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3.05.2020 r. 

 IV Niedziela Wielkanocna  

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:  
wtorek o godz. 17.30 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:  
Środa 17:45 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 

Ewangelia na niedzielę 

Jezus powiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Kto nie wchodzi do 
owczarni przez bramę, ale wdziera się inną 
drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto 
jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem 
owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce 
słuchają jego głosu; woła on swoje owce po 
imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie 
wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś 
postępują za nim, ponieważ głos jego znają. 
Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą 
uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych». 
 
Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni 
nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. 
 
Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: 
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja 
jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli 
przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a 
nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. 
Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie 
zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie 
pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, 
aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem 
po to, aby owce miały życie, i miały je w 
obfitości».  

Czwarta Niedziela Wielkanocna zwana 
jest Niedzielą Dobrego Pasterza. Z racji 
tekstów zaczerpniętych z 10 rozdziału 
Ewangelii Janowej, mówiących o 
Jezusie właśnie jako o Dobrym 
Pasterzu. 

Warto przypomnieć, że w warunkach 
Izraela pasterz szedł na przedzie stada 
owiec i nawoływał je swoim głosem. 
Inaczej wygląda to chociażby w Polsce, 
gdzie pasterz raczej idzie za owcami. 
Oczywiście nie chodzi tu o 
porównywanie technik hodowlanych, a 
o odnalezienie klucza rozumienia słów 
Zmartwychwstałego. 



Komentarz  

Chrystus sam przeszedł drogę, do 
której Bóg zaprosił każdego 
człowieka – osiągnął jej cel 
zasiadając po prawicy Ojca. Owa 
droga wiodła przez cierpienie nie 
do pokonania, a był nim grzech, 
który uniemożliwiał dojście do 
Boga. W konsekwencji żaden z 
ludzi nie mógł przebyć tej drogi. 
Zbawiciel, niczym ratownik w 
korytarzu pełnym płomieni, 
przeszedł przez gehennę Męki i 
śmierci, gdzie doznał 
śmiertelnych ran. Ostatecznie powrócił do życia i usunął wszelką przeszkodę na 
drodze do Boga. Wrócił do nas jako pewna: droga, prawda i życie (por. J 14,6). 
Odtąd wejście do wieczności jest otwarte i wiedzie tylko przez Niego. Zgodnie z 
nauką Kościoła, każdy człowiek (także nieochrzczony) spotka Chrystusa w 
momencie swojej śmierci. 

Dlatego św. Piotr nawołuje swoich słuchaczy w dniu Pięćdziesiątnicy, aby poszli za 
Jezusem. Czyli przyjęli prawdę o Nim i o sobie, przyjęli chrzest włączający ich w 
Chrystusa i pod Jego imieniem, niczym wojsko pod chorągwią króla, szli ku 
spotkaniu z Bogiem w wieczności. 

Droga chrześcijaństwa nie jest możliwa do przejścia ludzkimi wysiłkami. Dlatego 
Bóg w chrzcie świętym udziela człowiekowi swojego Ducha Świętego. On pomaga 
dobierać środki na każdą okoliczność życia i wybiera zawsze te, które w sposób 
pewny prowadzą do Boga. Namaszczony Duchem Świętym Jezus (to znaczy 
zjednoczony z Nim jak maść z ciałem) został przedstawiony w Pierwszym Liście św. 
Piotra, jako wzór do postępowaniaza Nim. Oto jawi się Pasterz-wzór. 

W tym świetle Ewangelia bardziej od komentarza wymaga osobistego przeżycia 
relacji z Jezusem. Dla nas chrześcijan nie ma innej drogi do szczęścia, jak 
naśladowanie (kroczenie po śladach) samego Jezusa. To jest droga naszego życia, i 
to życia w obfitości (por. J 10,10). Alleluja! 

ks. Krystian Wilczyński 



Towarzystwo Przyjaciół GSD 

 

Św. Augustyn napisał, że „przyjaźń jest najsłodszą słodyczą ziemi”. 
Tak samo najprzyjemniejszym dniem w ciągu formacji seminaryjnej 
jest spotkanie z przyjaciółmi, którzy wspierają kleryków na wszelkie 

możliwe sposoby. 

Ostatni Dzień Przyjaciół GSD odbył się 26 maja 2019 r., kiedy to do 
naszego Seminarium przybyli członkowie Towarzystwa Przyjaciół 

Gdańskiego Seminarium Duchownego, aby spotkać się z alumnami i 
przełożonymi oraz by dowiedzieć się, co w ostatnim roku wydarzyło 
się we wspólnocie seminaryjnej. Punktem centralnym była Msza św. 
w Archikatedrze Oliwskiej, sprawowana przez księdza rektora Krzysz-
tofa Kinowskiego. Eucharystię poprzedził koncert organowy, zorgani-
zowany specjalnie dla naszych gości. Następnie nasi przyjaciele mieli 
okazję uczestniczyć w części artystycznej. Spotkanie zakończyło się 

wspólnym śpiewem oraz nabożeństwem majowym. 

Towarzystwo Przyjaciół  

Gdańskiego Seminarium Duchownego 



Deklaracja dla członka przyjaciół GSD 

Deklarację tę można wydrukować i odesłać do Gdańskiego Seminarium 

Duchownego, na adres podany na deklaracji. 



