
ROK XX nr 1704 

12.04.2020 r. 

     NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA  

Życzenia Wielkanocne 

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 i 18.00 
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 
we wtorek o godz. 17.30 
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy: 

w środę o godz. 17.45 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 

 „I mówili między sobą: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami  
w drodze i Pisma nam wyjaśniał ?” (Łk 24, 32) 

W każdej Eucharystii Zmartwychwstały Chrystus dołącza się do swoich 
uczniów, wyjaśnia im sens wydarzeń, pozwala rozpoznać swoją obecność  

a serce zapala nową miłością. 

Eucharystia jest misją – ruchem od zjednoczenia do posługiwania, do dzielenia 
się Orędziem Zmartwychwstania. Realizując więc swoje powołanie, w Poranek 

Wielkanocny, wróćmy do naszych miejsc skąd wyszliśmy i opowiadajmy 
wszystkim, że nie ma się czego bać, że On zmartwychwstał, zmartwychwstał 

naprawdę. 

Na ten czas dzielenia się z w swoich rodzinach i wspólnotach słowem o 
Zmartwychwstałym życzymy, aby światło łaski 
naszego Zbawiciela napełniało Wasze serca 

darem radości i pokoju. Niech 
Zmartwychwstały Pan pomaga 

pokonywać trudności i zniechęcenia 
dnia codziennego i umacnia swoją 

łaską. 



Wielkie i radosne Alleluja 

wznosi się dzisiaj do Boga 

od całego stworzenia! 

Wszystko co żyje chwali 

Pana i oddaje cześć 

Zbawicielowi Świata – 

Jezusowi Chrystusowi, 

Zmartwychwstałemu Panu! 

Cała liturgia opowiada o 

tym, co dokonało się w 

ostatnich dniach. Nareszcie bez obawy i z pełną swobodą można cieszyć się z wypełnienia 

wszystkich proroctw i z objawienia się tego, na co z nadzieją czekały wszystkie pokolenia 

przed Chrystusem. 

Kościół przedstawiać nam będzie w tych dniach, a zwłaszcza w Oktawie Wielkiej Nocy, 

świadków Zmartwychwstałego. Wiarygodność części z nich została przypieczętowana ich 

własną krwią. Wśród tych postaci znajdują się także kobiety. Fakt przywołania ich 

świadectwa w Pismach adresowanych do Żydów świadczy o tym, że spotkanie 

Zmartwychwstałego nie było wymysłem. Gdyby którykolwiek z autorów chciał zmyślić 

historię o powrocie Jezusa do życia, z pewnością nie posłużyłby się kobietami jako 

świadkami (zob. Mt 18,16; J 8,17n). Stąd obecność kobiet, a wśród nich jako pierwszej 

Matki Najświętszej, staje się dowodem na zmartwychwstanie. 

Dzisiaj jako pierwszy spośród świadków jest nam przedstawiany Piotr Apostoł. Wypadało 

bowiem dać pierwszeństwo Księciu Apostołów i pierwszemu spośród uczniów Jezusa. Jego 

słowa wypowiedziane w domu Korneliusza (choć pewnie kilka lat po zmartwychwstaniu), 

są świadectwem zdrajcy, któremu zostało przebaczone. Nie byłby w stanie świadczyć o 

Jezusie, gdyby nie usłyszał od Niego samego: 

„Pokój Tobie” i „Paś baranki moje”. Piotr mówi o 

prawdziwości ciała Jezusa, który jadł i pił, który 

rozmawiał z Apostołami po swoim powrocie do 

życia. Tematem katechizującego Piotra jest 

zmartwychwstanie i odnowienie (kainos) 

człowieka w Jezusie Chrystusie, poprzez chrzest 

przyjęty w Jego Imię. 

