
ROK XIX nr 1023 

10.03.2019 r.  

     I 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 

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad 
Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni 
czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic 
przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł 
głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem 
Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się 
chlebem». Odpowiedział mu Jezus: «Napisane 
jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”». 
Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu 
w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł 
do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego 
wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, 
komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi 
pokłon, wszystko będzie Twoje». Lecz Jezus mu 
odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, 
będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć 
będziesz”». Zawiódł Go też do Jerozolimy, 
postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do 
Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd 
w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim 
da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na 
rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził 
swej nogi o kamień”». Lecz Jezus mu odparł: 
«Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę 
Pana, Boga swego”». Gdy diabeł dopełnił całego 
kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.  

Nawrócić się, czyli stać się żywą 

Ewangelią 

 Wielki Post to nie czas, w 

którym odliczamy dni do Wielka-

nocy. To czas, w którym mamy 

zrobić wszystko, żeby Wielkanoc 

w ogóle się wydarzyła! Zmar-

twychwstanie Chrystusa nie jest 

tylko wydarzeniem historycznym, 

lecz rzeczywistością, która ciągle 

się dzieje. Jesteśmy świadkami 

pustego grobu zawsze wtedy, kie-

dy doświadczamy własnego na-

wrócenia, które jest procesem – 

ciągłym ukierunkowywaniem my-

śli, słów i działania w stronę Boga. 

    C.D. s. 2 -> 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 



Rozważanie na Niedzielę 

Niejednokrotnie musimy zmierzyć się z 

tymi samymi pokusami, na jakie 

wystawiony został na pustyni Jezus. Są to: 

pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i 

pycha żywota (zob. 1J 2,16). W Wielkim 

Poście, przypatrując się Jezusowi, mamy 

uwierzyć, że możliwe jest ich 

przezwyciężenie. Na każdą z tych pokus 

Jezus odpowiada Szatanowi, przytaczając 

Słowo Boże i wzywając w ten sposób na 

pomoc swojego Ojca. Słowo Boże może 

stać się dla mnie tarczą i obroną 

przeciwko Złemu, jeśli tylko będę je 

poznawać, kochać, żyć według niego i je 

głosić. Jest to słowo Ojca, który nie 

pozwoli swojemu dziecku zginąć. 

 Często jednak Biblia jest używana 

przez ludzi jako zbiór argumentów na 

potwierdzenie prywatnych poglądów na 

temat wiary. Cytaty biblijne wyrwane z 

kontekstu mogą „potwierdzić” każdą 

głupotę. Słowo, które dał nam Bóg w Biblii, 

to jednak nie zbiór argumentów. Najpierw mamy je „przeżuć”, zasmakować w 

nim i posilać się nim. Potem jest czas na wprowadzanie go w życie – krok za 

krokiem – aż sami staniemy się dla innych 

czytelnym Słowem Bożym, żywą Ewangelią. 

W tym tkwi siła Słowa, które umacnia wiarę 

i jest orężem przeciw pokusom. 

Przylgnąwszy do Słowa, nie dasz się zwieść, 

nie dasz się przekonać, że jest jakiś inny bóg 

poza Panem. 

   ks. Mateusz Tarczyński 



Zwykle myślimy o ograniczeniach w jedzeniu i piciu (chociaż post oznacza 
brak jedzenia w ogóle) oraz inne wyrzeczenia. Pościć to w potocznym 
znaczeniu odmówić sobie czegoś. Jednak w dzisiejszym pierwszym czytaniu 
z proroka Izajasza słyszymy wielką krytykę takiego rozumienia postu. 

„Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, 
rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie 
jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom 
biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić 
się od współziomków (Iz 58,6n).” Post ze względów religijnych posiada 
wpierw wymiar duchowy: oznacza nasze zwrócenie się do Boga ponad tym, 
co mamy na świecie. Stąd wynika potrzeba wyrzeczenia się jako znaku 
a jednocześnie doświadczenia naszego oderwania od dóbr tego świata, 
by w sposób bardziej wolny spojrzeć na Boga i to, czego On od nas oczekuje. 
Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, 
rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo 
połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, 
nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków (Iz 
58,6n). Post jest jedynie środkiem zbliżania się do Boga. Sam w sobie 
nie może być celem. Dlatego to uczniowie Jezusa nie poszczą i nawet 
nie mogą pościć, dopóki Oblubieniec jest wśród nich, dopóki Bóg jest z nimi 
w sposób bezpośredni. Post byłby w takiej sytuacji nie tylko sztuką dla 
sztuki, ale ponadto byłby wyrazem braku wiary w Jezusa. Byłoby podobnie 
jak w przypadku faryzejskiego podejścia do szabatu, który zabraniał czynić 
coś dobrego, ratować życie człowieka, uzdrowić go. Z tego właśnie względu 
Kościół w starożytności zabraniał postu w każdą niedzielę i w okresie 
wielkanocnym. Jeżeli dobrze policzymy dni Wielkiego Postu, to niedziele są 
wyłączone z postu. Post ze względów religijnych posiada wpierw wymiar 
duchowy: oznacza nasze zwrócenie się do Boga ponad tym, co mamy 
na świecie. Stąd wyrzeczenie się czegoś jest znakiem oraz jednocześnie 
doświadczeniem naszego oderwania się od świata, by w sposób bardziej 
wolny spojrzeć na Boga i wsłuchać się w Jego słowo skierowanie do nas. 
Dlatego tak ważny jest jego przejaw w postaci: „rozerwania kajdan zła, 
rozwiązania więzów niewoli, wypuszczenia wolno uciśnionych i połamania 
wszelkiego jarzma” (zob. Iz 58,6). Doświadczenie postu jest doświadczeniem 
wolności, które jest jedynie wówczas autentyczne, gdy sami dajemy wolność 
innym. Wszelka niewola jest przejawem całkowitej zależności od świata, 
z którego nas wyzwala Chrystus, czyniąc nas synami i dziedzicami Boga. 
        Włodzimierz Zatorski OSB 

Co to jest post? 





Poniedziałek 

11.03.2019 

7:00 
1. Agnieszka Sikora (greg . 10) 
2. + rodzice i rodzeństwo Gronda 

9:00 1. o zdrowie i boże bł. dla Kingi i Konstancji 

18:00 
1. + Janina i Józef Hirsz 
2. + Gerard Gorlikowski w dniu urodzin, Małgorzata i Marek 

Wtorek 

12.03.2019 

7:00 
1. + Emilia Klinkosz 
2. + Gertruda Kankowska 

9:00 1. + Agnieszka Sikora (greg . 11) 

18:00 
1. w int. Kręgu Rodzin św. Józefa 
2. + Mieczysław Kasjaniuk w 4 rocz. śm. 

Środa 

13.03.2019 

7:00 
1. dziękczynna za udana operację z prośbą o boże bł. dla mamy Elżbiety 
2. + Alekandret i Mieczysław Tomulewicz - int. od kolegów i znajomych 
z Starogardu Gdańskiego 

9:00 1. + Władysław i Agnieszka Formela 

18:00 1. + Agnieszka Sikora (greg. 12) 

20:00 1.  + Jadwiga Cyperska 

Czwartek 

14.03.2019 

7:00 
1. + Agnieszka Sikora (greg. 13) 
2. + rodzice: Helena i Karol Schendler, teściowie Hildegarda i Jan 
Smugała oraz zmarli z rodziny 

8:00 1. + Marta i Konrad Syldatk 

18:00 
1. + Izabela Bielska w rocz. urodzin 
2. + Genowefę, Feliksę i Czesława Kotulskich; Mariana Kot, Apolonia 
Sosnowska, Tadeusza Sawickiego, Jadwigę i Marii Chodowskich 

