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 III 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 

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych 
ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści: Był 
pewien gospodarz, który założył winnicę. 
Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, 
zbudował wieżę, w końcu oddał ją  
w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy 
nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do 
rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale 
rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, 
drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. 
Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za 
pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo 
postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, 
tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz 
rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: 
„To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go,  
a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy 
go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc 
przybędzie właściciel winnicy, co uczyni  
z owymi rolnikami?» Rzekli Mu: «Nędzników 
marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę 
innym rolnikom, takim, którzy mu będą 
oddawali plon we właściwej porze». Jezus im 
rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: 
„Ten właśnie kamień, który odrzucili 
budujący, stał się głowicą węgła. Pan to 
sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. 
Dlatego powiadam wam: królestwo Boże 
będzie wam zabrane, a dane narodowi, który 
wyda jego owoce». Arcykapłani i faryzeusze, 
słuchając Jego przypowieści, poznali, że  
o nich mówi. Toteż starali się Go pochwycić, 
lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za 
proroka. 

Komentarz 

Dzisiejsza liturgia słowa balansuje pomiędzy dwiema 
płaszczyznami: widzialną i duchową. Jezus, przez 
autorów natchnionych, posługuje się rzeczywistością 
widzialną, ale czyta ją pod innym kątem – 
niewidzialnym, duchowym. Księga Wyjścia ukazuje 
nam pragnienie ludu. Jego przedmiotem jest woda. 
Warto uzmysłowić sobie, że i my mamy pragnienia 
tak silne, że tylko porównanie wołania spragnionego 
o wodę jest w stanie je zobrazować. Pragniemy 
miłości, ciepła, bliskości, sprawiedliwości, 
bezpieczeństwa, wolności, sensu życia... To zupełnie 
inne sprawy niż dobra materialne, czy kaprysy 
codzienności. Czy mamy doświadczenie aż tak 
wielkiego pragnienia jak pragnienie człowieka 
wysuszanego gorącem, któremu brakuje śliny do 
przełknięcia; który ma wokół siebie kilka osób tak 
samo pragnących i jest za nie odpowiedzialny; który 
ma także zwierzęta do pomocy, również domagające 
się wody. Takie pragnienie jest nie tylko wołaniem  
o wodę, ale w istocie jest ono wołaniem o życie! 
Właśnie w takiej sytuacji znalazł się Mojżesz. Zaczął 
więc wołać do Boga, a Ten go wysłuchał. Kazał 
swojemu słudze wyprowadzić wodę ze skały (do dziś 
jest tam to źródło). Pragnienie zostało ugaszone, lecz 
miejsce to pozostało w świadomości biblijnej jako 
obraz szemrania, buntu, niewiary – wspomina o tym 
Psalm.                               

      



komunikat 

KOMUNIKAT RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

 Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do 
komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu 
prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem. 

 Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, 
nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych. 

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248  
par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od 
obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym: 

 osobom w podeszłym wieku, 

 osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), 

 dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,  

 osobom, które czują obawę przed zarażeniem. 

Informujemy, iż Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański takiej dyspensy udziela. 

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest 
grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej 
modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, 
telewizyjne lub internetowe. 

W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad: 

 kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie 
umyć ręce i kierować się zasadami higieny, 

 przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na 
rękę, do czego teraz zachęcamy, 

 znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk, 

 cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu 
bezpośredniego, 

 należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub 
dotknięcie, na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne, rezygnujemy z napełniania 
kropielnic kościelnych wodą święconą.  

W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. 
leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych 
kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 
10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły 
na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom: 

aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia, aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do 
spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu, aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – 
kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną. 

 Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. 
Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój 
serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych 
na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy  
i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. 
Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, 
Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”. 

 

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski                                         Warszawa, 12 marca 2020 r. 



MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA 

O Maryjo, 

Ty zawsze świecisz na naszej drodze 

jako znak zbawienia i nadziei. 

Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie Chorych, 

która pod krzyżem zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa, 

trwając mocna w wierze. 

Ty, będąc Zbawieniem ludu wiernego, 

wiesz czego potrzebujemy 

i jesteśmy pewni, że sprawisz 

aby tak jak Kanie Galilejskiej, 

mogła powrócić radość i święto 

po tej chwili próby. 

Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, 

byśmy dostosowali się do woli Ojca 

i czynili to, co powie nam Jezus, 

który obarczył się naszym cierpieniem 

i dźwigał nasze boleści 

by nas prowadzić przez krzyż, 

ku radości zmartwychwstania. Amen. 

Pod Twoją obronę… 

 

MODLITWA O ZAPRZESTANIE ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ 

EPIDEMII KORONAWIRUSA 

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, 

aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń 

i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. 

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym 

i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł. 

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, 

oraz pociesz ich rodziny. 

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, 

inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację. 

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, 

czujemy się bezradni 

w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, 

ale ufamy Tobie, 

i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia. 

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, 

i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen. 



            

Zapraszamy: Ekstremalna Droga Krzyżowa 27.03.2020 



PONIEDZIAŁEK 

16.03.2020 

7:00 
1. Za radio Maryja, Ojca Św. i telewizję Trwam 
2. Za + Wiesława Dolinę (greg 15) 

8:00 1. Za + Teresę Krzywina w 14 r. śm. 