Rozważanie na Niedzielę 



Psalmista uwielbia Boga za cuda Jego dobroci: z „odrzuconego i wzgardzonego kamienia” uczynił 

kamień węgła (kamień stanowiący podstawę narożnika budynku, który wiązał dwie części murów, 

a właściwie sprzęgał cały budynek, dlatego musiał być odpowiednich rozmiarów; uroczyście 

umieszczano w nim pamiątki rodzinne i pisano na nim imię budowniczego; od niego rozpoczyna-

no budowę domu). Niedoceniony przez ludzi-budowniczych, został wybrany przez Boga-

Architekta, zawstydzając tych, którzy nim wzgardzili. 

Apostoł Paweł zachęca nas, abyśmy 

nie zaprzepaścili dzieła paschy Jezu-

sa. Będąc na drodze Bożej, nie wra-

cajmy do tego, co było grzechem. 

Od teraz, bez użalania się i wspomi-

nania jak to kiedyś było źle, patrzmy 

ku górze, biegnijmy do Niego. Tam 

jest nasze miejsce. 

Innym świadkiem tych dni jest Ma-

ria Magdalena – według opisu 

Ewangelii św. Jana, pierwsza widząca Zmartwychwstałego. Ona w Sekwencji przed śpiewem Alle-

luja świadczy opisując co zobaczyła. Przyjmujemy świadectwo tej Niewiasty i wyznajemy w Jezusie 

„Króla nam miłościwego”. 

W Ewangelii liturgia wraca do Piotra i Jana (drugiego ucznia), biegnących do grobu, powodowa-

nych słowem Marii Magdaleny, pełnej żalu i bezradności, przekonanej o wykradzeniu Ciała Jezusa. 

Apostołowie biegli żeby wszcząć dochodzenie co się stało. Podczas biegu Bóg wzbudził w nich 

światło wiary i kiedy ujrzeli płótna i chustę złożoną w osobliwy sposób – jak to tylko Jezus miał w 

zwyczaju – uwierzyli, że mówiąc im dziesiątki razy o zmartwychwstaniu, rzeczywiście tego doko-

nał. Choć nie widzieli momentu zmartwychwstania, wiedzieli że to jedyna możliwość wyjaśnienia 

dlaczego grób zastali pustym. 

W naszym życiu jest i będzie podobnie. Opierając się na śladach zostawionych w Bożym Słowie, w 

liturgii, w nauce następców Apostołów i specjalistów od niej, uznajemy ich świadectwo za godne 

wiary, przypieczętowane krwią męczeńską. I tak czuwamy, czekając momentu, kiedy w nasze ży-

cie wkroczy Zmartwychwstały Pan, aby nas do siebie wziąć. 

Póki co pozostaje jeszcze pod osłoną, aby wzmóc nasze pragnienie spotkania się z Nim. Im będzie 

większe owo pragnienie, tym większe będą radości obcowania z Jezusem Zmartwychwstałym, 

naszym Panem. Alleluja! 

ks. Krystian Wilczyński   

Rozważanie na Niedzielę 



… I TY MASZ SZANSE NA NIEBO 28.04.2019r.  

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

„Pragnę, aby święto 

Miłosierdzia, było 

u c i e c z k ą  

i schronieniem dla 

wszystkich dusz, a 

s z c z e g ó l n i e  d l a 

biednych grzeszników. 

W dniu tym otwarte są 

w n ę t r z n o ś c i 

miłosierdzia Mego, 

wylewam całe morze 

łask na dusze, które 

s i ę  z b l i ż ą  d o 

źródła  miłosierdzia  

Mojego” (Dz.699) 

Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii 

świętej w dniu 28.04.19r., dostąpi zupełnego 

odpuszczenia win i kar. 

Jest to  wielka łaska większa od odpustu 

zupełnego – to  jakby „drugi chrzest św.”. 

