
ROK XX nr 1706 

26.04.2020 r. 

 III Niedziela Wielkanocna  

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 

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w 
drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt 
stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym 
wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i 
rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. 
Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie 
poznali. On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy 
prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A 
jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty 
jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, 
który nie wie, co się tam w tych dniach stało». Zapytał 
ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z 
Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym 
w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak 
arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i 
ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie 
miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już 
trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z 
naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie 
znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały 
widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli 
niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak 
kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli». Na to On 
rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są wasze 
serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! 
Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej 
chwały?» I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich 
proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach 
odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do 
której zdążali, a On okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz 
przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku 
wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby 
zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął 
chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał 
im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On 
zniknął im z oczu. I mówili między sobą: «Czy serce nie 
pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma 
nam wyjaśniał?» W tej samej godzinie zabrali się i wrócili 
do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi 
innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście 
zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również 
opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali 
przy łamaniu chleba.  

Dzisiejsza liturgia Słowa przypomina nam 
teksty czytane już w Niedzielę 
Zmartwychwstania lub w Oktawie. Można 
zapytać się: dlaczego to samo? Czyż tego 
już nie wiemy?... Słowo Boże samo daje 
odpowiedź. Mijają dwa tygodnie. Jesteśmy 
bogatsi o wiele wydarzeń, doświadczeń i 
inaczej czytamy te same słowa. Opadły 
świąteczne emocje, choć prawda o tym, że 
Jezus żyje jeszcze się nie zakurzyła. 

Za motyw przewodni weźmy odkupienie, 
czyli pomoc jaką Bóg dał nam przez 
swojego Syna. Św. Piotr dobitnie 
przypomina w swojej katechezie z dnia 
Pięćdziesiątnicy, że zabiliśmy Jezusa 
naszymi grzechami. On jednak powstał z 
martwych, gdyż śmierć nie mogła mieć 
władzy nad Panem życia. Skoro On pokazał 
tak wielką moc, w wyniku której 
eksplodowało życie, to nasze „narzędzia 
morderstwa” (grzechy) również w tym 
wybuchu zostały zniszczone. 



Komentarz  

Cena, jaką zapłacił Zbawiciel, 
przewyższa wszelkie 
możliwości całego 
stworzenia. Gdyby wszyscy 
ludzie, wszystkich czasów, 
uczynili składkę ze wszystkich 
dóbr ziemskich, nie 
wystarczyłoby to dla wykupu 
choćby jednego z nas. Zaś 
kropla Krwi Zbawiciela 
wyrównała wszelkie 
niesprawiedliwości każdego 
człowieka kiedykolwiek żyjącego na ziemi. Nie w ilości kosztów, a w 
wartości okupu tkwi siła! Nasze ofiary, składane jako ofiary 
niesprawiedliwych, pozostaną zawsze niesprawiedliwe. Natomiast Jego 
Krew jest ceną Sprawiedliwego za niesprawiedliwych. Dlatego szatan 
tak ucieka przed Krwią Zbawiciela, bo wie, że ma ona inną wartość niż 
ludzkie bogactwa. 

Obrazem tej nauki jest z pewnością historia uczniów idących do Emaus. 
Mierzą oni wydarzenia ludzkimi możliwościami i to im nie wystarcza. 
Dopiero kiedy pojawia się Jezus w postaci Wędrowca, dodaje wartości 
całej znanej im prawdzie. A kiedy łamie chleb, wszystko się wyjaśnia i 
uczniowie widzą rzeczywistość spojrzeniem boskim. 

Jezus pomógł im zaczerpnąć trochę prawdy, a kiedy ona sama w nich 
zaczęła pracować (odczuwali to gorącem serca), zostali uratowani. W 
tych dwóch postaciach jesteśmy zapisani także i my. 

 Przemyślmy swój sposób przyjmowania prawdy w Słowie Bożym, w 
liturgii; a także jak żyjemy tym co czytamy i co spożywamy. 

