
ROK XX nr 10703 

05.04.2020 r. 

 Niedziela Męki Pańskiej  

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 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, 
bym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym 
słowem. Każdego rana pobudza me ucho, 
bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył 
mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie 
cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym  
i policzki moje rwącym mi brodę. Nie 
zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i 
 opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego 
jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem 
twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie 
doznam.  

Czytanie z Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Filipian 

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie 
skorzystał ze sposobności, aby na równi być z 
Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, 
przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym 
do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za 
człowieka, uniżył samego siebie, stając się 
posłusznym aż do śmierci – i to śmierci 
krzyżowej. 
 
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył  
i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby 
na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot 
niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby 
wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest 
Panem – ku chwale Boga Ojca.  

Komentarz 

Niedziela Męki Pańskiej zaprasza nas do 
poznania i przeżycia męki Chrystusa, dlatego 
dłuższy wyjątek z Ewangelii zawiera wszystkie 
szczegóły, o których chciał pamiętać i przekazać 
Autor. Są one dość oczywiste w opisach, ale 
warto przyjrzeć się im z uwagą raz jeszcze, 
bowiem jesteśmy inni niż trzy lata wcześniej  
i inaczej odczytamy znane nam słowa. 
Zastanówmy się nad posłuszeństwem Syna 
Bożego. 

Prorok Izajasz przedstawia nam w czterech 
Pieśniach Cierpiącego Sługi Jahwe swoisty 
dialog owego Posłańca (w którym 
rozpoznajemy Jezusa) ze swoim Ojcem. 
Dzisiejszy wyjątek z jednej z tych pieśni 
wprowadza nas w klimat motywacji Jezusa. Jest 
nią właśnie posłuszeństwo Ojcu. Może 
zastanawiać czy aby na pewno Bóg nie 
przesadził z pomysłem o krzyżu? Czy nie dało 
się inaczej doświadczyć Syna? Czy nie mógł Go 
ocalić? Jaka to miłość, która wymaga aż takiej 
ofiary? 



Komentarz  

Te pytania mają swoją odpowiedź, a jest nią wolność Syna Bożego. 

Bóg Ojciec dał Mu zadanie: Pokaż ludziom jaki jesteśmy jako Bóg. Jak 

bardzo się kochamy i jak bardzo chcemy ukochać człowieka. [ostatnie 

zdania celowo zawierają zamianę „my” i „ja”, żeby oddać wyjątkowość 

Trójcy Świętej i jedną Bożą wolę w niej]. Jezus doprowadził to zadanie 

do końca, nie zostawiając wątpliwości, że kochał w 100 %. Pokazał 

całą pełnię miłości Bożej, właśnie wtedy, kiedy nikt z ludzi Go nie 

kochał (za wyjątkiem Matki Najświętszej). Zrealizował całą Ewangelię 

o drugim policzku, o oddaniu szaty kiedy chcą wziąć płaszcz, o pójściu 

tysiąca kroków więcej niż było trzeba (por. Mt 5,39nn). Chrystus 

pokazał, że kocha płacąc najwyższą cenę, pomimo iż „swoi Go nie 

przyjęli” (J 1,11). Miłość Boża jest podobna do słońca, które świeci 

niezależnie czy się przed nim chronimy, czy pozwalamy się mu ogrzać 

(Mt 5,45). To właśnie odsłonił Chrystus na krzyżu. 

Dlatego w ostatniej części Psalmu 22, Jezus umęczony będzie 

wysławiał imię Boga i chwalił Go w zgromadzeniu wiernych – bo 

przysiągł posłuszeństwo i żadna przeszkoda (nawet śmierć) nie zwalnia 

go od dotrzymania słowa. Kiedy już nie mógł mówić ani działać, to co 

z Nim robiono było świadectwem wierności Bogu. Jako że zrealizował 

swoją misję do końca, otrzymał imię ponad wszelkie imię – pisze św. 

Paweł. 

Cały opis Męki Pańskiej jest relacją Ewangelisty z tego wydarzenia – 

ukazania miłości Syna do Ojca, która nie ulega pomniejszeniu w 

ekstremalnych okolicznościach. Czytajmy ją z podziwem, ale przede 

wszystkim z wdzięcznością, bo nasze grzeszne nieposłuszeństwo nie 

pozwala nam nawet przyjąć słusznie należnego nam oskarżenia, a co 

dopiero wyruszyć z własnymi krzyżami na drogę ze Zbawicielem... 

