
ROK XX nr 1070 

1.03.2020 r. 

 I Niedziela Wielkiego Postu 

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 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby 
był kuszony przez diabła. A gdy pościł już 
czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w 
końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł 
do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, 
powiedz, żeby te kamienie stały się 
chlebem». Lecz On mu odparł: «Napisane 
jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale 
każdym słowem, które pochodzi z ust 
Bożych”». Wtedy wziął Go diabeł do Miasta 
Świętego, postawił na szczycie narożnika 
świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem 
Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: 
„Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na 
rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie 
uraził swej nogi o kamień”». Odrzekł mu 
Jezus: «Ale napisane jest także: „Nie będziesz 
wystawiał na próbę Pana, Boga swego”». 
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką 
górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata 
oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to 
wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi 
pokłon». Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, 
szatanie! Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu 
swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu 
samemu służyć będziesz”». Wtedy opuścił Go 
diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali 
Mu.  

Komentarz 

W Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu liturgia 
słowa zaprasza nas do przyjrzenia się scenie 
pierwszego grzechu w historii ludzkości. Nie jest 
to, bynajmniej, historyczna retrospekcja – 
oglądanie albumu ze zdjęciami, bowiem to 
wydarzenie ma wielki wpływ na nasze życie. Wąż 
był zły i istniał w Raju wraz z innymi stworzeniami. 
Oznacza to, że ludzie żyli w możności wyboru zła. 
Jednak ich oczy były ciągle wpatrzone w Dobroć 
Boga, która była tak ponętna, że nie można było 
oderwać od Niej wzroku. Istotnie, człowiek 
zakochany w Bogu widzi tylko Jego. Wąż zatem 
musiał użyć podstępu, aby człowiek oderwał 
wzrok od Stwórcy. Zasiał więc niepewność w sercu 
kobiety, która ostatecznie przeniosła ją na dialog 
ze złem. Niepewność podmiotu swojego 
umiłowania jest pierwszym krokiem do zguby,  
a dotyczy zwłaszcza niewiast. Bliskość, oddanie, 
powierzenie się kochanej osobie jest dla kobiety 
przestrzenią bezpieczeństwa. Utrata tego poczucia 
powoduje różne zgubne działania: osądy, 
skomplikowane myśli, reżyserowane we własnej 
głowie dialogi, oskarżenia, z czasem rozpacz, 
beznadzieję i... krach. Tak oto Ewa pozwoliła na 
odwrócenie wzroku od Boga. Pokusa, zestawiona  
z przekonywującym podszeptem węża, przyniosła 
zgubę jej, a przez nią i samemu Adamowi, który 
stał obok. Dlaczego on nie dostrzegł tego dialogu 
ze złem? Dlaczego nie zareagował? - Ponieważ 
wzrok Adama był ciągle utkwiony w Bogu. 
                             C.D. -> s.2 



Komentarz 

Czy to znaczy, że Adam był lepszy od Ewy? - Nie, oznacza to, że 

zapomniał troszczyć się o swoją niewiastę. Bóg nie powołuje 

człowieka do miłości egoistycznej, ale stawiając obok niego dru-

gą osobę, chce żeby człowiek miłował Boga we wspólnocie. Ad-

am nie zatroszczył się dostatecznie o swoją żonę, nie wykazał się 

odpowiedzialnością do jakiej powołał go Stwórca, stawiając przy 

jego boku Ewę. Miłość według woli Bożej zostanie później ujęta 

w przykazanie miłości Boga „i” bliźniego – jako jedno 

(podwójne) i najważniejsze przykazanie: „«Nauczycielu, które 

przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: 

«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą 

swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierw-

sze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował 

swego bliźniego jak siebie samego»” (Mt 22,36nn). Echem tego jest Nowe Przykazanie miło-

ści: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowa-

łem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie” (J 13,34). Największym i pierwszym przyka-

zaniem jest więc miłowanie w każdą stronę: do Boga, do bliźniego i do siebie samego. 

Jezus przychodzi, aby udzielić nam łaski właśnie dla zdobycia umiejętności takiej miłości w 

trzech wymiarach (Bóg, bliźni, ja). Bowiem dotknięty grzechem człowiek nie jest w stanie 

zdobyć się na taką ofiarę, żeby kochać doskonale tę „trójcę”. 