Chrystus zmartwychwstał! To prawda na której nie wolno się 
zatrzymać. Trzeba ją nawlec na igłę swojego działania i nią łączyć to 
wszystko, czego dotkniemy. Alleluja! 

         ks. Krystian Wilczyński  



Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy (Ps 24,1) 
Niebawem, 22 marca 2020 r., obchodzić będziemy kolejny Światowy Dzień Wody ustanowiony 
przed prawie trzydziestu laty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Z tej okazji, zwracamy się do 
wiernych i do ludzi dobrej woli z przesłaniem dotyczącym naszej odpowiedzialności za dar Boży, 
jakim jest woda. 
Gdy na początku XIII wieku św. Franciszek z Asyżu zachwycony dziełem Stwórcy pisał: „Pochwalony 
bądź, Panie mój, przez siostrę wodę, która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta”. - nie 
zdawał sobie sprawy z proroczego wymiaru swojej modlitwy. Z jednej strony wyznawał, że woda, 
tak jak inne żywioły, jest Bożym stworzeniem, wobec którego powinniśmy odczuwać braterską więź, 
z drugiej, wskazywał na jej niezwykłe cechy. 
Wśród Bożych dzieł woda jest w szczególny sposób wyróżniona. To nad nią unosił się Boży Duch u 
początku stworzenia (Rdz 1,2). To ona została wpisana w dzieje zbawienia i w sakramentalne znaki 
Kościoła, a w porządku doczesnym, zgodnie z Bożym zamysłem, jest dobrem koniecznym dla 
naszego życia tu, na ziemi. Pamiętając, że jest darem Bożym, mamy troszczyć się o nią w taki 
sposób, by mogła służyć całemu światu i jego mieszkańcom, niezależnie od czasu i miejsca. 
Wielu mieszkańców naszego kraju może sądzić, że problemy, o których mówi papież Franciszek nas 
nie dotyczą. Ten sąd jest jednak mylny. 
Papież Franciszek w encyklice Laudato si’ pisze: „…odpowiedzialność wobec ziemi należącej do Boga 
oznacza, że człowiek obdarzony inteligencją musi szanować prawa natury i delikatną równowagę 
między bytami tego świata…” (LS 68). Zwraca również uwagę, że „Prawdziwy rozwój człowieka ma 
charakter moralny (…), powinien być również ukierunkowany na świat przyrody i brać pod uwagę 
naturę każdego bytu oraz ich wzajemne powiązanie w uporządkowany system. Dlatego zdolność 
człowieka do przekształcenia rzeczywistości powinna być rozwijana na podstawie pierwotnego 
przeznaczenia rzeczy, wyznaczonego jej przez Boga” (LS 5). Dalej papież mówi: „Czysta woda pitna 
jest sprawą najwyższej wagi, ponieważ jest niezbędna do życia człowieka oraz wspierania 
ekosystemów lądowych i wodnych. Źródła słodkiej wody zaopatrują rolnictwo, hodowlę oraz 
przemysł, jej jakość wpływa na nasze zdrowie” (LS 28). 
W najnowszej adhortacji Querida Amazonia, papież Franciszek zwraca uwagę na znaczenie wody w 
ekosystemie i w kulturze ludów żyjących wzdłuż Amazonki. Ze względu na nieodpowiedzialność i 
ludzką chciwość, piękne dziedzictwo Amazonii jest zagrożone. W takiej sytuacji, zdaniem papieża 
Franciszka, trzeba wsłuchać się na nowo w głos Chrystusa: „Pan, który pierwszy troszczy się o nas, 
uczy nas troszczyć się o naszych braci i siostry i o środowisko, które On każdego dnia nam darowuje. 
Taka jest pierwsza ekologia, jakiej potrzebujemy” (QA 41). 
Wielu mieszkańców naszego kraju może sądzić, że problemy, o których mówi papież Franciszek nas 
nie dotyczą. Ten sąd jest jednak mylny. Choć, być może, nie odczuliśmy jeszcze bezpośrednio 
zmniejszania się zasobów wody, to jednak słowo „susza” pojawia się w potocznym języku coraz 
częściej. Polska posiada najmniejsze naturalne zasoby wodne z wszystkich krajów Europy. Wciąż 
mamy w naszym kraju miejscowości i regiony, w których dostęp do wody pitnej jest utrudniony. 
Obniża się poziom wód gruntowych. Dodatkowo zmieniający się klimat, w którym zamazują się 
granice pomiędzy porami roku, charakteryzuje się niestety brakiem dostatecznej ilości opadów. 
Cierpi na tym m.in.: rolnictwo, sadownictwo, transport, turystyka, a pośrednio, wszystkie 
powiązane z nimi dziedziny życia. 