(por. Mt 16,24). 

         ks. Krystian Wilczyński 

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



Wielki Tydzień, Triduum Paschalne  
i Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego w 

naszej parafii 

 Wskazania duszpasterskie i Program Liturgii  

I. SPOWIEDŹ I KOMUNIA WIELKANOCNA 

1. Zgodnie z przykazaniami kościelnymi spoczywa na nas obowiązek dorocznej 

spowiedzi i komunii świętej wielkanocnej. Oczywiście jest to z punktu widzenia 
duchowych owoców i naszego wzrostu w świętości niezbędne minimum, ale jego 
wypełnienie w obecnym czasie jest problematyczne. W świetle tego, czego uczy 
Kościół, czas spowiedzi i komunii wielkanocnej trwa w naszym kościele od Środy 
Popielcowej do Uroczystości Trójcy Świętej; w praktyce mamy więc czas do 7 
czerwca, by zadośćuczynić temu obowiązkowi. 

2. Najbliższe dwa tygodnie, a więc czas tuż przed Wielkanocą, będą kluczowe, gdy 

chodzi o podejmowaną w naszej Ojczyźnie walki z epidemią koronawirusa. 
Dlatego, jeśli tylko możemy, powinniśmy ograniczyć nasze kontakty z innymi 
osobami do minimum, by nie przyczyniać się do przenoszenia wirusa i zadbać o 
zdrowie swoje i innych. 

3. Dlatego w tym czasie Kościół przypomina o praktyce żalu doskonałego i komunii 

duchowej – dwóch skutecznych praktykach oczyszczenia i budowania jedności z 
Panem Bogiem. Więcej o tych praktykach możesz przeczytać na naszej stronie 
internetowej. 

4. Od poniedziałku do środy będziemy w kościele św. Jana codziennie od godz. 9.00-

11.00 i 15:00 (koronka) do 17:00 oraz 19.00 do 20.00 służyć Wam w 
konfesjonale posługą pojednania. Prosimy o roztropne przychodzenie do 
spowiedzi i przestrzeganie zasad wynikających z trwającej epidemii – wchodząc 
do kościoła zdezynfekuj ręce, dotykaj klamek przez chusteczkę higieniczną, nie 
stój w kolejce do konfesjonału, tylko w ławce oczekuj na swoją kolej, i 
przestrzegaj liczby osób będących w kościele. 

5. Na zakończenie spowiedzi świętej udzielana będzie Komunia Święta. 

Gdy ustanie epidemia i ograniczenia uczestnictwa w liturgii, zostanie w parafii 
zorganizowany dzień spowiedzi, podczas którego będzie można skorzystać z 
sakramentu pokuty i pojednania i przyjąć komunię wielkanocną. 

Spowiedź  



II. WIELKI TYDZIEŃ i TRIDUUM  
PASCHALNE 

1. Tegoroczne świętowanie Triduum Paschalnego będzie miało wyjątkowy charakter i wy-

miar. Nasz udział w nim będzie możliwy tylko w wymiarze duchowym i przez pośrednictwo 
środków przekazu. Niemożność fizycznego uczestnictwa w liturgii nie przekreśla jednak 
możliwości przeżycia tego czasu jako wyjątkowego spotkania z Jezusem w tajemnicach 
Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. 

2. Wraz z kapłanami oraz asystą liturgiczną, będziemy celebrować święte obrzędy modląc się 

w szczególny sposób za Was i prosząc, byście w pełni otworzyli się na dar nowego życia w 
Chrystusie. 

3. Całość liturgii Świętego Triduum, jak również nabożeństwa i modlitwy z kościoła, tak jak 

dotychczas transmitować będziemy dla Was przez pośrednictwo Internetu.  na facebo-
ok’u. Zachęcam do wspólnej, rodzinnej modlitwy razem z nami, którzy będziemy w świąty-
ni. 

4. Celebrując Triduum Paschalne w domu możemy odkryć nowy wymiar przeżywania naszej 

wiary i dawania jej świadectwa wobec domowników. Bo choć „tracimy” jako wspólnota 
parafialna możliwość uroczystej celebracji w kościele, zyskujemy szansę, by uczynić z 
naszych domów i mieszkań „domy modlitwy”, a z naszych rodzin „domowe kościoły”. 

