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Zesłanie Ducha Świętego 2019 

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 

Nabożeństwa Czerwcowe: 

Po Mszy św. o godz. 18:00 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam 
gdzie przebywali uczniowie, 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».  

Żyć według Ducha 

 W uroczystość Zesłania Ducha 

Świętego Apostoł Narodów kieruje 

do nas mocne słowa: „Ci, którzy 

według ciała żyją, Bogu podobać się 

nie mogą” (Rz 8,8). Często skupiamy 

się wyłącznie na tym, co doczesne, 

zostawiając sprawy duchowe „na 

później”. Bo przecież wieczność nie 

ucieknie. Życie według ciała to życie 

tym, co tu i teraz, bez żadnego 

eschatologicznego odniesienia. To, 

co duchowe, wydaje się nam 

abstrakcyjne, odległe i mające 

niewielki wpływ na naszą 

codzienność. 

    C.D. s.2 ->  

 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 



Rozważanie na Niedzielę 

Chrześcijanin to człowiek duchowy, czyli 

dalekowzroczny, mający zawsze przed 

oczyma obiecane przez Chrystusa życie 

wieczne. Być chrześcijaninem znaczy 

mieć Boga za Ojca. A to zmienia całkowi-

cie postać rzeczy, ponieważ wówczas je-

steśmy „dziedzicami Boga, a współdzie-

dzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim 

cierpimy, by też wspólnie mieć udział w 

chwale” (Rz 8,17). Kto ma Boga za Ojca, 

ten nie musi się bać śmierci, bo wie, że czeka go coś więcej niż ten 

świat. 

„(…) jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli 

zaś przy pomocy ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie 

żyli” (Rz 8,13). Trzeba mieć wielkie zaufanie do Boga składającego 

obietnicę zbawienia, żeby wznieść się ponad sprawy doczesne i z od-

wagą kroczyć ku wieczności, wypełniając przykazania Pana. Trzeba 

mieć serce otwarte na Ducha Świętego, który uczy nas wszystkiego i 

przypomina nam wszystko, co Jezus powiedział (zob. J 14,26). 

Łatwiejsze jest dla nas życie według ciała, czyli zaspokajanie 

bieżących potrzeb, bo efekt jest widoczny i natychmiastowy, nasze 

samopoczucie się poprawia, czujemy się szczęśliwsi. Życie według 

Ducha to pielgrzymowanie drogą wyznaczoną przez Boże Słowo ku 

celowi, którego na ziemi nie dosięgniemy. Zesłanie Ducha Świętego 

na Apostołów, choć bardzo widowiskowe, nie było jedynie zwieńcze-

niem pięknej przygody, lecz dopiero początkiem ogromnego wysiłku 

ewangelizacji. Chrześcijanin, żyjąc według przykazań, nie tylko czyni 

lepszym życie swoje i innych, ale przede wszystkim otwiera je na per-

spektywę nieba. 

ks. Mateusz Tarczyński 



Zapraszamy!!! 

Rektor Gdańskiego Seminarium 
Duchownego zwraca się do 
wszystkich, którzy odczuwają  
w sobie powołanie do kapłaństwa, 
by nie zwlekali z decyzją i zgłosili 
się do naszej archidiecezjalnej 
uczelni.  
 
 
 
 

Wraz z nowym rokiem akademickim kandydaci 
będą mogli rozpocząć studia filozoficzno-
teologiczne i wejść na drogę seminaryjnej formacji 
ku kapłaństwu. 
Szczegółowe informacje na temat procedury 
rekrutacji do Gdańskiego Seminarium Duchownego i warunków przyjęcia są 
podane na stronie internetowej seminarium oraz w gablocie ogłoszeń  
w naszym kościele. Można się z nimi zapoznać także w biurze parafialnym. 



 



Poniedziałek 

10.06.2019 

7:00 
1. + Renata Reggel (greg 10) 
2. + Rozalia i Leon Cyperscy 

8:00 1. + Marian Kwidziński 

18:00 
1. + Jan Rychert i Henryk Dejk oraz zmarli rodzice 
2. Józef, Klara, Kazimierz i Andrzej Fularczyk 

Wtorek 

11.06.2019 

7:00 
1. + dziadkowie: Okon, Kryża, Golnau, Labuda oraz ciocie Anna i 
Gertruda 
2. + Jadwiga i Staniław Lademan 

8:00 1. + Renata Reggel (greg 11) 

18:00 
1. W intencji Kręgu Rodzin św. Józefa 
2. Dziękczynno błagalna w 38 - rocz ślubu Reginy i Jerzego z prośbą o 
dalsze bł. i opiekę dla rodziny 

Środa 

12.06.2019 

7:00 
1. W 15 r. ślubu 
2. + Brunon Bastian w rocz. śm. 

8:00 1. + Anna i Brunon Berman 

18:00 
1. + Renata Reggel (greg 12) 
2. W intencji Alojzego i Heleny Lademan z ok. 65 r. ślubu od Róży św. 
Marii Magdaleny 

Czwartek 

13.06.2019  

7:00 
1. + Renata Reggel (greg 13) 
2. + Władysław Myszk - int. od zakładu pogrzebowego 

8:00 
1. W int. Kapłanów którzy posługują i posługiwali w naszej parafii 
objętych modlitwą Apostolstwa Margaretek 

18:00 
1. + Agnieszka i Józef Dawidowscy oraz Helena i Paweł Kuczka i Wudolf 
Cyperski 

20:00 1. + Marta, Gertruda, Brunon Richert oraz zm. z rodziny. 