Pokusy, które spadły na Syna Bożego są właśnie próbą odwrócenia kierunków miłości. Zły 

nie powie nigdy wprost, żeby zrobić coś złego. On pokaże miłość w wersji karykaturalnej, 

albo nakłoni do miłowania niezgodnego z naturą miłości – egoistycznego. 

I tak w pierwszym kuszeniu nakłaniał Jezusa, żeby pokochał siebie ponad Boga – własne 

potrzeby, te najbardziej podstawowe, chciał przedstawić Jezusowi jako pierwszorzędne i na-

tychmiast konieczne do zrealizowania. Jezus nie postawił głodu ponad miłość do Ojca – wy-

kazał się dojrzałą miłością siebie samego. 

W drugim kuszeniu diabeł uderzył w relacje. Chciał nakłonić Jezusa, żeby wykorzystał Boże 

stworzenie (aniołów) do własnych zachcianek i kaprysów – chciał żeby Jezus postawił swoją 

wolę w sytuacji egocentrycznej, podporządkowując sobie wszystkie relacje i czyniąc z anio-

łów i ludzi sługusów. Jezus wykazał się właściwą i dojrzałą miłością drugiej osoby. 

W trzecim kuszeniu diabeł chciał odwrócić kierunek miłości Boga. Chciał powtórzyć kusze-

nie rajskie i przeciwstawić Syna Bożego swojemu Ojcu, aby to Syn dyktował warunki Bogu. 

Jezus wykazał się dojrzałą miłością i posłuszeństwem Ojcu niebieskiemu. 

Zatem Zbawiciel, w tak trudnej dla siebie sytuacji, obronił Przykazanie miłości Boga i bliź-

niego. Tym samym dał przykład odpowiedzialnego postępowania i stanowczej walki w obro-

nie prawdziwej miłości. Siebie wskazał jako Pośrednika. 

Taką oto wskazówkę otrzymaliśmy na pierwszy punkt kontrolny (niedzielę) Wielkiego Postu. 

Przyjrzyj się jak wypełniasz słowa: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim ser-

cem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem; a bliźniego swego jak siebie samego”. 

 
ks. Krystian Wilczyński  

źródło: http://www.szkolabiblijna.gda.pl/slowo-na-niedziele-13256 



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? 



           Krucjata Wyzwolenia Człowieka c.d.  

Krucjata powstała w czasie I pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II 

do Ojczyzny, jako odpowiedź na apel, który Papież skierował w liście 

pożegnalnym do Polaków z dnia  23 października 1978 roku: 

  ,,Proszę Was, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza 

ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa,  

a czasem może zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu”. 

          Ruch Światło-Życie poczuł się pierwszym i odpowiedzialnym adre-

satem powyższego apelu Jana Pawła II.  Moderator Krajowy Ruchu,  jego założyciel ksiądz Franci-

szek Blachnicki (obecnie Sługa Boży) już 28 października 1979 r. skierował do uczestników Dnia 

Jedności Ruchu Światło-Życie orędzie,  w którym zainicjował kilkumiesięczne przygotowanie do 

diakonii wyzwolenia. W wyniku tego przygotowania wyłonił się program i metody działania Kru-

cjaty Wyzwolenia Człowieka. 

      Programem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jest Ewangelizacja, czyli głoszenie z wiarą  

i mocą Jezusa Chrystusa, który wyzwala człowieka, przez modlitwę indywidualną i wspólnotową 

oraz post czyli całkowitą abstynencję od alkoholu. 

Drogę taką wskazał Chrystus apostołom, gdy doświadczyli niemocy w walce ze złem (Ten ro-

dzaj duchów wypędza się postem i modlitwą – Mt 17,21). Modlitwa często jest jedynym środ-

kiem pomocy, kiedy po ludzku nic nie da się zrobić. Ona również przemienia „działaczy” w pokor-

nych świadków Bożego działania, a zniewolonych przyprowadza do źródła życia. Modlitwa i post 

stanowią serce programu działania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.     