Piątek 

15.03.2019 

7:00 
1. + Agnieszka Sikora (greg. 14) 
2. + Mirosław Zimmerman 

8:00 1. + Janina Kaszuba 

18:00 
1. + Andrzej Krefta w 1 r. śm. i Zdzisław Krefta 
2. + Agnieszka i Józef Bendik 

Sobota 

16.03.2019 

7:00 
1. w intencji Ojczyzny Ojca św., radia Maryja i telewizji Trwam 
2. + Monika, Agnieszka i Wojciech Ropel 

8:00 
1. + Agnieszka Sikora (greg . 15) 
2. w 50 ur. Zbigniewa z prośbą o boże bł. i opiekę Matki Bożej 

18:00 1. + Mirosław Zimmerman w 1 r. śm. 

II Niedziela 

Wielkiego 

Postu 

17.03.2019 

7:00 1. + teściowie, rodzice, brat Piotr i Zygmunt 

8:30 1. + rodzice Gabriela i Wiktor oraz siostra Eugenia i brat Paweł 

10:00 1. + Józef Richert 

11:30 1. + Jadwiga i Norbert Kosseccy 

13:00 1. + Joanna Młyńska 

18:00 1. + Agnieszka Sikora (greg. 16) 

20:00 1. + Wacław Hirsz 1 r. śm. 

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 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 10. 03. 2019 r.  
1. Rozpoczęliśmy Wielki Post. Czas przemiany naszych serc, 

nawrócenia i pokuty.  Zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa 
przypisane do tego czasu: 

 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 

2. Program rekolekcji wielkopostnych dla dorosłych i młodzieży pracującej jest w 
biuletynie. Nauki jak co roku o godz. 9.00, 18.00 i 20.00.  Wszystkie Msze św. będą w  
kościele. Spowiedź we wtorek 

3. Adoracja w kościele św. Jana bez Mszy św. od 8.30. W środę modlitwa uwielbienia  
w godz. 19.00-20.00. 

4. Bóg zapłać za ofiary złożone dziś na tacę które zostaną przeznaczone na posadzkę w 
kościele św. Jana. 

5. Spotkania duszpasterskie: 
 Dzisiaj w godz. 12:30 do 14.00 zapraszamy dorosłych i dzieci na kolejne Rodzinne 

Spotkania Niedzielne. W programie: Temat dla dorosłych "Bezwarunkowa akceptacja", 
a dzieci czeka specjalny prezent dla każdego na czas Wielkiego Postu. dzieci 
przygotowujące się do I Komunii w poniedziałek o 16.30 w domu parafialnym  

 Zbiórka dla kandydatów na ministrantów w poniedziałek o 17:00; Ministranci: Sobota - 
10:00; Lektorzy: Lektorzy - Sobota 11:30 

 Spotkania dla bierzmowanych będą się odbywać w następującym porządku: 
Poniedziałek, Wtorek: godz. 19:30; Sobota: godz. 16:00. Próby są obowiązkowe dla 
wszystkich kandydatów. 

 spotkanie oazy młodzieżowej w 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. 
 zapraszamy małżeństwa zainteresowane Oazą Rodzin do nowopowstającego kręgu 

Domowego Kościoła. Spotkanie z parą pilotującą w niedzielę za tydzień 17 marca po 
nabożeństwie Gorzkich Żali w plebanii (około 16.45) 

 Dnia 16.03.2019 (sobota) nie będzie próby scholii ani spotkania ODB ale  wielkopostny 
wyjazd do Gdańska, który planujemy tego dnia. W planie: wspólna modlitwa (Droga 
Krzyżowa), zabawa (gra terenowa) oraz posiłek. Przejazd z Żukowa do Gdańska (oraz 
powrót) kolejką SKM: spotykamy się przy naszym kościele o godz. 10:15, powrót ok. 
godz. 16. Konieczne zapisy, szczegółowe informacje w biurze parafialnym.  

  
6. Polecam prasę katolicką: „Miłujcie się” i „Gościa Niedzielnego”, nasz Parafialny 

Biuletyn oraz nowy numer kwartalnika biblijnego „Galilea”. 

Ogłoszenia 