5. By to umożliwić, opracowujemy nasz parafialny Przewodnik Duchowy po Triduum, w 

którym zawarte będą praktyczne wskazania, teksty modlitw i obrzędów, poprzez które 
nie tylko będziecie mogli głębiej i aktywniej przeżywać liturgię sprawowaną w kościele, ale 
także samemu celebrować różne obrzędy w domach. Przez lata główny akcent, gdy chodzi 
o naszą pobożność, położony był na celebracje w kościele. Religijność i pobożność domowa 
ograniczała się do pacierza, który w dodatku najczęściej przybiera formę modlitwy indywi-
dualnej i osobistej.        To, do czego chcemy Was zaprosić w tym czasie Triduum Paschalne-
go i w czym chcemy pomóc przekazując Wam te materiały, to odkrycie modlitwy małżeń-
skiej i rodzinnej jako sposobu pogłębiania i przeżywania wiary oraz wprowadzenia cele-
bracji domowych, które być może na stałe wejdą do Waszego życia rodzinnego. Jeśli to 
nam się uda, będzie to z pewnością dobry owoc tego trudnego czasu, który przeżywamy. 

6. Ograniczenia zgromadzeń liturgicznych póki co obowiązują do 11 kwietnia włącznie. Nie 

mamy pewności, jak rozwinie się sytuacja i czy będziemy mogli uczestniczyć w Mszach 
Świętych w Niedzielę Zmartwychwstania, czy też poddani będziemy dalszym ogranicze-
niom. Pragnieniem w sercu jest, byśmy mogli radość Zmartwychwstania przeżywać wspól-
nie, ale dziś trudno wyrokować, jakie będą możliwości. Dlatego nie ustajemy w modlitwie i 
o tę modlitwę Was wszystkich prosimy.  



7. Tegoroczne zmiany, gdy chodzi o przebieg liturgii Triduum Paschalnego, w głównej mie-
rze dotykają możliwości uczestnictwa w liturgii osób swieckich. Będą sprawowane bez 
udziału wiernych!!! (udział bierze tylko asysta). Z pozostałych zmian: 

 nie będzie w tym roku oddzielnej kaplicy adoracji (tzw. „Ciemnicy”), a miejscem przecho-
wywania Najświętszego Sakramentu po liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej będzie po prostu 
tabernakulum; 

 w Wielki Piątek nie będziemy mieli możliwości oddania czci Krzyżowi Świętemu przez uca-
łowanie – obrzęd ten przeniesiony zostanie na liturgię święta Podwyższenia Krzyża Święte-
go, tj. 14 września; 

 w Wielką Sobotę nie odbędzie się tradycyjna „święconka”. W jej miejsce przewidziany jest 
obrzęd błogosławieństwa pokarmów przed śniadaniem wielkanocnym, który będzie miał 
miejsce w Waszych  domach (tekst obrzędu będzie zamieszczony w Przewodniku Ducho-
wym po Triduum, a także na nasze stronie internetowej); 

Nie będzie wreszcie możliwości przeprowadzenia procesji rezurekcyjnej po zakończonej 
Wigilii Paschalnej. 

8. Proponujemy adoracje od Wielkiego Czwartku non stop po 5 osób do godz. do 19.00 
w Wielką Sobotę indywidualnie, według ustalonego porządku i grafiku, na który moż-
na się wpisywać przez stronę internetową parafii. Czas adoracji będzie rozpisany z 
wyłączeniem godzin, w których w kościele sprawowane będą liturgie. Chodzi o to, żeby-
śmy choć w osobach naszych reprezentantów całe Triduum Paschalne czuwali z Chry-
stusem.  

III. PROGRAM LITURGII WIELKIEGO  
TYGODNIA 

  

- Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej, 05 kwietnia 2020 r. 

Msze św. tylko w dolnym kościele o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00 oraz 20.00. 
Msze św. o godz. 10.00, 13.00 i 20.00 będą transmitowane przez parafialnego Facebooka 

- Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środa, 6-8 kwietnia 2020 r.       
Spowiedż święta  9.00-11.00 i 15:00 (koronka) do 17:00 oraz 19.00 do 20.00 
Msze święte: 7:00, 8.00 i 18:00    Msza wieczorna transmitowana przez parafialnego Faceboo-
ka 

- Wielki czwartek, 09 kwietnia 2020 r. 