Szanuj WODĘ! 



Pojawia się w związku z tym potrzeba bardzo świadomego gromadzenia wody opadowej - desz-
czówki. Z jednej strony, to zadanie na poziomie wielkich inwestycji krajowych, a z drugiej, spra-
wa wymagająca dobrej woli i działania w poszczególnych gospodarstwach rolnych oraz obsza-
rach z zabudową jednorodzinną. Wodę należy nie tylko gromadzić, ale i oszczędzać. Trzeba ko-
rzystać z takich sposobów produkcji przemysłowej i rolnej, które są nisko wodochłonne. Należy 
też krzewić nawyk oszczędzania wody w zwykłych gospodarstwach domowych. Woda jest żywio-
łem, z którym należy roztropnie się obchodzić. Wśród nasilających się zjawisk atmosferycznych, 
mamy gwałtowne opady deszczu powodujące podtopienia i zdarzające się dość często powo-
dzie. Można im przeciwdziałać poprzez budowanie suchych zbiorników wodnych, mądrą regula-
cję rzek, respektowanie naturalnych terenów zalewowych, ale też przez zwyczajną roztropność 
w asfaltowaniu i betonowaniu naszych miast i wsi. Nie wolno zabetonowywać naszej ziemi, bo 
woda musi do niej wrócić, by dalej móc nam służyć. Wodę, która, jak mówił św. Franciszek, jest 
„pokorna” i „czysta”, należy chronić. Grzechem przeciwko Stwórcy, człowiekowi i stworzeniu 
jest: marnotrawienie wody, zatruwanie jej ściekami, które nie trafiają, tak jak powinny, do kana-
lizacji, zaśmiecanie rzek, jezior, zbiorników wodnych, kanalizacji śmieciami oraz odpadami. Potę-
pić też należy sprowadzanie, często z zagranicy i porzucanie czy wylewanie w przypadkowych 
miejscach toksycznych odpadów, które prędzej lub później zanieczyszczą wody gruntowe i rzeki. 
Te i tym podobne praktyki są moralnie naganne i trzeba je nazwać grzechami ekologicznymi. 
Należy również zauważyć, że wielu jest takich, którzy podobnie jak Biedaczyna z Asyżu, wiedzą, 
że woda jest „cenna” i „pożyteczna”. Cieszymy się, że rodzi się coraz większa świadomość odpo-
wiedzialności za każdą kroplę wody, a co za tym idzie, uczenie się coraz bardziej oszczędnego i 
rozsądnego z niej korzystania. Cieszymy się też, że obserwuje się odpowiedzialne podejście do 
kwestii oczyszczania ścieków, czyli przywracania człowiekowi i światu wody bez toksycznych ele-
mentów. Nie bez powodu, zamiast mówić o „oczyszczalni ścieków”, zaczyna się używać nazwy: 
„zakład ochrony wód”. Tak jest w pewnych krajach Europy i – co witamy z wielką radością – w 
niektórych miastach Polski. Ważną rolę do spełnienia mają również katolickie parafie, które po-
winny promować postawy proekologiczne poprzez propagowanie idei papieża Franciszka zawar-
tych w encyklice Laudato si’. Zadaniem duszpasterzy jest wskazywanie na potrzebę poszanowa-
nia środowiska naturalnego i na moralny wymiar codziennych czynności, które wspomagają bądź 
szkodzą środowisku naturalnemu. Kwestia odpowiedzialnego podejścia do problematyki wody 
ma wymiar moralny. Jest też naszym chrześcijańskim świadectwem wobec świata. W czasie 
Wielkiego Postu, Chrystus Pan nam przypomina: „Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, 
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 16). Obyśmy 
byli wdzięczni Bogu za każdą krople wody, potrafili się nią zachwycać, a doceniając dar życia i to, 
co go podtrzymuje, czynili wrażliwymi nasze sumienia. 

