
ROK XX nr 1709 

17.05.2020 r. 

 VI 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 do swoich uczniów: 
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie 
zachowywać moje przykazania. Ja zaś 
będę prosił Ojca, a innego Parakleta 
da wam, aby z wami był na zawsze – 
Ducha Prawdy, którego świat przyjąć 
nie może, ponieważ Go nie widzi ani 
nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ  
u was przebywa i w was będzie. Nie 
zostawię was sierotami. Przyjdę do 
was. Jeszcze chwila, a świat nie 
będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie 
widzicie; ponieważ Ja żyję, i wy żyć 
będziecie. W owym dniu poznacie, że 
Ja jestem w Ojcu moim, a wy we 
Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania 
moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. 
Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie 
umiłowany przez Ojca mego,  
a również Ja będę go miłował  
i objawię mu siebie».  

Komentarz 

Dzisiejsza liturgia przedstawia nam temat 
pojednania w Duchu Świętym. Nowy 
Pocieszyciel, dany ludziom, jest Duchem miłości 
Ojca i Syna, którzy tak bardzo się miłują, że aż 
są jednym Bogiem. Niepojęta tajemnica Trójcy 
Świętej odsłania nam siłę miłości między 
osobami. Ona ma władzę zjednać każdego  
i wszystkich ze sobą. W istocie, każda miłość na 
różnych stopniach, jednoczy ludzi. Pierwsze 
czytanie ukazuje chwałę Bożą w posłudze 
pierwszych głosicieli Prawdziwej Nauki. Nie bez 
znaczenia jest miejsce w którym dokonują się 
wielkie znaki i gdzie udzielany jest Duch Święty. 
To Samaria, kraina znienawidzona przez Żydów 
z Judei, uważana słusznie za siedlisko 
odstępców i fałszywych wyznawców Boga.  
Z całą pewnością czytający Dzieje Apostolskie 
Judejczyk byłby zgorszony takim opisem. Moc 
Boża objawia się zatem jako przestrzeń 
jednania pokłóconych od wieków ludów. Tak 
działa Duch Święty, a pojednanie jest bodaj 
najpiękniejszym znakiem Jego obecności.  
W tym duchu pisany jest też Psalm. Cała ziemia 
ma wyśpiewywać chwałę Pana. W tej symfonii 
zgodności stworzenia nie może być nuty fałszu. 
Tekst mówi o miłości Boga do stworzenia,  
a zwłaszcza do człowieka, oraz o odpowiedzi na 
tę miłość. 



Komentarz  

Nie jest łatwo żyć w jedności kiedy inni 
o nią nie zabiegają. Dlatego św. Piotr 
wspiera nas swoimi słowami. Pokazuje 
Chrystusa jako wcieloną miłość. On – 
Syn, doznając wielu krzywd  
i niesprawiedliwości, nie przestał 
wierzyć w bezbłędne działanie Ojca. 
Apostoł Piotr mówi nam o tym, że 
lepiej wierzyć i cierpieć dla dobra, 
aniżeli cierpieć i czynić zło. Kroczenie 
drogą Jezusa – oto prawdziwa wiara. 

Ewangeliczna mowa Zbawiciela wyraża głębokie pragnienie jedności ludzi. 
Jezus jako Druga Osoba Boska zna smak wewnętrznej, doskonałej, idealnej, 
prawdziwej miłości z Ojcem i Duchem Świętym. Wie On co najlepsze dla ludzi  
i że takie miłowanie w naszym wykonaniu jest możliwe. Cała wypowiedź 
Chrystusa, choć trochę zawiła, przypomina opowiadanie dziecku  
o tajemniczym prezencie, tak żeby nie powiedzieć co to dokładnie. Rodzic 
szuka sposobów na opisanie przedmiotu „dookoła”, na opowiedzenie do 
czego służy. Da się wyczuć pełne zaufania napięcie w oczekiwaniu na 
otrzymanie daru. Im większe rozochocenie, tym większe pragnienie, a tym 
samym większa radość z otrzymania. (Dlatego w dniu Pięćdziesiątnicy radość 
Apostołów wybuchła w tak widoczny 
sposób). 

Zatem Jezus prowadzi nas na piękne 
łąki miłości, objawiającej się  
w jedności. Grzech oddziela nas od 
siebie, dlatego Duch Święty nas 
przyprowadza do siebie. Im bliżej 
siebie jesteśmy, tym bardziej 
przypominamy doskonałą wspólnotę 
Osób Boskich, na której obraz  
i podobieństwo jesteśmy stworzeni 
(por. Rdz 1,26). Alleluja!                         
         ks. Krystian Wilczyński 



