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 IV Niedziela Wielkiego Postu  

Msze św. w niedziele: 

7:00, 8:30, 10:00, 11:00, 12:00, 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 

I czytanie z Niedzieli 

Pan rzekł do Samuela: «Napełnij oliwą twój 
róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, 
gdyż między jego synami upatrzyłem sobie 
króla». 
 
Kiedy przybył, spostrzegł Eliaba i powiedział: 
«Z pewnością przed Panem jest jego 
pomazaniec». Pan jednak rzekł do Samuela: 
«Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki 
wzrost, gdyż odsunąłem go, nie tak bowiem, 
jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo człowiek 
widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi 
serce». I Jesse przedstawił Samuelowi 
siedmiu swoich synów, lecz Samuel 
oświadczył Jessemu: «Nie ich wybrał Pan». 
 
Samuel więc zapytał Jessego: «Czy to już 
wszyscy młodzieńcy? » Odrzekł: «Pozostał 
jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce». 
Samuel powiedział do Jessego: «Poślij po 
niego i sprowadź tutaj, gdyż nie 
rozpoczniemy uczty, dopóki on nie 
przyjdzie». 
 
Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, 
miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan 
rzekł: «Wstań i namaść go, to ten». Wziął 
więc Samuel róg z oliwą i namaścił go 
pośrodku jego braci. Od tego dnia duch 
Pański opanował Dawida.  

Komentarz 

Dzisiejsza liturgia Słowa jest bardzo piękna: 

dużo w niej wody, dużo oświecenia i dużo 

oglądania. Najważniejszym tekstem jest dość 

długi, ale pełny piękna fragment Ewangelii.  
Na pierwszy kontakt podaje się nam lekturę  

1 Księgi Samuela, gdzie w wydarzeniu wyboru 

Dawida na króla Bóg objawia część swojej 

natury. Daje nam, jakby zupełnie przypadkowo, 

poznać swój sposób myślenia: On patrzy inaczej 

niż człowiek, zwracający uwagę na to, co 

zewnętrzne – On patrzy na serce. Ta wiedza 

okaże się pomocna przy zrozumieniu dzisiejszej 

Ewangelii. Oto Dawid jest obrazem wybrania 

przez łaskę. Nie miał on żadnych swoich zasług, 

ani jakichś specjalnych predyspozycji. Takiego 

właśnie człowieka Pan wybiera i ustanawia 

królem Izraela. Dlatego w psalmie Dawid 

wychwala Boga za wielkie rzeczy, które 

otrzymał i które otrzyma w przyszłości. 

Czytamy ten tekst z myślą o nas samych,  

o naszym chrzcie i o naszej przyszłości  

w niebie, dokąd dotrzemy wsparci łaską Bożą. 

Wszystko co posiadamy i kim jesteśmy, zależy 

od Opatrzności Bożej, od Bożego powołania.

  

      



Komentarz  

Drugie czytanie jest przypomnieniem o wartości prawdy i o jej 
duchowym świetle. Apostoł Paweł przypomina, że grzesznicy 
zatwardziali nie chodzą w prawdzie i dlatego nie są wyzwoleni  
z zamętu życia w fałszu. Kłamstwo goni kłamstwo i jedno 
usprawiedliwia drugie. Kredytem zaciąganym przez nowe 
kłamstwo, spłacają dług staremu, tak że ostatecznie nie mają nic 
swojego i nie chodzą w świetle. Przy spotkaniu z osobą 
emanującą światłem, z obawy przed wyjawieniem swoich 
kłamstw, izolują się lub agresywnie niszczą synów światłości. 
Potężna niewola grzechu jest wtedy silniejsza od dobrych chęci. 
Trzeba zatem ujawniać swoje ciemności i cienie, przedstawiać je 
Chrystusowi i chodzić w Jego światłości. Innymi słowy: Aby 
zachować wolność, trzeba ciągle potrzebować Jezusa. 

Człowiek powołany jest do coraz większej doskonałości w życiu 
duchowym. Przechodzenie z ciemnej oziębłości, przez letni 
brzask Wschodzącego Słońca, prowadzi do gorąca pełni 
Światłości i skąpania się w prawdzie. Człowiek doświadcza tego 
w sakramencie Chrztu świętego, co widać zwłaszcza u dorosłych, 
którzy w wyraźny sposób przechodzą ze starego do nowego 
życia. To przejście owocuje wzrostem intelektualnym  
i moralnym. Znaczy to, że człowiek ochrzczony jest bardziej 
zdolny i z pomocą Ducha Świętego szybciej stanie się biegły  
w rozumowaniu i postępowaniu. Duch doskonale działający  
w Chrystusie, tak samo pragnie działać w człowieku 
ochrzczonym. 

W tym kontekście czytamy Ewangelię o uzdrowionym  
w sadzawce Siloe. Widzimy dwóch bohaterów i kilku aktorów. 
Bohaterami są Chrystus i uzdrowiony, reszta to pozoranci i osoby 
niegodne naśladowania. Popatrzmy na tę Ewangelię właśnie jako 
na przykład wychodzenia człowieka ze swojego płytkiego 
myślenia w stronę oglądania Boga w kontemplacji.  

 
         ks. Krystian Wilczyński  



SŁOWO METROPOLITY GDAŃSKIEGO 

 

Drodzy Bracia Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego! 