Piątek 

14.06.2019  

7:00 
1. + Stanisław Wolbiecki i Franciszek Lubocki 
2. + mąż Stefan, syn Stanisław oraz rodzice 

8:00 1. + Renata Reggel (greg 14) 

17:00 Ślub: Monika i Radosław 

18:00 
1. + Ojciec Władysław Płotka oraz brat Stanisław i siostra Małgorzata 
2. + Agnieszka i Józef Bendik 

Sobota 

15.06.2019  

7:00 
1. + Janina Kaszuba 
2. + Maria Piastowska w 31 r. śm. oraz rodzice z obojga stron 

8:00 1. + Helena i Franciszek Sela 
16:00 Ślub: Joanna i Damian 

18:00 1. + Renata Reggel (greg 15) 

Niedziela 

Trójcy 

Przenajświęt

szej 

16.06.2019 

7:00 1. + Bogusława Żabińska 
8:30 1. + Renata Reggel (greg 16) 

10:00 1. + Czesław i Mirosława Zimmermann 
11:30 1. Dziękczynna w 12 r. ślubu Moniki i Krzysztofa z prośbą o potomstwo 

13:00 1. + Ludwik i Marianna Skorupscy 

18:00 
1. Dziękczynna w 30 r. ślubu Ewy i Andrzeja Sałańskich z prośbą o dalsze 
bł. Boże i opiekę Matki Bożej. 

20:00 1. + Alfons Laskowski 

INTENCJE MSZALNE 



1. Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Zesłania Ducha Św.  
2. Dziękuję wspólnocie Gwiazda Betlejemska za przygotowanie 

modlitewnego czuwania na Zesłanie Ducha Świętego oraz osobom 
które  przyjęły zaproszenie do wspólnej modlitwy.   
Raz jeszcze dziękuję wszystkim uczestnikom i współorganizatorom 
Pieszej Pielgrzymki do Wejherowa. Dziękuję szczególnie 
porządkowym, przewożącym bagaże: p. Mirkowi Dera, Markowi Lisowi, Andrzejowi 
Littwitzowi, orkiestrze, p. Zbyszkowi za przygotowanie nagłośnienia, osobom niosącym 
Krzyż i feretrony Matki Bożej,  śpiewającym, grającym i głoszącym konferencje. 

3. W liturgii Kościoła: 

 Dzisiaj Msza św. w języku Kaszubskim o godzinie 13:00. Przed Mszą św. Nauka 
części stałych Mszy św. w języku Kaszubskim. 

 Nabożeństwa czerwcowe codziennie po wieczornej Mszy św. 

 Poniedziałek – II dzień Zielonych Świąt - Święto NMP Matki Kościoła 

 Wtorek - św. Barnaby, apostoła i męczennika  

 Środa – bł. męczenników naszej Archidiecezji: Mariana Góreckiego, Bronisława 
Komorowskiego, Franciszka Rogaczewskiego, Alicji Kotowskiej i towarzyszy  

 Czwartek – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. - 13 dzień 
miesiąca - dzień Matki Bożej Fatimskiej. Zapraszamy wszystkich parafian na czuwanie 
modlitewne, które rozpoczniemy Różańcem o 19.30. Potem Msza św. i procesja ze 
świecami. Całość w kościele poklasztornym. Zapraszamy 

 Piątek - św. Michała Kozala - biskupa i męczennika 
4. Spotkania duszpasterskie: 

 dzisiaj po Mszy Św. o godz. 11:30 zapraszamy dorosłych i dzieci na kolejne Rodzinne 
Spotkania Niedzielne. Temat spotkania dla dorosłych: "Prawo do poniesienia porażki". 
Szczegóły w biuletynie. Wstęp wolny. 

 Zbiórki kandydatów na ministrantów Poniedziałek 17:00; Ministranci Sobota 10:00; 
Lektorzy Poniedziałek 19:30. 

 spotkanie młodzieży 18+ dla Jezusa we wtorek o 20.00 w domu parafialnym.  

 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 
5. Wyjazd członków Żywego Różańca na diecezjalny dzień jest w sobotę 15 czerwca  

o godz. 8.00. Koszt 10 zl. Zapisy na autobus w zakrystii dzisiaj do godz. 20.00.  
6. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich w Uroczystość Bożego Ciała na Żukowskie 

uwielbienie, które będzie miało miejsce na szkolnym boisku o godz. 19.00.  
7. Przypominam,   że zwrot kart na parafialne wyjazdy wakacyjne dla dzieci do Zawoi 

oraz na spływ należy oddać do 15 czerwca 
8. Polecamy prasą katolicką: nowe numery Gościa Niedzielnego, Mały Gość 

Niedzielny, Miłujcie się  i nasz Biuletyn Parafialny.  
9. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby: + Mar ii Lewańczyk, l 71 z Glincza,  

+Hildegardy Myszk, l. 78 z Żukowa, Elżbiety Lewickiej, l. 71 z Żukowa oraz 
+Eugeniusza Młyńskiego, l. 83 z Żukowa. Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu 

Ogłoszenia - WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE - 09.06.2019 

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 
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