Św. na ten tydzień - św. Jan Nepomucen 

Jan urodził się w 1348 r. w Pomuku (późniejsza 
nazwa Nepomuk) koło czeskiej Pragi. Pierwsza 
pewna i ścisła wiadomość o jego życiu pochodzi z 
roku 1370. Wówczas, będąc jeszcze klerykiem, Jan 
figurował w dokumentach kurii biskupiej w Pradze 

w charakterze notariusza. W roku 1380 został 
wyświęcony na kapłana i otrzymał probostwo przy 
kościele św. Galla (Gawła) w Pradze. Równocześnie 
pełnił obowiązki notariusza przy arcybiskupie Janie 
Jenzensteinie. W roku 1381 studiował prawo na 
uniwersytecie w Pradze. W latach 1382-1387 
studiował także w Padwie. W roku 1387 jako 
doktor prawa powrócił do Pragi. Został mianowany 
kanonikiem przy kolegiacie św. Idziego, a w dwa 
lata potem również kanonikiem przy kościele 
świętych Piotra i Pawła w Wyszehradzie. W roku 
1390 został archidiakonem i proboszczem w Zatoc 

(Saaz). Stąd jednak rychło arcybiskup Pragi powołał Jana na swojego wikariusza 
generalnego. Był to wielki zaszczyt, bowiem urząd ten dawał Janowi pierwsze 
miejsce po metropolicie w diecezji. 

 
Podczas trwającego sporu między Wacławem IV Luksemburczykiem a 
arcybiskupem Pragi Jan, będąc mediatorem, został uwięziony przez porywczego 
króla (razem z dwoma prałatami) 20 marca 1393 r. i poddany torturom. Według 
relacji brał w nich udział sam król. Potem na pół żywego Jana zrzucono w nocy z 
mostu Karola IV do rzeki Wełtawy, która przepływa przez Pragę. Ludowa 
legenda dodała do żywotu, że kapłanowi przywiązano kamień młyński do szyi i 
że kamień ten urwał się; że niezwykła jasność obudziła mieszkańców Pragi; że 
król, widząc poruszenie ludu, odbył pokutę i tym podobne opowieści. Według 
"Kroniki" Tomasza Ebendorfera z Haselbach z 1450 r. Jan zginął, ponieważ 
odmówił ujawnienia tajemnicy spowiedzi małżonki królewskiej - królowej Zofii. 
Uważany jest za pierwszego męczennika tajemnicy spowiedzi. Ciało Męczennika 
znaleziono dopiero po pewnym czasie (17 kwietnia) i pochowano w kościele 
Świętego Krzyża, położonym blisko rzeki. Z czasem przeniesiono je do grobowca 
pod katedrą z napisem: Johannes de Pomuk. 

 



Św. na ten tydzień  

Po śmierci Wacława IV (+ 1419) 
kult Męczennika zaczął się szerzyć 
spontanicznie. Szybko pojawiły się 
jego pierwsze życiorysy, a nawet 
była mu oddawana liturgiczna 
cześć. W wieku XVII jest już 
nazywany "błogosławionym"  
i wymieniany wśród patronów 
Pragi i Czech. Oficjalny proces 
rozpoczęto jednak dopiero w roku 
1710 z polecenia cesarza Józefa I. 
Innocenty XIII w 1720 roku 
potwierdził tytuł 
błogosławionego. Ten sam papież 
zatwierdził tekst Mszy świętej  
i Liturgii Godzin ku czci 
Błogosławionego na Czechy, 
Austrię, Niemcy, Polskę i Litwę. 
Dnia 19 marca 1729 roku papież 
Benedykt XII ogłosił go formalnie 
świętym. Podobnie jak język św. 
Antoniego w Padwie, tak też język św. Jana Nepomucena jest zachowany cało 
w artystycznym, osobnym relikwiarzu katedry praskiej. 
Święty Jan jest patronem zakonu jezuitów, Pragi, spowiedników, szczerej 
spowiedzi, dobrej sławy i tonących oraz orędownikiem podczas powodzi. Jest 
także patronem mostów. Śladami niegdyś bardzo żywego kultu św. Jana 
Nepomucena są liczne figury stawiane zazwyczaj na rozstajach dróg  
i w okolicy przepraw rzecznych. Wiele takich figur można spotkać w całej 
Polsce. Jest także popularnym patronem kościołów i parafii. 
 
W ikonografii Święty przedstawiany jest w stroju kapłańskim, w sutannie, 
rokiecie, birecie. W ręku palma męczeńska. Niekiedy trzyma palec na ustach 
(symbol zachowanej tajemnicy). Jego atrybutami są: klucz, książka, kłódka, 
krzyż w ręce, zapieczętowany list, most, z którego został zrzucony, pieczęć, 
wieniec z pięciu gwiazd, wieniec z gwiazd - w środku napis TACUI - 
"milczałem"; woda, zamek.  



PONIEDZIAŁEK 

18.05.2020 

7:00 
1. Za + Mirosława Kostrzewa (greg 18) 
2. Za dusz w czyśćcu cierpiące 

8:00 
1. Za + mamę Praksedę Kowalek 
2. Za + Krzysztoda Cudnik - int. od zakł. pog. 