Niedziela Miłosierdzia Bożego 



Poniedziałek 

13.04.2020 

7:00 1. Za + Elżbietę Reszka (greg 12) 

8:30 1. Za + Szczepana Fularczyk 

10:00 1. Za + Bolesławę Stubińską 

11:30 
1. Za + Adama Aniszewskiego oraz rodziców Bronisławę i Brunona Bastian i 
Leona Aniszewskiego 

13:00 1. W 4 r. ślubu Anny i Michała Muller - dziękczynno - błagalna 

18:00 1. Za + Alfonsa i Klarę Krefta 

20:00 
1. Za + Magdalenę Plichta, Felicję Mazur oraz Władysława, Leona i Irenę 
Kańskich 

Wtorek 

14.04.2020 

7:00 
1. Za + rodziców Franciszkę i Ignacego Czapiewskiech 
2. Za + syna Dariusza, brata Wojciecha oraz rodziców Gertrudę i Józefa 

8:00 1. Za + Elżbietę Reszka (greg 13) 

18:00 
1. Za + Marię Klawikowską w 3 r. śm 
2. Za + Jadwigę i Norberta 

Środa 

15.04.2020 

7:00 
1. Za + Agnieszkę Sikora w 2 r. śm 
2. Za + rodziców Helenę i Jana Karczewskich 

8:00 1. Za + Franciszka Lis oraz rodziców z ob. Stron 

18:00 
1. Za + Elżbietę Reszka (greg 14) 
2. + zmarli z rodziny Szur i Niklas 

Czwartek 

16.04.2020 

7:00 
1. Za Ojca św., radio Maruja i telewizję Trwam 
2. Za + Elżbietę Reszka (greg 15) 

8:00 1. Za + rodziców Annę i Stefana oraz brata Stefana Drewa 

18:00 
1. Za + Andrzeja Malc w 6 r. śm. 
2. Za + Irenę i Leona Wrońskich 

Piątek 

17.04.2020 

7:00 
1. Z + Krystynę Ojowską w dniu ur., Sebastina i dusze w czyśćcu cierpiące 
2. W 6 ur. Macieja o Boże bł. i opiekę Matki Bożej 

8:00 1. Za + Elżbietę Reszka (greg 16) 

18:00 
1. Za + Helenę, Feliksa i Jadwigę Formela 
2. Za + Lecha Juszczaka 

Sobota 

18.04.2020 

7:00 
1. Za + syna Rafała Karcz oraz rodziców z ob. stron 
2. Za + siostrę Grażynę  

8:00 1. Za + Elżbietę Reszka (greg 17) 

18:00 
1. Za + Ojca Andrzeja Kitowskiego oraz wujka Kazimierza Kitowskiego 
2. W 40- stą r. ślubu Lucyny i Andrzeja Jareckich 

II Niedziela 

Wielkanocna 

Niedziela 

Miłosierdzia 

Bożego  

19.04.2020 

7:00 1. Za + Elżbietę Drewing 

8:30 1. Za + Agnieszkę, Michała i Jadwigę Gołąbek 

10:00 
1. Za + tatę Albina, brata Edmunda, wujka Edmunda oraz Łucję i Bernarda 
Golnau 

11:30 1. Przebłągalna za grzechy z prośbą o łaskę nawrócenia w rodzinie 

13:00 
1. Za + Andrzeja Stołyhwo 
2. Za + Władysławę i Jana Belgrau 

18:00 1. Za + Ojca Władysława oraz rodzeństwo Małgorzatę i Stanisława 

20:00 1. Za + Elżbietę Reszka (greg 18) 

Intencje Mszalne 



  

Adres parafii: ul. 3 Maja 4, 83-330 Żukowo, Tel. (058) 681-82-42.  
Kancelaria parafialna czynna: Poniedziałek-Sobota: 8:30 – 9:00  Poniedziałek-
Piątek 17.00-17.30 (z wyłączeniem pierwszych  piątków i sobót miesiąca) 
Organista: Piotr Kitowski Tel. 690-686-639  
Odpowiedzialny za cmentarz: Kazimierz Lis Tel. 693-925-365 

WWW.WNMP-ZUKOWO.DIECEZJA.GDA.PL 

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

Ogłoszenia 21.04.2019 -  Niedziela Zmartwychwstania  

1. Wszystkim parafianom i gościom pragnę złożyć w imieniu własnym i księży 

pracujących w naszej parafii najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Niech 
Zmartwychwstały Chrystus błogosławi nam udzielając potrzebnych łask na każdy dzień, 
byśmy umieli być świadkami Jego Zwycięstwa, abyśmy mimo trudności wynikającej z trwającej epidemii 
nigdy nie tracili nadziei i byli dla siebie nawzajem dobrym wsparciem. 

