
ROK XIX nr 1057 

24.11.2019 r. 

Niedziela  Chrystusa Króla 

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:  
wtorek o godz. 17.30 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:  
Środa 17:45 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i 
patrzył. A członkowie Sanhedrynu 
szydzili: «Innych wybawiał, niechże 
teraz siebie wybawi, jeśli jest 
Mesjaszem, Bożym Wybrańcem». 
Szydzili z Niego i żołnierze; 
podchodzili do Niego i podawali Mu 
ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś Królem 
żydowskim, wybaw sam siebie». Był 
także nad Nim napis w języku 
greckim, łacińskim i hebrajskim: «To 
jest Król żydowski». Jeden ze 
złoczyńców, których tam 
powieszono, urągał Mu: «Czyż Ty nie 
jesteś Mesjaszem? Wybaw więc 
siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go, 
rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, 
chociaż tę samą karę ponosisz? My 
przecież – sprawiedliwie, odbieramy 
bowiem słuszną karę za nasze 
uczynki, ale On nic złego nie uczynił». 
I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, 
gdy przyjdziesz do swego królestwa». 
Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, 
powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w 
raju».  

Dziwny Król 

Scena z dzisiejszej Ewangelii może 
wydawać się wręcz groteskowa, biorąc 
pod uwagę, że czcimy dziś Chrystusa jako 
Króla Wszechświata. Rozciągnięty na 
krzyżu pomiędzy niebem i ziemią jest 
jednak dla nas prawdziwie Królem, choć 
próżno szukać u Niego bogatych szat, na 
darmo rozglądać się za tronem  
i wysadzaną drogocennymi kamieniami 
koroną. W Jego Królestwie prawdziwym  
i jedynym bogactwem jest Miłość. „Gdy 
ukrzyżowano Jezusa, lud stał  
i patrzył” (Łk 23,35). Z jednej strony, 
pewnie ludzie nie wierzyli własnym 
oczom, że Ten, który jeszcze do niedawna 
czynił cuda i wskrzeszał umarłych, sam 
teraz wchodzi w objęcia śmierci. Z drugiej 
strony, stali i patrzyli z ciekawością, czy 
przypadkiem i teraz nie wydarzy się cud: 
„Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, 
wybaw sam siebie” (Łk 23,37). Może 
tryumfalnie zejdzie z krzyża? 



Komentarz na Niedzielę 

Cud się wydarzył, nawet 
nie jeden, lecz co najmniej 
kilka. Przede wszystkim cud 
Miłości, która oddaje życie 
dla zbawienia ludzi. Bo 
Chrystus Król nie szuka 
możliwości wybawienia 
siebie samego. Nie schodzi 
z krzyża, choćby mógł, lecz 
zostaje na nim, by złożyć 
ofiarę z własnego życia, 
która potem będzie podtrzymywała życie Jego Ciała, czyli Kościoła. 
Na krzyżu wydarzył się także cud nawrócenia i Miłosierdzia, gdy 
Dobry Łotr w godzinie swojej śmierci rozpoznał w Jezusie 
Zbawiciela, od którego otrzymał zapewnienie: „Dziś ze Mną 
będziesz w raju” (Łk 23,43). 

 Dzisiaj Bóg wzywa nas do 
tego, byśmy nie tylko biernie 
stali i patrzyli, ale przede 
wszystkim podjęli królewskie 
obowiązki otrzymane w 
momencie naszego chrztu, 
którymi są: służba wobec 
drugiego człowieka wyrażająca 
się najmocniej w ofiarowaniu 

własnego życia w trosce o zbawienie bliźniego i zaprowadzanie 
pokoju. Od Chrystusa wiszącego na krzyżu nie można oderwać 
wzroku, bo wydaje się sprzecznością samą w sobie. Jednak krzyż 
mówi nam, że to jest właśnie Ten, który śmierć pokonał, który jest 
Początkiem i Pełnią, który zaprowadza na ziemi pokój. 

 ks. Mateusz Tarczyński 



Rekolekcje Parafialne  

Prowadzi: Ks. Grzegorz Tomaszewski 

 

Sobota 30.12.2019 

                18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną  

Niedziela 01.12.2019 

 7.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną  

  8.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną  

10.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną 

11.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci 

13.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną 

18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną 

20.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla młodzieży  

Poniedziałek 02.12.2019 

  6.30 Msza św. roratnia 

  8.00 Spowiedź święta 

  9.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną  

16.00 Nauka rekolekcyjna dla dzieci  

17.00 Spowiedź święta 

18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną 

19.00 Spowiedź święta 

20.00 Nauka rekolekcyjna dla młodzieży 

Wtorek 03.12.2019 

  6.30 Msza św. roratnia 

  8.00 Spowiedź święta 

  9.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną  

17.00 Spowiedź święta 

18.00 Msza św z nauką rekolekcyjną  

20.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną na zakończenie rekolekcji 



Jak dobrze przygotować się do adwentu? 