Umiłowani Wierni Archidiecezji Gdańskiej!  

Przeżywane przez naszą Ojczyznę i niemal całą 
wspólnotę ludzką trudne dni epidemii stawiają przed nami 
niespotykane dotąd wyzwania. Miniona niedziela oraz 
upływające dni zjednoczyły nas – także w Archidiecezji 
Gdańskiej – w duchu wzajemnej odpowiedzialności i troski  
o ludzkie zdrowie, życie i ducha nadziei. 

Serdecznie dziękuję kapłanom, osobom życia 
konsekrowanego i wiernym świeckim – zwłaszcza Służbie 
Zdrowia – całej Wspólnocie archidiecezjalnej za podjęcie 
wielorakich wysiłków, a także za uszanowanie rozporządzeń 
władz świeckich i kościelnych. 

 W związku z trwającym stanem epidemii raz jeszcze 
pragnę przypomnieć o konieczności ograniczenia liczby 
wiernych uczestniczących w zgromadzeniach religijnych 
według wskazań organów państwowych i służb sanitarnych. 
Wciąż apeluję – szczególnie do osób starszych - POZOSTAŃMY 
W DOMU! W duchu miłości bliźniego i w zgodnej opinii 
ekspertów to najskuteczniejszy sposób na zahamowanie 
rozprzestrzeniania się epidemii. Udzielona przeze mnie 
dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy 
Świętej zostaje przedłużona.  

Słowo ks. Abp. Sławoja Leszka Głódzia 



Dotyczy ona wszystkich wiernych Archidiecezji Gdańskiej  
i osób czasowo przebywających na jej terenie. Korzystających z niej 
proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła i udział w 
nabożeństwach transmitowanych w środkach społecznego przekazu. 
Szczególnie zachęcam do duchowego udziału w Mszy Świętej 
transmitowanej z własnej parafii. W tej trudnej sytuacji trwajmy w 
modlitwie prywatnej i rodzinnej w naszych domach w duchu słów 
Jezusa Chrystusa: „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam 
jestem pośród nich” (Mt 18,20). Nadzwyczajna sytuacja sprzyja też 
temu, aby nasze rodziny stawały się coraz bardziej Kościołami 
domowymi. 

Przed nami kolejne dni zmagań z trudnościami, jakie wynikają 
z zaistniałego stanu epidemii, dlatego wdzięczny za dotychczasową 
gorliwą posługę, dalej proszę duszpasterzy, aby trwając przy swoich 
wspólnotach, w dalszym ciągu umożliwiali wiernym adorację 
Najświętszego Sakramentu i korzystanie z sakramentu pokuty.  

Trwając na modlitwie prośmy wspólnie o potrzebne siły dla 
wszystkich Archidiecezjan, o uzdrowienie tak wielu chorych i o łaskę 
nieba dla zmarłych. Życzliwością i modlitwami obejmijmy także 
pracowników służby zdrowia, lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy  
a także władze cywilne i wszystkie służby, które w tych dniach swoją 
ofiarną pracą zapewniają bezpieczeństwo naszemu społeczeństwu. 
Polecajmy też Bożej opiece pracowników i wolontariuszy 
pomagających osobom, które nie mogą wyjść z domu oraz tych, 
którzy dbają o potrzeby biednych. 

Wszystkim z serca błogosławię. 

 

+ Sławoj Leszek Głódź 
Arcybiskup 

Metropolita Gdański 



PONIEDZIAŁEK 

23.03.2020 

7:00 
1. Za + Wiesława Dolinę (greg. 22) 
2. Za + Satanisława Reszka - int. od zakł. pog. 

8:00 
1. Za + Władysława w 86 urodziny 
2. Za + Kazimierza Kmińskiego - int. od ucz. pog. 

18:00 
1. Za + Annę Bendik w 6 r. śm. 
2. Za + Leona Sobieckiego 

WTOREK 

24.03.2020 

7:00 
1. Za + Jacka Drzymała - int. od zakł. pog. 
2. Za + Henryka Goszkę - int. od zakł. pog. 

8:00 
1. Za + Za + Wiesława Dolinę (greg. 23) 
2. Za + Gertruda Skierka 

18:00 
1. Za + syna Edmunda w 17 r. śm oraz męża Albina i zm. Z rodziny 
2. Za + Józefa i Leona Sypion i Elżbietę Richert 

ŚRODA 

25.03.2020 

ZWIASTOWANIE 

PAŃSKIE 

7:00 
1. W 35 ur. Michała prosząc o opieke Matki Bożej i Boże 
Błogosławieństwo 
2. Za + Henryka Goszkę - int. od ucz. pog. 