+Wiktor Skworc, Arcybiskup Metropolita Katowicki 

+Jan Kopiec, Biskup Gliwicki 

+Grzegorz Kaszak, Biskup Sosnowiecki 

Sosnowiec – Katowice – Gliwice, 22 marca 2020 r. 

Szanuj WODĘ! 



PONIEDZIAŁEK 

27.04.2020 

7:00 
1. Dziękczynno - Błagalna z okazji 30r. ślubu Bogumiły i Marka 
Zaborowskich 
2. Dziękczynna w  50-te urodziny Grażyny 

8:00 
1. Za + Rozalię i Józefa Bach 
2. Za + Helenę Kisicką i dusze w czyśćcu cierpiące 

18:00 
1. Za + Andrzeja Zielińskiego w 2 r. śm. 
2. Za + Elżbietę Reszka (greg. 26) 

WTOREK 

28.04.2020 

7:00 
1. Za + Elżbietę Reszka (greg. 27) 
2. Za + Annę i Franciszka Reggel oraz Antoniego i Cecylię Wiczling 

8:00 1. Za + Brunona Szala w dniu urodzin 

18:00 
1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 
2. W intencji dzieci objętych modlitwą różańcową z Róży Joanny Beretty Mola 

ŚRODA 

29.04.2020 

7:00 1. Za + dziadka, męża i ojca Tadeusza Karcz w 19 r. śm 

8:00 
1. Za + Matyldę w 6 r. śm 
2. Za + Elżbietę Reszkę (greg 28) 

18:00 

1. Za + Członkinie Róży św. Jadwigi 
2. Dziękczynna w 25 r. ślubu Sylwi i Pawła Drewing z prośbą o dalszą Bożą 
opiekę  
3. W 20 r. ślubu Doroty i Wiesłąwa Wica 

CZWARTEK 

ŚW. KATARZYNY 

SIENIEŃSKIEJ 

30.04.2020 

7:00 
1. Za + Martę, Marię i Józefa Szymichowskich oraz rodziców 
2. Za + Franciszka Filbrandt - int. od zakł. pog 
3. Za + Jerzego w 77 r. śm i Annę w 50 r. śm Przyłuckich 

8:00 1. Za + Martę i Konrada Soldatke 

18:00 
1. Za + Elżbietę Reszkę (greg 29) 
2. W 53 r. ślubu Haliny i Jerzego o potrzebne łaski, zdrowie i opiekę 
Matki Bożej 

PIĄTEK 

1.05.2020 

7:00 1. Za + Hannę Porwicką w 8 r. śm 

8:00 
1. Za + Mirosława Kostrzewa (greg 1) 
2. Za + Elżbietę Reszkę (greg 30) 

18:00 
1. Za + Józefa Richert w 2 r. śm 
2. O łaskę deszczu 

SOBOTA 

NMP 

KRÓLOWEJ 

POLSKI 

2.05.2020 

7:00 
1. Dziękczynna za 20 lat małżeństwa Anny i Rafała z prośbą o dalszą 
Bożą opiekę 
2. Za + Gerarda Went 

8:00 
1. Za + Grabrielę w 29 r. śm. i Kazimierza Igowskich, babcię Annę, 
dziadków Józefa i Franciszka 
2. O dobry wybór drogi życiowej dla dzieci 

18:00 
1. Za + Mirosława Kostrzewa (greg 2) 
2. Za + Tadeusza Formela w 5 r. śm. 