SPOWIEDŹ     

To pierwszy i najważniejszy punkt. Adwent to swego 
rodzaju rekolekcje, przez które przeprowadza nas 
Kościół. A żadne rekolekcje nie będą najzwyczajniej 
dobre i owocne, jeśli nie pozwolimy Panu Bogu działać. 
Warto więc jeszcze przed adwentem skorzystać z 
sakramentu pokuty, aby ten nowy rok liturgiczny 
zacząć z czystą kartą. Tak, aby Pan Bóg mógł w naszych 
sercach zrobić miejsce dla swojego Syna, którego 
posyła. 

MODLITWA 

Modlitwy nigdy dość. Wychodzę z założenia, że żadna 
modlitwa nie jest zła. Każda jest rozmową z Bogiem, każda 
jest dla Niego ważna. Z Bogiem porozmawiać można o 
wszystkim – o żonie, o studiach, o pracy, o rodzicach, o 
zakupach… Głęboko wierzę w to, że każdą modlitwę Pan 
Bóg traktuje jak najważniejszą na świecie. Warto więc z 
Nim tak na serio porozmawiać o adwencie. O tym, jakie 
mamy oczekiwania, czego się boimy, jak byśmy chcieli ten 

czas przeżyć. I prosić Go o to, aby przy nas był, aby nas wspierał. I abyśmy my byli otwarci na 
Jego propozycje. Bo pamiętajmy – Bóg wie lepiej od nas czego potrzebujemy. Nie brońmy Mu 
zatem działać, módlmy się o otwarte oczy i uszy na Jego propozycje. 

POST 

Post to praktyka, która dziś jest bardzo zapominana i 
najzwyczajniej w świecie źle rozumiana. Wielu ludziom 
wydaje się, że to taka głodówka, którą trzeba sobie 
zafundować, aby Bóg zwrócił na nas uwagę lub aby 
odpokutować za grzechy. Nic bardziej mylnego. 
Prawdziwy i dobrze rozumiany post wypływa z miłości. 
Do Boga i do drugiego człowieka. Odmawiamy sobie 
czegoś, np. czytania, aby zadbać o relację ze Stwórcą i 
pójść chociażby na Mszę. Pokazujemy Bogu, a bardziej 
samym sobie, że jest On dla nas ważny, że Go kochamy 
mimo tego, że swoim życiem pokazujemy często coś 
odwrotnego. Tak więc warto w adwencie zrezygnować z czegoś, co pochłania nasze myśli, nasz 
czas i przeznaczyć go na odnowienie relacji z Ojcem. Kiedy ostatnio czytałeś Pismo Święte? A 
może pójdź na Mszę nie tylko w niedzielę? Zamiast np. spędzać czas przed telewizorem. 



INTENCJE MSZALNE 

Poniedziałek 

25.11.2019 

7:00 

1. Za + Zdzisława i Annę Malinowskich oraz Konradę i Franciszka 
Grabowskich 
2. Dziękczynna z ok. urodzin Elżbiety z prośbą o bł. i opiekę Bożą dla jej 
rodziny 

8:00 1. Za + Gerarda Gorlikowskiego w 9 r. śm oraz Marka i Małgorzatę  

18:00 
1. Za + Józefa Kosater w r. śm 
2. Za + rodziców Brygidę i Stanisława oraz teścia Stanisława 

Wtorek 

26.11.2019 

7.00 
1. Za + Teresę w 10 r. śm. oraz rodziców i brata 
2. Za + Czesławę i Zdzisława Piróg 

8:00 1. Za +  Wojciecha Pytel 

18:00 
1. Za + Wiesława Doline - int. od przyjaciół 
2. Za + Bogusłąwa Stencel 

Środa 

27.11.2019 

7:00 
1. Za + Bogumiłę i Krzysztofa Ranachowskich 
2. Za + męża Pawła Wiczling w 6 r. śm 