  Jutrznia z Godziną Czytań: 7:00 transmitowane przez parafialnego Facebooka 



IV.  PRZEBIEG TRIDUUM  
PASCHALNEGO 

 1.     Wielki Czwartek, 09 kwietnia 2020 r., 

    17:00 - Katecheza Audio o Świętym Triduum transmitowana przez parafialnego Facebooka 

     19:00 - Msza Wieczerzy Pańskiej (udział bierze tylko asysta)  

Pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i 
Kapłaństwa; po uroczystej Eucharystii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kapli-
cy adoracji (ciemnicy), która w tym roku będzie zlokalizowana w tabernakulum. 

     21:00 - 23:30: Adoracja w ciszy (po 5 osób) 

Adoracja indywidualna przez cały czas, aż do Liturgii ku czci Męki Pańskiej będzie prze-
biegała według grafiku, w który proszę się zapisać przez stronę internetową 

     23:30- 24:00: KOMPLETA Z LAMENTACJAMI transmitowane przez parafialnego Facebooka 

  

2.     Wielki Piątek, 10 kwietnia 2020 r. 

00:00 - 07:00 – Adoracja w ciszy  (po 5 osób) 

07:00 - JUTRZNIA Z GODZINĄ CZYTAŃ transmitowane przez parafialnego Facebooka 

08:00 - 18:30 – Adoracja w ciszy  (po 5 osób) 

11:00 - Katecheza Audio o Świętym Triduum c.d. transmitowana przez parafialnego 
Facebooka 

15:00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia i Nabożeństwo Drogi Krzyżowej (w kościele) 
transmitowane przez  
parafialnego Facebooka - (udział bierze tylko asysta)  

 



19:00 Liturgia ku czci Męki Pańskiej (udział bierze tylko asysta)  

Liturgia ta jest wejściem w tajemnicę Męki i Śmierci Chrystusa. W centrum znajduje 
się krzyż, co podkreśla zarówno liturgia słowa, jak i następująca po niej adoracja 
krzyża. Na zakończenie liturgii przenosi się Najświętszy Sakrament do przygotowa-
nej w kościele kaplicy Grobu Pańskiego. Adoracja trwa aż do Wigilii Paschalnej w 
Wielką Sobotę (według programu) 

21:00 – Gorzkie Żale transmitowane przez parafialnego Facebooka 

21:30-23:30 – Adoracja w ciszy  (po 5 osób) 

23:30   - KOMPLETA z Lamentacjami transmitowane przez parafialnego Facebooka 

23:00-24:00 – Adoracja w ciszy  (po 5 osób) 

3. Wielka Sobota, 11 kwietnia 2020 r. 

W tym dniu kościół trwa na modlitwie przy Grobie Pańskim dziękując za dar odkupienia i 
oczekując radości Zmartwychwstania 

00:00 - 07:00 – Adoracja w ciszy  (po 5 osób) 

07:00 - JUTRZNIA Z GODZINĄ CZYTAŃ transmitowana przez parafialnego Facebooka 

08:00 - 20:00 – Adoracja w ciszy  (po 5 osób) 

11:00 - Katecheza Audio o Świętym Triduum c.d. transmitowana przez parafialnego  
                    Facebooka 

15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia transmitowana przez parafialnego Facebooka 
(udział bierze tylko asysta)  

21:00 - Wigilia Paschalna w Wielką Noc (udział bierze tylko asysta) 

Ta msza jest najważniejszym wydarzeniem w ciągu całego roku liturgicznego. Poprzez 
bardzo bogatą liturgię (poświęcenie ognia, śpiew Orędzie Paschalnego, rozbudowaną 
liturgię słowa, liturgię chrzcielną i eucharystyczną oraz procesję) ukazuje całość historii 
zbawienia i wydarzenie Zmartwychwstania jako najważniejsze w dziejach świata. Kościół 
uroczyście sprawuje liturgię Wigilii, w której wspomina „wspaniałe dzieło stworzenia i 
jeszcze wspanialsze dzieło odkupienia”, którego dokonał Chrystus przez swoje chwalebne 
Zmartwychwstanie oraz ogłasza tę radość całemu światu. 



4. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 12 kwietnia 2020 r. 

To dzień w którym Kościół głosi radość ze Zmartwychwstania. 