IV NIEDZIELA 

WIELKANOCY 

NIEDZIELA 

DOBREGO 

PASTERZA 

3.05.2020 

7:00 1. Za + Alojzego i Annę Borskich 

8:30 1. Dziękczynna w 10 r. ślubu Ewy i Michała 

10:00 1. Za + męża i ojca Zygmunta Młyńskiego 

11:30 1. W Intencji Ojczyzny 

13:00 1. Za + Mirosława Kostrzewa (greg 3) 

18:00 1. Za + wujka chrzestnego Zygmunta Hinz 

20:00 1. Za + Irenę Kańską w 6 r. śm 

Intencje Mszalne 



 Witamy wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą wspólnotę. 

 Wszystkie Msze św. tylko w dolnym kościele. Msze św. w niedzielę  
o godz. 10.00 i 20.00 będą transmitowane przez parafialnego Facebooka.  

 Przypominam, że liczba osób uczestniczących w liturgii w Mszy  
i Nabożeństw wynosi  38 osób. Aktualny jest nakaz używania maseczek ochronnych 
do którego proszę się stosować wszystkie osoby obecne w kościele (maseczki 
zdejmujemy tylko na moment przyjęcia komunii świętej). Prosimy zajmować miejsca 
oznaczone niebieskim symbolem X. 

4. W liturgii Kościoła: 

 Nabożeństwa Majowe codziennie o 17.30 w kościele  

 Środa - św. Katarzyny ze Sieny 

 W niedzielę za tydzień rozpoczynamy I Komunię św. w małych grupach. Będzie ona 
na Mszach św. o godz. 10.00, 11.30, 13.00 . Z uwagi na te wydarzenie Msze św. 
parafialne i intencje z tych godzin będą odprawiane w kościele św. Jana. Ponieważ jest to 
także dzień 3 Maja Msza św. o godz. 11.30 będzie odprawiona w intencji Ojczyzny 
połączona z bardzo skromnymi obchodami, które będą transmitowane przez parafialnego 
Facebooka  jak i przez Youtuba Gminy Żukowo.  

 Spotkanie Żywego Różańca będzie on-line na wieczornym różańcu o godz. 20.30 

 W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: I czwar tek, piątek i sobota 
miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu w I czwartek po Mszy św. wieczornej. 
Spowiedź w piątek rano od godz. 6.30 i po południu od 16.00. Dodatkowa Msza św. dla 
dzieci o godz. 16.30.  Adoracja całonocna Najświętszego Sakrament w piątek od 20.00. 
Zapisy na adorację z piątku na sobotę są  dzisiaj po Mszach świętych lub telefonicznie nr. 
tel. 603547047. Maksymalna ilość osób w kościele św. Jana - 14 wiernych. Zakończenie 
o 6.00 rano błogosławieństwem.  . Zapraszamy na czas nocnego czuwania, także tych, 
którzy się nie zapisują. Nabożeństwo I sobotnie od 6.15 w kościele dolnym wraz z Mszą 
św.  o 7.00.    

5. Odwiedziny chorych z Komunią św: Ks. Krystian i ks. Proboszcz (także chorych ks. 
Prałata) w piątek, ks. Maciej w sobotę od. 8.30. Jeżeli ktoś z chorych nie chce odwiedzin 
prosimy o informację do czwartku.  

6. Wspólnota Gwiazda Betlejemska zaprasza w sobotę na swoje spotkanie od godz. 
17.00 w kościele. W programie modlitwa uwielbienia, Eucharystia, katecheza. 
Spotkanie z uwagi na ograniczenie liczby osób będzie transmitowane przez Internet.  

7. Polecamy prasą katolicką: nowe numery Gościa i Małego Gościa Niedzielnego. 
Biuletyn Parafialny jest w wersji elektronicznej na stronie parafialnej wraz  
z ogłoszeniami.  

 

Adres parafii: ul. 3 Maja 4, 83-330 Żukowo, tel. (058) 681-82-42.  
Kancelaria parafialna czynna: Z uwagi na czas epidemii  Poniedziałek, Środa, Piątek,  
         Sobota: 8.30-9.00, Wtorek, Czwartek: 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 

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

WWW.WNMP-ZUKOWO.DIECEZJA.GDA.PL 

Ogłoszenia Parafialne na niedzielę 26.04.2020 r.  


