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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 

Ewangelia na niedzielę 

Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!» 
Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: «Oto jak go 
miłował!» Niektórzy zaś z nich powiedzieli: 
«Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, 
nie mógł sprawić, by on nie umarł?» A Jezus, 
ponownie okazując głębokie wzruszenie, 
przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej 
spoczywał kamień. Jezus powiedział: 
«Usuńcie kamień!» Siostra zmarłego, Marta, 
rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży 
bowiem od czterech dni w grobie». 
 
Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem 
ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?» 
 
Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do 
góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie 
wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze 
wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający 
Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że 
Ty Mnie posłałeś». To powiedziawszy, 
zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź 
na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i 
ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była 
owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: 
«Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić». 
 
Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do 
Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, 
uwierzyło w Niego.  

Komentarz 

Dzisiejsza liturgia słowa jest dość jasna w 
przekazie. Nie wgłębiając się w rozważanie 
szczegółów widać plan Boga: uratować 
wszystko co dotknął grzech – wskrzesić 
zmarłych, którzy musieli odejść z tego świata. 
Bóg zapowiada to przez proroka Ezechiela i 
potwierdza w słowach św. Pawła, aż wreszcie 
pokazuje to przez działanie Jezusa. 

Pewnym jest, że nasze życie się skończy i będzie 
trzeba ponieść konsekwencje jego ulotności – 
śmierć. Od tego nie ma ucieczki. Skoro będzie 
trzeba to przejść, to warto poszukać jakiegoś 
wzorca postępowania. Oczywiście dany nam 
jest jedyny Wzór – Jezus Chrystus. On sam żył w 
ludzkiej naturze podległej zniszczeniu, zgodził 
się na to idąc nawet dalej – zgodził się na 
szybsze i pełne cierpienia wyniszczenie siebie. 
Następnie przeszedł przez zasłonę śmierci i 
utracił ciało. Dlatego, że miał Ducha w sobie (a 
Duch nie umiera), po drugiej stronie tej zasłony 
objawił życie. To tak, jak gdyby wnieść światło 
do ciemnego pomieszczenia. Światło jest 
mocniejsze od ciemności i ją oświeca, a w niej 
wszystkich, których ta ciemność ogarniała. 
Kiedy udowodnił, że życie jest mocniejsze od 
śmierci, wyszedł stamtąd i wrócił do życia w 
Ciele.  



Komentarz  

Objawił się ludziom, którzy wierzyli, że nie ma powrotu zza zasłony 
śmierci. Kiedy zobaczyli Go na powrót żywego wszystko stało się jasne 
– On jest Synem Bożym. Wyjaśniły się wszystkie cuda, nauki i uczynki 
Jezusa za jego ziemskiego życia. Apostołowie i uczniowie przypomnieli 
sobie wszystko, widząc to w nowym świetle – dosłownie w świetle 
Zmartwychwstałego.    

Jezus rozmawiając z Apostołami przed Betanią mówi, że Łazarz umarł 
aby oni uwierzyli w Jego Boską moc. Wszyscy w Betanii doświadczyli 
tego cudu, a i tak w Wielki Piątek byli przekonani, że śmierć jest 
silniejsza. Widzieli cuda wskrzeszenia przez Jezusa, a w momencie Jego 
śmierci nie pamiętali kim On jest My podobnie widzimy wiele dzieł 
Bożych, a kiedy przychodzi cierpienie często zapominamy o nich  
i o nadziei, jaką mamy wierząc w Zmartwychwstałego. Ile razy łapiemy 
się na tym, że łatwo jest wyznawać wiarę ustami, ale żyć nią w każdej 
chwili jest już trudniej?... Chcemy uniknąć skutków naszego grzesznego 
postępowania, łącznie z uniknięciem śmierci, a tymczasem mamy to 
wszystko przejść z Jezusem, oprzeć się na Nim i z Nim zwyciężać. Innej 
drogi nie ma. 

Wyjaśnia to św. Paweł: żyjąc według ciała – umiera się; żyjąc według 
Ducha – spodziewać się można odwrotności: nie umiera się; chociaż 
także się umiera, ale mocą owego Ducha (który nie umiera) żyje się 
nadal. Z czasem przyjdzie moment na odzyskanie ciała 
(zmartwychwstanie) i życie wiecznie, bez umierania. 