18:00 
1. Za + rodziców Pawła i Monikę Pionk 
2. Za + męża Norberta i mamę Elżbietę 

WTOREK 

17.03.2020 

7:00 1. Za + Gertrude i Józefa Hasse 

8:00 
1. Za + Franciszkę, Irenę, Leona Potrykus 
2. Za + Wiesława Dolinę (greg 16) 

18:00 
1. Za + Zofię Kryszewską w r. śm. oraz Brunona, Mariana i Andrzeja 
2. Za + Jadwigę i Norberta 

ŚRODA 

18.03.2020 

7:00 
1. Za + Józefa Miotk 
2. Za + Bronisławę i Brunona Baranowskich 

8:00 1. Za + Wacława Hirsz 

18:00 
1. Za + Wiesława Dolinę (greg 17) 
2. Za + Gerarda, Apolonię, Feliksa Bendik 

CZWARTEK 

19.03.2020 

ŚW. JÓZEFA 

7:00 
1. Za + Wiesława Dolinę (greg 18) 
2. Za członków Róży św. Józefa z osiedla Elżbietowo 

8:00 1. Za zmarłych z rodziny Widomskich 

18:00 
1. Za + Józefa i Feliksę Hejnowskich 
2. Za + Gerarda, Pawła i Mariana Kolka 

PIĄTEK 

20.03.2020 

7:00 
1. Za + Elżbietę i Brunona Okrój 
2. Za + rodziców Józefa i Józefę Woszczyńskich oraz Irenę i Józefa 
Matulewicz 

8:00 
1. Za + Wiesława Dolinę (greg 19) 
2. Za + Stanisława Gruchała - int. od ucz. pog. 

18:00 
1. Za + Jerzego Siebert 
2. Za + Agnieszkę, Teresę, Jadwigę, Wiktora, Adama, Gerarda Cyperskich 

SOBOTA 

21.03.2020 

7:00 
1. Za + rodziców Władysławę i Wacława Czaja 
2. Za + dziadków Józefę i Józefa oraz za zm. Z rodziny 

8:00 1. Za + Kazimierza Termann 

18:00 1. Za + Wiesława Dolinę (greg 20) 

IV NIEDZIELA 

WIELKIEGO 

POSTU 

22.03.2020 

7:00 1. Za + ojca Pawła Neubauer 

8:30 1. Za + rodziców Gabrielę i Wiktora oraz siostry Eugenię i brata Pawła 

10:00 1. Za + Józefa Richert 

11:30 1. Za + Zofię i Alfonsa Bundt 

13:00 1. Za + Elżbietę i Jana Hinc w 30 r. śm. 

18:00 1. Za + Augustyna i Elżbietę Reszka 

20:00 1. Za + Wiesława Dolinę (greg 21) 

Intencje Mszalne 



1. Trwa Wielki Post. Starajmy się podejmować każdego dnia 
wyrzeczenia, modlitwę i jałmużnę, aby duchowo wzrastać. 
Jeżeli ktoś potrzebuje skarbonki jałmużny wielkopostnej 
Caritas, to są w przedsionku kościoła.  

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. 8.30 dla dorosłych,  

o godz. 17.00 dla dzieci oraz o godz. 19.30 dla młodzieży i dorosłych 
wszystkie drogi krzyżowe oraz Msze św. w piątek w dużym kościele.  

3. Na czas kwarantanny Msze św. naszym kościele w niedziele będą 
odprawiane o 7.00, 8.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 18.00 i 20.00.  
Intencja z 11.30 będzie odprawiana o 12.00.  

4. Ksiądz lub szafarz stojący w środku przy prezbiterium będzie udzielał 
komunii św. wyłącznie na ręce.   

5. Adoracja i Msze św. w kościele św. Jana w stałych godzinach oprócz 
Mszy św. w piątek. W środę modlitwa uwielbienia w godz. 19.00-20.00. 

6. W kalendarzu liturgicznym: 
 Czwartek - św. Józefa Oblubieńca NMP - Uroczystość (dzień odpustu  

w parafii w Pomieczynie) 
5. Spotkania duszpasterskie: 

 Wszystkie spotkania duszpasterskie na czas kwarantanny są odwołane 
do 29 marca 

 Nie odbędą się w tym roku także wielkopostne rekolekcje dla dzieci  
i młodzieży 

6. Polecam prasę katolicką: „Miłujcie się” i „Gościa Niedzielnego”, 
„Mały Gość Niedzielny” oraz nasz Parafialny Biuletyn.  

7. W dniach 07-16.09.2020  organizujemy wyjazd do Medjugorje na 
uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Zapisy na ten wyjazd są  
u ks. Macieja. Obowiązuje wpisowe 100zł. Koszt Wyjazdu to 690 zł  
i 270€ . Dokładny plan wyjazdu dostępny jest w biuletynie. 

8. Pożegnaliśmy w minionym tygodniu śp. Małgorzatę Grot z Żukowa, 
l.91. Za nią i za naszych zmarłych odmówmy: Dobry  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 15.03.2020 r.  