8:00 1. Za + Zbigniewa Daszkę - int. od parafii 

18:00 
1. Za + Wiesława Dolinę (greg. 24) 
2. Za + Gertrudę i  Langa oraz Szwagra Franciszka, Jerzego, Edmunda 
oraz Halinę 

CZWARTEK 

26.03.2020 

 

7:00 
1. Za + Wiesława Dolinę (greg. 25) 
2. Za + Irenę Wilma w 4 r. śm. 

8:00 1. Za + Klemensa Świętoniowskiego - int. od zakł. pog. 

18:00 
1. Dziękczynna za zdrowie i o nawrócenie syna 
2. Za + Alfonsa Laskowskiego 

PIĄTEK 

27.03.2020 

7:00 
1. Za + Zbigniewa Dzaszke - int. od zakł. pog. 
2. W intencji Natalii w 18 ur. prosząc o potrzebne łaski, opiekę Matki 
Bożej i Dary Ducha Świętego na dorosłe życie 

8:00 1. Za + Jerzego Marszal i rodzice z ob. Stron 

18:00 
1. Za + Wiesława Dolinę (greg. 26) 
2. Za + Wiesława Werra - Bela 

SOBOTA 

28.03.2020 

7:00 
1. Za + Wiesława Dolinę (greg. 27) 
2. Za + Grzegorza Nofz w miesiąc po pogrzebie (int od ucz. pog) 

8:00 
1. Za + Kaziemirza i Waleskę Mateja 
2. O zdrowie dla Nikoli 

15:00 1. Ślub 

18:00 1. Za + Renatę Damps w 2 r. śm. 

V NIEDZIELA 

WIELKIEGO 

POSTU 

28.03.2020 

7:00 1. Za + rodziców i teściów oraz braci Piotra i Zygmunta 

8:30 1. Dziękczynna w 87 ur. taty Bernarda 

10:00 1. Za + Klarę i Jana Rzepka 

11:00 1. Za parafian 

12:00 1. Za + Wiesława Dolinę (greg. 28) 

13:00 1. Za + ojców Stanisława Dejk i Alojzego Drewing 

18:00 1. Za + męża Jerzego Cyperskiego 

20:00 1. Za + Władysławę, Teodora i Mikołaja 

Intencje Mszalne 



 Jak nasza parafia przeżywa obecną sytuację? Organizacja  
życia religijnego w czasie epidemii. 

Chciałbym raz jeszcze bardzo podziękować za rozwagę i dobrą 
współpracę w obecnej sytuacji. 

Informacje na bieżący tydzień 22-29 marca 
 

 W niedzielę Msze św. tylko w dolnym kościele o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 18.00 oraz 20.00.   Msza św. o godz. 10.00 i 20.00 będzie 
transmitowana przez parafialnego Facebooka https://www.facebook.com/
wnmpzukowo 

 Wszystkie Msze święte w dni powszednie tygodnia, tj. 7.00, 8.00, 18.00  
są w dolnym kościele. 

 Prosimy o przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. Księża przed komunią i po 
komunii będą dezynfekowali ręce. Osoby pragnące przyjąć Komunię św.  do ust 
przychodzą po osobach przyjmujących Komunię na ręce. 

 W kościele nie odbędą się nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie Żale i Drogi 
Krzyżowe. Prosimy w miarę możliwości o prywatne lub rodzinne odmówienie 
tych modlitw. 

 Adoracja kościele św. Jana od 9.00-19.00. W środę nie ma modlitwy 
uwielbienia. 

 Zachęcamy do modlitwy różańcowej w naszych rodzinach w łączności  
z Kościołem każdego dnia o 20.30, która jest transmitowana na Faceebooku 

 Dziękuję za pomoc w przygotowaniu transmisji internetowej Mszy św. p. Basi 
Jarosik  i p. Sebastianowi Ranachowskiemu, szafarzom za Komunię dla chorych, 
ks. Maciejowi za transmisję różańca a wszystkim kapłanom za codzienną 
wspólną modlitwę. 

 W związku z tym, że nie będzie spowiedzi dekanalnej sakrament pokuty będzie 
codziennie w tym tygodniu od 17.00 do 18.00.  

 W środę 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Kościół Katolicki 
obchodzi Dzień Świętości Życia. Jego celem jest budzenie wrażliwości na 
sens i wartość ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Zachęcamy 
do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, czyli dziewięciomiesięcznej modlitwy 
w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Deklaracje będą do 
pobrania na naszej stronie internetowej i można je złożyć na Mszy św. O godz. 
18.00 

 Biuro parafialne funkcjonuje w normalnych godzinach. 
 Jeżeli mamy informację o jakiś osobach lub rodzinach w trudnej sytuacji to 

Caritas prosi o kontakt z parafią. Zwłaszcza, żebyśmy w tym niełatwym 
czasie nie przeoczyli wokół nas osób w potrzebie. 

 Pójście Trasą Norbertańską Ekstremalnej Drogi Krzyżowej jest tylko  
w wymiarze indywidualnym.   

 Pozostałe informacje są uaktualniane na naszej stronie parafialnej.  

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.  

https://www.facebook.com/wnmpzukowo
https://www.facebook.com/wnmpzukowo