18:00 
1. Za + Gertrudę i Józefa Berman 
2. Za + Brunona Lewańczyk 

WTOREK 

19.05.2020 

7:00 
1. Za + Praksedę i Leona Kowalek oraz rodzeństwo 
2. Za + Leokadię i Efrema Treder 

8:00 
1. Za + Mirosława Kostrzewa (greg 19) 
2. Za + Aleksego Pauś - int od zakł. pog 

18:00 
1. O Boże bł., opiekę Matki Bożej i dary Ducha św. dla Weroniki w 18 ur. 
Oraz dla Elzbiety i Jeżego 
2. Za + Brunona i Andrzeja Malc 

ŚRODA 

20.05.2020 

7:00 
1. Dziękczynna za powrót do zdrowia 
2. Za + brata Mirosława i ojca Czesława Zimmermanów 

8:00 
1. Za + mamę Helene w 90 ur. 
2. Za + Zygmuntę Płotka - int. od ucz. pog 

18:00 
1. Za + Mirosława Kostrzewa (greg 20) 
2. Za + Piotra Frankowskiego 

CZWARTEK 

21.05.2020 

7:00 
1. Za + Mirosława Kostrzewa (greg 21) 
2. Dziękczynna za cudowne ocalenie życia Aliny Mroczkowskiej 

8:00 
1. O nawrócenie i szczerą spowiedź dla męża i dzieci 
2. Za + Huberta Merchel - int od zakł. pog 

18:00 
1. Za + Mieczysława i Helenę Kasjaniuk 
2. Za + rodziców i dziadków Kornelię i Franciszka Gierszewskich 

PIĄTEK 

22.05.2020 

7:00 
1. Za + Bolesławę i Franciszka Kaszuba 
2. Za + Marię Litwic oraz zm. Z rodziny Ellwardt 

8:00 1. Za + Mirosława Kostrzewa (greg 22) 

18:00 
1. Za + Otylię Bojanowską  
2. Z + Stanisława i Jadwigę Litwin oraz dziadków z ob. stron 

SOBOTA 

23.05.2020 

7:00 
1. Za + brata Stefana Drzewickiego 
2. Za + mamę Krystynę Hinz oraz dziadków Agnieszkę i Józefa 
Wilkowskich 

8:00 
1. Za + Mirosława Kostrzewa (greg 23) 
2. Za + Krystynę Płotka - int od ucz. pog 

18:00 1. Za + Elżbietę Drewing z ok. ur.  

NIEDZIELA 
WNIEBOWSTĄPIENIE 

PAŃSKIE  

24.05.2020 

7:00 1. Za + mamę Agnieszkę 

8:30 1. Za + mamę Kazimierę Loroff 

10:00 1. Za + Mirosława Kostrzewa (greg 24) 

11:30 1. O szczęśliwe rozwiązanie dla Magdy 

13:00 1. O Boże bł. i opieke Matki Bozej dla Rozali i Krystyny 

18:00 1. Za + Wiesławę Werra-Bela 

20:00 1. Za + Marię i Franciszka Drywa 

Intencje Mszalne 



 Witamy wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą 
wspólnotę. 

 Trwa uroczystość I Komunii św. w małych grupach. Bardzo proszę  
o modlitwę w intencji naszych dzieci i ich rodzin. Za tydzień I Komunia na 
Mszach św. o godz. 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. 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. 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. 

 Dni Krzyżowe od poniedziałku do środy po Mszach o godz. 8.00 

 Poniedziałek - stulecie urodzin Jana Pawła II - msza św. z formularza o św. Janie 
Pawle II o godz. 18.00 

 Niedziela - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

5. Wszystkie dzieci z Oazy zapraszamy dzisiaj o godz. 15.30 na live’a  na stronie 
https://www.facebook.com/GdanskOazaPL 

6. Piesza Pielgrzymka do Wejherowa z uwagi na stan epidemii w tym roku nie 
odbędzie się.  

7. Dnia 21.05.2020r. Przypada odpust św. Jana Nepomucena na cmentarzu. Msza św. 
na cmentarzu o 11:00. 

8. Wszystkich członków parafialnej Służby Liturgicznej oraz ich rodziców, którzy nie 
podali jeszcze swoich adresów e-mail, proszeni są o niezwłoczne ich podanie do ks. 
Macieja. 

9. Adoracja w kościele św. Jana jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 19.00.  

10. Msza św. dla wspólnoty 18+ dla Jezusa o 18.00 w kościele św. Jana. Zapraszamy 
starszą młodzież: kończących szkołę średnią, studentów i pracujących. 

11. Bóg zapłać za ofiary składane tydzień temu na renowację ołtarza św. Jana 
Nepomucena. Zebraliśmy 4264 zł. 

12. Polecamy prasą katolicką: nowe numery Gościa i Małego Gościa Niedzielnego  
i Miłujcie się oraz nasz Parafialny Biuletyn. Są wyłożone w przedsionku kościoła.  

13. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej parafii śp.: Stanisław Kwidzinski,  
l.87, z Otomina. Polećmy go 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 17.05.2020 r.  