    Formy działania KWC,  to:   

 STYL ŻYCIA  oparty  na prawdzie, miłości i wolności 

 SŁUŻBA dla wyzwolenia z nałogów społecznych - zwłaszcza alkoholizmu  
       oraz z wszelkiego zakłamania i lęku, które niszczą godność człowieka i jego życie 

 OFIARA  modlitwy i abstynencji podjęta dobrowolnie z miłości  

Każdy człowiek może podpisać deklarację przynależności do Krucjaty.  Przystąpienie do KWC, to 
decyzja abstynencji zadeklarowana na piśmie i wpisana do ,,Księgi czynów wyzwolenia” istnie-
jącej przy każdej stanicy KWC.                                  

   Przyjmuje się dwie formy składania zobowiązań abstynenckich: 

        - na okres roku – jako kandydat do KWC 

        - na czas przynależenia do KWC – członek Krucjaty  

Deklaracja ta zawiera także postanowienie nieczęstowania i niewydawania pieniędzy  na alko-
hol. „Członek Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, niezależnie od zewnętrznej sytuacji, postępuje jak 
człowiek wewnętrznie wolny. Wyrzeka się sam wszelkich nałogów, pomaga innym w uwolnieniu 
się od nich, praktykuje całkowitą abstynencję od alkoholu, przeciwstawia się towarzyskiemu 
przymusowi picia propagując uroczystości towarzyskie czy rodzinne bez alkoholu. Swoją postawa 
pragnie podtrzymać słabych i zalęknionych”    
(z deklaracji KWC)  



PONIEDZIAŁEK 

2.03.2020 

7:00 
1. Za + Wiesława Dolinę (greg 1) 
2.Za + Krzysztofa Ranachowskiego w 20 r. śm oraz Bogumiłę  

8:00 1. Za + Edmunda Groth w r. śm. 

18:00 
1. Za + Helenę i Leona Wrońskich oraz Helenę Dewing 
2. O Boże bł. i opieke Matki Bożej dla Mateusza, Tomka, Piotra, Edyty i 
Maksymiliana 

WTOREK 

3.03.2020 

7:00 
1. Za + rodziców i teściów Stefanię i Władysława Labuda oraz Leona i 
Agnieszkę Mechring 
2. Za + Norberta Jerzewskiego w 1 r. śm, Krystynę i rodziców z ob. Stron 

8:00 1. Za + Wiesława Dolinę (greg 2) 

18:00 
1. Za + Franciszka Hinc 
2. Za + Walerię i Alojzego Hasse 
3. Za + Anielę i Józefa Hazuka (Przeniesione z 5.03.2020r.) 

ŚRODA 

4.03.2020 

7:00 
1. W 48 ur. Edyty z prośbą o potrzebne łaski i Boże bł. 
2. Za + Syna Tadeusza Dargacz 

8:00 1. Za + Kaziemierza Marschk w dniu imienin 

18:00 

1. Za + Wiesława Dolinę (greg 3) 
2. Za + Zofię w dniu urodzin oraz rodziców Stefanię i Jana oraz 
Leokadię i Brunona 
3. Za + Czesława Szur (Przeniesione z 5.03.2020r.) 

CZWARTEK 

5.03.2020 
BIERZMOWANIE 

7:00 
1. Za + Wiesława Dolinę (greg 4) 
2. Za + Stanisława Walkusz (int. od Romana i Barbary Makowskich) 

8:00 1. Za + Stanisława Walkusz - int od zakł. pog. 

18:00 Bierzmowanie 

PIĄTEK 

6.03.2020 

7:00 
1. O Boże bł. i potrzebne łaski dla rodziny 
2. Za + Jadwigę, Antoniego i Ludmiłę Gołąbek 

8:00 1. Za + Wiesława Dolinę (greg 5) 

16:30 1. Za + Leona Potrykus w 10 r. śm. 