PONIEDZIAŁEK 

ŚW. FLORIANA 

4.05.2020 

7:00 
1. Za + Mirosława Kostrzewa (greg 4) 
2. O boże bł. i opiekę Matki Bożej dla członkiń Róży św. Elżbiety i ich rodzin 

8:00 1. Za + Jerzego Raulin w urodziny 

18:00 
1. Za + Stefana i Martę Klasa oraz rodzeństwo Stefana, Annę i szwagra Franciszka 
2. Za + Teresę Naczk oraz dziadków 

WTOREK 

5.05.2020 

7:00 
1. O dary Ducha świętego i Bożą Opatrzność w zdawaniu egzaminów 
maturalnych dla Rafała 
2. Za + Elżbietę Pek oraz rodziców z ob. Stron 

8:00 1. Za + Mirosława Kostrzewa (greg 5) 

18:00 
1. O Boże bł. dla Estery w dniu urodzin 
2. O zdanie matury dla Agaty - int. od babci 

ŚRODA 

ŚW. APOSTOŁOW  

FILIPA I JAKUBA 

6.05.2020 

7:00 
1. O Boże bł. dla Estery z okazji urodzin 
2. Za + Edwarda Wenzel w 13 r. śm. 

8:00 1. O łaskę nieba dla Gabrieli i Ludwiki Skrzypokowskiej i ich rodziców 

18:00 
1. Za + Mirosława Kostrzewa (greg 6) 
2. Za + Zofie, Jerzego i Kazimierza 

CZWARTEK 

 

7.05.2020 

7:00 
1. Za + Mirosława Kostrzewa (greg 7) 
2. W pewnej intencji 

8:00 1. Za + Stanisława Gruchała - int. od zakł. pog. 

18:00 
1. Za + rodziców Magulskich oraz rodzeństwo 
2. Za + Leona Kloskowskiego 

PIĄTEK 

ŚW. STANISŁAWA 

8.05.2020 

7:00 
1. Za + Edwarda Laskowskiego 
2. Za + matkę Teresę Wydrowską w 3 r. śm. 

8:00 
1. Za + Mirosława Kostrzewa (greg 8) 
2. Za + Stanisława Walkusz, rodzeństwo i rodziców z ob.. Stron 

18:00 
1. Za + Stanisława Dejk i zmarłych z rodziny 
2. Za + Janinę i Józefa Hirsz 

SOBOTA 

9.05.2020 

7:00 
1. Za + Jadwigę i Franciszka Lidzbarskich 
2. Za + Krystynę Płotka - int. od Róży św Zofii z Glincza 

8:00 
1. Za + Jana I Helenę Miąskowskich 
2. Za + Zygmunta Głodowskiego 

11:00  1. Ślub: Mateusz i Ewelina 

16:00 1. Ślub: Anna i Krzysztof 

18:00 1. Za + Mirosława Kostrzewa (greg 9) 

V NIEDZIELA 

WIELKANOCY  

10.05.2020 

7:00 1. Za + rodziców Irenę i Stanisława oraz teścia Gerarda Bielawa 

8:30 1. Za + Mirosława Kostrzewa (greg 10) 

10:00 1. Za + Stanisłąwa Dlasa w dniu urodzin 

11:30 1. W intencji  Borkowa 

13:00 
1. Za + Annę, Bernarda i Władysława Dzionk 
2. Za + Edmunda Lewańczyk 

18:00 1. Za + Jana Sirockiego w 3 r. śm 

20:00 1. Za + Genowefę i Franciszka Jeżewskich i Grzegorza Nofz 

Intencje Mszalne 



 Witamy wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą 
wspólnotę. 

 W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy I Komunię św. w małych grupach. 
Bardzo proszę o modlitwę w intencji tych dzieci i ich rodzin.  
Za tydzień I Komunia 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. Będą włączone tam także głośniki a zewnątrz kościoła. Spowiedź 
wraz z  pokutnym dla dzieci i ich rodzin w sobotę o 9.00.   

 Wszystkie Msze św. w tygodniu są tylko w dolnym kościele. Msze św.  
w niedzielę o godz. 10.00 z kościoła św. Jana oraz o 20.00 będą transmitowane przez 
parafialnego Facebooka. Przypominam, że liczba osób uczestniczących w liturgii Mszy 
i Nabożeństw wewnątrz kościoła 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”. Osoby mieszkające pod 
jednym dachem mogą siedzieć obok siebie.  

4. W liturgii Kościoła: 

 Nabożeństwa Majowe codziennie o 17.30 w kościele  

 Poniedziałek - św. Floriana patrona Strażaków. Msza w intencji OSP i MDP  
w kościele Miłosierdzia Bożego o godz. 18.00.  

 Środa - św. Apostołów Filip i Jakuba  

 Piątek – św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona Polski. Dzień 
odpustu parafii w Leźnie 

 Za tydzień Msza św. w języku kaszubskim o 13.00 w kościele św. Jana 

5. Adoracja w kościele św. Jana będzie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 
19.00.  

6. Modlitwa uwielbienia w dolnym kościele w środę o 19.00. 

7. Za tydzień taca remontowo-inwestycyjna na pokrycie wkładu własnego do 
renowacji ołtarza św. Jana Nepomucena  

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

9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej parafii śp.: Huber ta Merchel, l. 59  
z Żukowa; Mieczysława Krenke, l. 83 z Otomina; Zygmuntę Płotka, l. 79  
z Żukowo oraz Antoniego Lewańczyk, l. 72 z Żukowa. Polećmy ich Bożemu 
Miłosierdziu. Dobry Jezu, a nasz Panie... 

 

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 03.05.2020 r.  