8:00 1. Za + Dawida Okrój - od ucz. Pogrzebu 

18:00 
1. Za + Franciszka Formela i Henryka Gosz 
2. Za +  szwagra Wiesłąwa i Dusze w czyśćcu cierpiące 

Czwartek 

28.11.2019 

7:00 
1. Za + dusze w czyśćcu cierpiące 
2. Za +  Reginę - int. od brata Janusza z rodziną 

8:00 1. Za +  Brunona, rodziców i rodzeństwo z ob. stron 

18:00 
1. Za +  Teresę Walkusz w 2 r. śm 
2. Za +  Jerzego oraz rodziców z obojga stron 

Piątek 

29.11.2019  

7:00 
1. Za + Janusza Kreft oraz męża Józefa 
2. Za + Konrada Wircińskiego - int. od ucz. pogrzebu 

8:00 1. Za + rodziców Anielę i Bernarda Kuberna 

18:00 
1. Za + Jana Litwitz w 12 r. śm. 
2. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. w rodzinie 

Sobota 

30.11.2019  

7:00 
1. Za + Władysława Kronke w 30 r. śm. oraz rodziców z ob.. Stron 
2. Za + Bronisława Biankowskiego - int. od zakł. Pogrzebowego 

8:00 
1. Za +  Wandę i Alojzego Drewing 
2. Za +  Mirosława Kostrzewa 

18:00 
1. Za + syna Dariusza w 5 r. śm. oraz brata Wojciecha i rodziców Gertrudę 
i Józefa Sikora 

I Niedziela 

Adwentu 

1.12.2019 

7:00 1. Za + Barbarę i Macieja Kitowskich oraz Zbigniewa i Wandę 

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

10:00 1. Za + Irenę, Leona i Władysława (4 r. śm) Kańskich i Magdalenę Plichta   

11:30 1. Za + Mieczysłąwa Hinca i rodzców z ob.. Stron 

13:00 
1. Za + zmarłych członków Róży św. Józefa z Glincza 
2. Za + Anielę i Józefa Hazuka 

18:00 1. Za + Andrzeja Zasadę oraz rodziców Antoniego i Martę  

20:00 1. O boże bł. w rodzinie 



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 

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

WWW.WNMP-ZUKOWO.DIECEZJA.GDA.PL 

1.  W liturgii kościoła: 

 dzisiaj ostatnia niedziela Roku Kościelnego - niedziela Chrystusa Króla 

Wszechświata  

 sobota – Święto św. Andrzeja, Apostoła 

 za tydzień rozpoczniemy Adwent oraz rekolekcje rozpoczynające 

nowy kościelny, które poprowadzi ks. Grzegorz Tomaszewski. Program rekolekcji jest w 

biuletynie.  

2.  Spotkania duszpasterskie: 

 Spotkanie parafialnej rady duszpasterskiej będzie we wtorek o 19.00 w domu parafialnym  

 W tym tygodniu nie będzie katechez dla dzieci przygotowujących się do sakramentów 
Spowiedzi i I Komunii. 

 Spotkanie młodzieży starszej 18+ we wtorek o godz. 20.00 w domu parafialnym.  

 Oaza młodzieżowa spotyka się na zabawie andrzejkowej w piątek o 20.00 w sali Centrum 
Spichlerz. 

 Spotkania Scholii w sobotę o 9.30 a Oazy Dzieci Bożych o 11.00. 

 Spotkanie dla członków Żywego Różańca będzie wyjątkowo 1 grudnia po Mszy św.  
o godz.13.00.  

 Spotkanie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w środę po Mszy św. wieczornej 

 Zbiórka dla ministrantów, aspirantów i kandydatów sobota 9:00, Lektorzy i Ceremoniarze 
poniedziałek 19:00; 

3. Od przyszłej niedzieli Caritas będzie rozprowadzać świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy 

Dzieciom”. Świece będą także na jarmarku świątecznym. Niech ta świeca zapłonie przy 

pustym miejscu,  jakie każdy pozostawia przy wigilijnym stole. 

4.  VIII Jarmark Bożonarodzeniowy będzie w dniach 7-8 grudnia na dziedzińcu naszego 

kościoła. Program oraz plakat z informacją za tydzień w biuletynie 

5.  Polecamy prasę religijną: nowy numer „Małego Gościa Niedzielnego”, „Gościa 

Niedzielnego”,  oraz nasz parafialny biuletyn  

Ogłoszenia parafialne 