Msze św. tylko w dolnym kościele o godz. 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00 oraz 20.00. 
Msze św. o godz. 10.00, 13.00 i 20.00 będą transmitowane przez parafialnego Faceboo-
ka 

15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia transmitowana przez parafialnego Facebooka 

  

V. OKTAWA WIELKANOCY 

 1. Poniedziałek Wielkanocny, 13 kwietnia 2020 r.  

Msze święte: Msze św. tylko w dolnym kościele o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 
18.00 oraz 20.00. Msze św. o godz. 10.00, 13.00 i 20.00 będą transmitowane przez para-
fialnego Facebooka 

15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia transmitowana przez parafialnego Facebooka 

  

  2. W kolejne dni Oktawy: 

Msze święte: o 7:00 8.00 i 18:00 

  

3. Niedziela Bożego Miłosierdzia, 19 kwietnia 2020 r.  

Msze św. tylko w dolnym kościele o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00 oraz 
20.00. Msze św. o godz. 10.00, 13.00 i 20.00 będą transmitowane przez parafialnego 
Facebooka 

15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia transmitowana przez parafialnego Facebooka 



WIELKI  

PONIEDZIAŁEK 

6.04.2020 

7:00 
1. Za + Elżbietę Reszka (greg. 6) 
2. Za + Brunona Kobiela w r. śm. 

8:00 2. Za + Bogusława i Stanisława oraz dziadków z ob. Stron 

18:00 
1. Za + Leona Hinca 
2. Za + Zygmunta Klasa 

WIELKI  

WTOREK 

7.04.2020 

7:00 
1. Za + ordziców Anastazję Michała Drzewickich 
2. Za + Annę Kitowską 
3. Za + Małgorzatę Groth - int. od ucz. pog. 

8:00 1. Za + Elżbietę Reszka (greg. 7) 

18:00 1. + Benon Byczkowski, rodzice z ob. stron i zm. z rodziny 

WIELKA 

ŚRODA 

8.04.2020 

7:00 

1. O powołania kapłańskie oraz za kapłanów pochodzących z tutejszej 
parafii - int. od Róży św. Ryty 
2. Za + rodziców Helenę i Stanisława Grzędzickich oraz Anielę i 
Grzegorza Lihs 

8:00 
1. Za + Agnieszkę i Augustyna Mądr, teściów Władysłąwę i Edmunda 
Kierznikiewicz 

18:00 1. Za + Elżbietę Reszka (greg. 8) 

WIELKI 

CZWARTEK 

  

19:00 
1. Za parafian 
2. Za + Elżbietę Reszka (greg. 9) 
3. Za + Marię Noetzel 

WIELKI 

PIĄTEK 

10.04.2020 

  

  

  

  

WIELKA 

SOBOTA 

11.04.2020 

  

21:00 

1. Za + Elżbietę Reszka (greg. 10) 
2. Za Parafian 
3. Za + Romana Biczkowieskiego 
4. Za + Marię i Franciszka Drywa 

  

NIEDZIELA 

ZMARTWYCHW

STANIA 

PAŃSKIEGO 

12.04.2020 

8:30 
1. Za + Agatę i Jana Dejk, Hildegardę i Romana Galińskich oraz ojca 
Augustyna 

10:00 1. Za + Waldemara Poklękowskiego z ok. ur. 

11:30 1. Za + Renatę Reggel 

13:00 1. W 45 r. ślubu Urszuli i Jana 

16:00 1. Ślub 

18:00 1. Za + Elżbietę Reszka (greg. 5) 

  

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 do środy  
włącznie 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, 
11.30, 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. 

 Skarbonki jałmużny wielkopostnej można składać podczas spowiedzi oraz 
adoracji w kościele św. Jana. 

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

 Kościół św. Jana staje się do środy włącznie miejscem spowiedzi  
i adoracji  (szczegóły w biuletynie na wcześniejszych stronach).  

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

 Kancelaria parafialna w Wielkim Tygodniu jest nieczynna. W nagłych 
sprawach proszę podejść bez względu na porę 

 Jeżeli widzicie wokoło siebie osoby lub rodziny w trudnej sytuacji to 
Caritas prosi o kontakt z parafią. Zwłaszcza, w tym świątecznym 
czasie prosimy o szczególną wrażliwość.  

 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 PALMOWĄ 05.04.2020 

https://www.facebook.com/wnmpzukowo