Spróbujmy czasem przypominać sobie o własnej śmierci. Ilekroć tak się 
robi, tylekroć ustawiają się priorytety: sprawy pilne, ważne, mniej 
ważne i błahe. Oczywiście nie jesteśmy już w sytuacji słuchaczy 
Ezechiela – zamkniętych w niewietrzonym, ciemnym pomieszczeniu. 
Drzwi do Życia (por. J 14,6) mamy otwarte i w pokoju jest zawsze 
świeże powietrze Ducha Świętego. Drzwi otworzył nam Zbawiciel, 
wpuszczając przez nie zapach życia wiecznego. Odtąd wszystko jest 
pewniejsze i bardziej godne zaufania. 
         ks. Krystian Wilczyński  



W związku z 
wprowadzonym stanem 

epidemii, niemożliwa 
jest spowiedź w 

konfesjonałach (zarówno 
w dni powszednie, jak i 

w niedziele). Chcąc 
umożliwić bezpieczny i w 
miarę szeroki dostęp do 

Sakramentu Pokuty, 
wprowadzamy 

następujące zasady: 
1. przeprowadź porządny rachunek sumienia. 
2. wybierz spowiednika 
3. wybierz dzień i porę spowiedzi: 
9.30-10.30:„przedpołudnie” 
16.45-17.45:„popołudnie”   
19.30-20.15:„wieczorem” 
4. napisz SMS-a według wzoru do wybranego księdza (numery 
telefonów księży znajdują się poniżej): SPOWIEDŹ, KS. 
PROBOSZCZ, PIĄTEK, POŁUDNIE, SWOJE IMIĘ (jeśli planujesz 
spowiedź z rodziną, napisz wszystkie imiona w jednej 
wiadomości) 
5. czekaj na odpowiedź, w której otrzymasz dokładną godzinę, 
o której zostaniesz przyjęty/przyjęta (odpowiedź z konkretną 
godziną przyjdzie najpóźniej w przededniu planowanej 
spowiedzi – prosimy cierpliwie czekać) 
6. przyjdź o wyznaczonej porze do salki spowiedź odbywa się 
na parterze domu parafialnego; w przypadku zbyt dużej ilości 
zgłoszeń do danego księdza, nadmiar osób będzie 
przekazywany innemu; 
 

Spowiedź  



Księża pełnią dyżur w następujących porach:    
        

ks. Proboszcz (tel. 602649800) 
 

poniedziałek: 9.30-10.30 
środa: 16.45-17.45 

czwartek: 19.30-20.15 
piątek: 9.30-10.30 

sobota: 16.45-17.45   
 

ks. Maciej 
 

poniedziałek: 16.45-17.45 
wtorek: 19.30-20.15 

środa: 9.30-10.30 
piątek: 16.45-17.45 

sobota: 19.30-20.15   
 

ks. Krystian (tel. 600160045) 
 

poniedziałek: 19.30-20.15 
wtorek: 9.30-10.30 
środa: 19.30-20.15 

czwartek: 16.45-17.45 
sobota:  9.30-10.30    



PONIEDZIAŁEK 

30.03.2020 

7:00 
1. Za + Wiesława Dolinę (greg. 29) 
2. Za + córkę Renatę Damps w II r. śm.  
3. Za + Mariana Cirockiego - int od ucz. pog. 

8:00 1. Za + Brunona Koszałka w 21 r. śm. 

18:00 
1. Za + Alfonsa, Stanisława, Irenę i Jana 
2. Za + Jadwigę Teca 

WTOREK 

31.03.2020 

7:00 
1. Za + Jadwigę i Franciszka Lidzbarskich 
2. Za + Julię Gołuńska - int. od zakł. pog.  

8:00 1. Za + Grzegorz Nofz - int. od zakł. pog. 

18:00 
1. Za + Wiesława Dolinę (greg. 30) 
2. Za + Jakuba Bronk z ok. 40 ur. 

ŚRODA 

1.04.2020 

7:00 
1. Za + Elżbietę Reszka (greg. 1) 
1. Za + Wandę i Leona Leszkowskich 

8:00 
1. Za + Reginę Pleszyniak w rocz. ur. 
2. Za + Gertrudę Skierka 

18:00 
1. Za + brata Marka Laszkowskiego oraz rodziców Eugenię i Wiktora 
Laszkowskich 
2. Za + Marie Noetzel w 10 r. śm. 

