynna w 15 r. ślubu Marcina i Agnieszki z prośbą o boże bł. dla 
całej rodziny 
2. + Regina i Franciszek Brzescy oraz zmarli z rodziny 

8:00 1. + rodzice Stefania i Zygmunt oraz Teściowie Gertruda i Brunon 

18:00 
1. + Leokadia, Wiktor, Konrad Lewańczyk 
2. + Waldemar Poklękowski z ok. urodzin 

Piątek 

12.04.2019 

7:00 1. + Teresa, Władysława, Melania 

8:00 1. Dziękczynna za otrzymane łaski 

18:00 
1. + rodzice Antoni i Elżbieta Stromscy oraz Irena i Gertruda Kur i brat 
Marcin 

Sobota 

13.04.2019 

7:00 1. + Jadwiga i Paweł Gros 

8:00 1. + z rodziny Galińskich, Dejk oraz ojciec Augustyn 

18:00 
1. Dziękczynna w 45 r. ślubu Jerzego i Krystyny z prośbą o boże bł. i 
opiekę Matki Bożej dla całej rodziny 

V Niedziela 

Wielkiego 

Postu 

14.04.2019 

7:00 1. + Franciszka i Ignacy Czapiewscy 

8:30 
Dziękczynna w 25 r. ślubu Elżbiety i Ryszarda z Prośbą o potrzebne łaski 
i opiekę Matki Bożej 

10:00 
1. + Jan Malek, Rodzice z obojga stron, Brt Józef, Agnieszka i Franciszek 
Skierka 

11:30 1. + Maria Klawikowska w 2 r. śm. 

13:00 
1. dziękczynno - błagalna w 20 r. ślubu Ireny i Janusza 
2. dziękczynna za 80 lat życia Haliny z prośbą o Bożą opiekę i 
błogosłąwieństwo na dalsze lata 

18:00 1. dziękczynna w 5 urodziny Maćka z prośbą o opiekę bożą 

20:00 1. + Norbert i Jadwiga Koseccy 

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. Próbujmy podejmować każdego dnia post, modlitwę  
i jałmużnę,   

2. Dzisiaj w naszej Archidiecezji akcja Pola Nadziei. Po raz VIII 
pomorskie hospicja przeprowadzą wspólną zbiórkę na rzecz swoich podopiecznych.  

3. Od jutra odbędą się w naszym kościele Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci szkół 
podstawowych. Program jest w biuletynie. Bardzo prosimy rodziców o pomoc  
w zorganizowaniu przyjścia dzieci do kościoła w związku ze strajkami. Program spotkań 
jest w biuletynie. Rekolekcje prowadzi ks. Wiesław Mielewczyk. 

4. Serdecznie zapraszam na nabożeństwa wielkopostne. Gorzkie Żale  
w niedzielę o 16.00 a Droga Krzyżowa w piątek o godz. 8.30, 17.00 oraz  
o 19.00 ulicami miasta Żukowa z kościoła Miłosierdzia Bożego do naszego kościoła. W 
związku z tym nie ma drogi krzyżowej o 19.30. 

5. W tym roku Ciemnica będzie się znajdowała w kościele Św. Jana. Adoracja będzie się 
odbywała przez całą noc. Zapisy na te adorację w zakrystii. 

6. W tym tygodniu nasz parafialny zespół Caritas przygotowuje paczki żywnościowe dla 
uboższych rodzin i osób samotnych. Jeżeli ktoś wokół siebie widzi takie osoby to 
prosimy o wrzucenie informacji z danymi do kogo powinna dotrzeć pomoc do skarbony 
Caritas pod św. Antonim. Za tydzień Caritas  rozprowadzać będzie także palmy,  
z których dochód przeznaczony będzie na świąteczną pomoc. Za każdy dar serca 
składamy serdeczne Bóg zapłać.  

7. Za tydzień w niedzielę zapraszamy dorosłych i dzieci na Rodzinne Spotkania Niedzielne 
od ok. godz. 12:30 do godz. 14:00. Wstęp wolny. Temat spotkania dla dorosłych 
"Widzenie przeszłości w odpowiedniej perspektywie"   

8. W przyszłą niedzielę  się przed kościołem kiermasz z pracami osób niepełnosprawnych. 
5. Spotkania duszpasterskie:  

 dzieci przygotowujące się do I Komunii w poniedziałek o 16.30.  
 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.  
 Spotkanie dla rodziców ministrantów chcących wyjechać na letni obóz zapraszamy na 

spotkanie w poniedziałek o godzinie 19:00.  
 Zbiórka dla kandydatów na ministrantów Poniedziałek: 17:00; Ministranci Sobota: 

10:00; Lektorzy: Poniedziałek 19:45. 
6. Bardzo dziękuję paniom z Koła Gospodyń w Żukowie za zorganizowanie śniadania dla 

uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.  
7. Zapraszamy dzisiaj na godz. 19.00 na koncert pieśni wielkopostnych  

w wykonaniu Akademickiego Chóru Uniwersytetu Morskiego. Wstęp wolny. 
8. Polecam prasę katolicką: „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa Niedzielnego” oraz 

nasz Parafialny Biuletyn. 
 

Ogłoszenia 