2. Z całego serca dziękuję wszystkim, dzięki którym mogliśmy przeżyć dni Triduum Paschalnego: Kapłanom, 

Liturgicznej Służbie Ołtarza, p. Piotrowi za oprawę muzyczną,  p. Lucynie za piękne kwiat, p. Herman i p. Kasiura 
za podarowane po raz kolejny paschały do oby kościołów, p. Teresie za pięknie posprzątany kościół.  Dziękuję 
ks. Maciejowi, p. Jarosik i p. Ranachowskim za prowadzenie transmisji liturgii Triduum. Bóg zapłać! 

3. Przypominam, że ograniczeniu uczestników mszy i nabożeństw do 5 osób został przedłużony i obowiązuje do 

przyszłej niedzieli włącznie; wprowadzono też nakaz używania maseczek ochronnych od czwartku 16 kwietnia, 
do którego proszę się stosować także podczas obecności w kościele (maseczki zdejmujemy tylko na moment 
przyjęcia komunii świętej). 

4. Dziękuję też za przygotowanie i dostarczenie świątecznych paczek wszystkim wolontariuszom Caritas. 

Dziękuję wszystkim, którzy ich wspierali finansowo, także za jałmużnę wielkopostną. 

5. Wszystkie Msze św. tylko w dolnym kościele. Adoracja Najśw. Sakramentu w kościele św. Jana od wtorku do 

soboty w godz. 9.00-19.00. 

 Dzisiaj Msze św. o godz. 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00. Msze św. o godz. 10.00, 13.00 i 18.00 będą 

transmitowane przez parafialnego Facebooka. Nie ma Mszy św. o 20.00 15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia 
transmitowana przez parafialnego Facebooka 

 OKTAWA WIELKANOCY: 
Poniedziałek Wielkanocny - Msze święte 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 

W kolejne dni Oktawy: Msze święte: o 7:00 8.00 i 18:00    Codziennie o 15.00 – Koronka do Bożego 
Miłosierdzia transmitowana przez parafialnego Facebooka 

Za tydzień Niedziela Bożego Miłosierdzia - Msze św. 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 

6. Zbliża się termin Uroczystości I Komunii Świętej.  Wiele osób pyta o możliwość przeprowadzenia tej 
uroczystości. Wstrzymajmy się z decyzją o zmianie daty do 26 kwietnia, a więc obecnie ogłoszonej daty 
zamknięcia szkół. Proszę o cierpliwość i zrozumienie tej sytuacji. Jeżeli dzieci będą miały w tym terminie 
lekcje w szkole Komunia odbędzie się normalnie. 

7. Warsztatowe nauki przedmałżeńskie odbędą się on-line. Termin i szczegóły dotrą do zapisanych 
uczestników drogą mailową. Dotyczy to zarówno przełożonego kursu marcowego jak i majowego. 
Szczegóły wkrótce na stronie internetowej. 

8. Dziękuję też za wszelką pomoc, pracę i liczne dary na rzecz parafii i nas, księży. To niezwykle miłe, gdy w 
tym czasie doświadczamy od Was tak wielkiej życzliwości i pomocy w każdym wymiarze. 

9. Na zakończenie niedzielnej Eucharystii módlmy się za ofiary epidemii, zmarłych z naszych rodzin oraz dobrodziejów 
„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie”. 

Ogłoszenia Parafialne na niedzielę PALMOWĄ 12.04.2020 