CZWARTEK 

2.04.2020 

 

7:00 
1. Za + rodziców Czaja i Arendt oraz rodzeństwo z ob. stron 
2. W 18 ur. Syna Jakuba z prośbą o Boże bł. i Dary Ducha św. 

8:00 1. Za + Elżbietę Reszka (greg. 2) 

18:00 
1. Za + Annę i Leona Wilczewskich 
2. Za + Alfonsa Nojmiler 

PIĄTEK 

3.04.2020 

7:00 1. Za + Elżbietę Reszka (greg. 3) 

8:00 1. Za+ Annę i Norberta Kamińskich 

16:00 1. Za + Mariana Piastowskiego w 15 r. śm 

18:00 1. Za + Jadwigę Trybul w 17 r. śm. 

SOBOTA 

4.04.2020 

7:00 
1. Za + Edwina Kruszyńskiego oraz zięcia Kazimierza Gawrońskiego 
2. Dziękczynna w 40 -lecie ślubu Józefa i Feliksy z prośbą o Bożą opiekę i 
bł. a dalsze lata 

8:00 
1. Za + Genowefe Jeżewską z ok. ur. oraz Grzegorza Nofz 
2. Dziękczynna w 50 ur. Aliny z prośbą o bł. Boże i opiekę Matki Bożej 

18:00 
1. Za + Elżbietę Reszka (greg. 4) 
2. Za + Mariannę i Stanisława 

VI NIEDZIELA 

MĘKI 

PAŃSKIEJ 

NIEDZIELA 

PALMOWA 

5.04.2020 

7:00 
1. Za + rodziców Wiktora i Genowefę Reglińskich oraz Teresę i Katarzynę 
Reglińską 

8:30 1. Za + rodziców Annę i Brunona Borkowskich 

10:00 
1. Dziękczynno - błagalna o bł. Boże i zdrowie w rodzinach członków 
róży św. Cecyli 

11:30 
1. Za + Michała Grucza w r. śm. oraz zmarłych z rodziny Grucza, Konkol i 
Kostrzewa 

13:00 1. Za + Elżbietę Reszka (greg. 5) 

18:00 
1. Za + Mamę Teresę Kołosowską oraz braci Sławomira, Kazimierza i 
Włodzimierza 

20:00 1. Za + Franciszka Kwidzińskiego 

Intencje Mszalne 



1. Chciałbym raz jeszcze bardzo podziękować za rozwagę  
i zrozumienie obecnej sytuacji. 

2. W związku z ograniczeniem możliwości uczestnictwa we Mszy św. 
do 5 osób, bardzo prosimy by na Eucharystię przychodziły osoby, 
które zamawiały intencje. Jeśli na Mszy są 2 intencje prosimy o ewentualne 
przybycie maksymalnie dwóch osób na każdą z intencji. Jednocześnie codziennie 
wieczorna Msza św. o godz. 18.00 będzie transmitowana przez internet na stronie 
naszego parafialnego facebooka:  
https://www.facebook.com/wnmpzukowo 

 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. Msze św. o godz. 10.00, 13.00 i 20.00 będą 
transmitowane przez parafialnego Facebooka  

 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 tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.  

W pierwszy czwartek godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z Godziną 
Świętą po Mszy św. wieczornej. Chorych odwiedzimy w sobotę od 8.30. Jeżeli w 
ktoś z chorych nie chce skorzystać z sakramentów prosimy o informację do parafii.  

 W związku z ograniczeniami osób w kościele spowiedź będzie odbywała się wg. 
sposobu podanego na stronie internetowej parafii - na zapisy sms-owe. Codziennie  
9.30-10.30: „przedpołudnie”, 16.45-17.45: „popołudniu” 19.30-20.15: „wieczorem”. 
Szczegóły w Internecie. Spowiedź jest do Wielkiej Środy włącznie 

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

 Kancelaria parafialna w czasie epidemii jest czynna: poniedziałek,  środa, 
piątek, sobota: 8:00 – 8:30; wtorek i czwartek: 16:30 – 17:00 tylko do Niedzieli 
Palmowej.  
W wielkim tygodniu będzie nieczynna.   

 Jeżeli widzicie wokoło siebie osoby lub rodziny w trudnej sytuacji to Caritas 
prosi  
o kontakt z parafią. Zwłaszcza, żebyśmy w tym niełatwym czasie nie przeoczyli 
wokół nas osób w potrzebie.   

 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 niedzielę 29.03.2020 r.  

https://www.facebook.com/wnmpzukowo