18:00 
1. Za + Jadwigę Borską w 21 r. śm. i Stanisława Kreft 
2. Za + Magdalenę Plichta 

SOBOTA 

7.03.2020 

7:00 
1. Za + członków róży św. Weroniki i zm. z ich rodzin 
2. Za + syna Dariusza i dusze w czyśćcu 
3. Za + Klemensa Świętoniowskiego w miesiąc po pogrzebie 

8:00 1. Za + Wiesława Dolinę (greg 6) 

18:00 1. O zdrowie i Boże bł. dla Danuty w 70 urodziny oraz Ryszarda 

VII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

8.03.2020 

7:00 
1. Za + Władysława Grucza w 2 r. śm. oraz zm. Z rodziny Grucza, Konkol i 
Kostrzewa 

8:30 1. Za + członkinie Róży św. Cecyli z Borkowa 

10:00 1. Za + Wiesława Dolinę (greg 7) 

11:30 
1. Za rodzinę z prośbą o pokój i wzajemne zrozumienie oraz dary Ducha 
Świętego 

13:00 
1. W 60-tą rocznicę Ślubu Brunona i Gertrudy 
2. Dziękczynno - błagalna w 41 r. ślubu, o zdrowie i bł. Boże. 

18:00 1. Za + Helenę i Witalisa Galińskich oraz Gertrudę i Hieronima Galińskich 

20:00 1. Za + Gerarda Gorlikowskiego w dniu urodzin oraz Małgorzatę i Marka 

Intencje Mszalne 



1. Rozpoczęliśmy Wielki Post. Kończymy dzisiaj rekolekcje wielkopostne. 
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli w nich udział i życzę dobrych 
owoców tego czasu. Dziękuję także o. Januszowi za przyjęcie zaproszenia i 
poprowadzenie nas w tym czasie łaski.  

2. 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 
3. Adoracja i Msze św. w kościele św. Jana wracają do normalnego rytmu.  

W środę modlitwa uwielbienia w godz. 19.00-20.00. 
4. W kalendarzu liturgicznym: 

 Środa - św. Kazimierza, królewicza - święto  
 I czwartek miesiąca - adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. wieczornej 

prowadzona przez zespół Lux Mundi 
 I piątek miesiąca – okazja do spowiedzi św. od godz. 16.00. Msza św. pierwszopiątkowa dla 

dzieci o 16.30; Adoracja całonocna Najświętszego Sakrament w piątek od 20.00. Zapisy na 
adorację z piątku na sobotę są  dzisiaj po Mszach świętych lub telefonicznie nr. tel. 
603547047. Zapraszamy na czas nocnego czuwania, także tych, którzy się nie zapisują.  

 I sobota miesiąca - Nabożeństwo I sobotnie w kościele św. Jana o 6.15 rano i Msza św. o 
7.00 po całonocnej adoracji!   
Odwiedziny chorych z Komunia Św. od godz. 8.30.  

3. Spotkania duszpasterskie: 
 Spotkanie członków Żywego Różańca dzisiaj po Mszy św. o godz. 13.00 
 Spotkanie wszystkich aktorów Misterium Męki Pańskiej dzisiaj po Gorzkich Żalach 

 Wszystkich chłopców którzy chcieli by zostać ministrantami zapraszamy na spotkanie w sobotę na 
godzinę 9:00 a ministrantów i kandydatów poniedziałek 19:30; lektorów w poniedziałek o 19:50. 

 W najbliższy poniedziałek nie będzie próby dla Bierzmowanych. 

 spotkanie oazy młodzieżowej w czwartek o 18.00 w kościele podczas bierzmowania naszych 
członków wspólnoty. 

 spotkanie scholii w sobotę o godz. 9.30. a Oazy Dzieci Bożych w sobotę  
o 11.00. 

 katechezy dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.: w poniedziałek o godz. 16.30 
grupa sobotnia; środa, godz. 18.45 - grupa niedzielna.   

6. Dzieci przygotowujące się do I Komunii 28 marca udają się autokarem na drogę krzyżową do 
Wiela. Koszt 35zł. Zapisy w biurze parafialnym i u ks. Krystiana do 15 marca. Spotkanie dla 
wszystkich rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii wyjątkowo we wtorek 10 
marca o godz. 19.00. 

7. Polecam prasę katolicką: „Miłujcie się” i „Gościa Niedzielnego”, nasz Parafialny Biuletyn.  
8. Za tydzień Msza św. z elementami j. kaszubskiego o godz. 13.00 
9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej parafii: śp. Mariana Cierockiego, l. 63  

z Lnisk. 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 

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

WWW.WNMP-ZUKOWO.DIECEZJA.GDA.PL 

Ogłoszenia Parafialne na 1.03.2020r.  


