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 Wniebowstąpienie Pańskie  

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 

Wieczorem w dniu 
zmartwychwstania, tam gdzie 
przebywali uczniowie, choć drzwi były 
zamknięte z obawy przed Żydami, 
przyszedł Jezus, stanął pośrodku  
i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to 
powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. 
Uradowali się zatem uczniowie, 
ujrzawszy Pana. 
 
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój 
wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja 
was posyłam». Po tych słowach 
tchnął na nich i powiedział im: 
«Weźmijcie Ducha Świętego! Którym 
odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym zatrzymacie, 
są im zatrzymane». 

Komentarz 

Dzisiejsza liturgia pięknie ukazuje Boga, 
który wypowiada siebie samego do 
człowieka. Dziwne to stwierdzenie... ale 
prawdziwe. Teologia mówi o samo-
objawieniu się Boga, albo samo-udzielaniu 
się. Cóż oznaczają te niecodzienne 
stwierdzenia? 

Otóż kiedy człowiek wypowiada to co ma 
na myśli, używa słowa. Ono ujawnia treść 
myśli. Zaś sposób wypowiadania się 
ujawnia mówiącego – czy mówi nerwowo, 
czy spokojnie; głośno, czy cicho; jakiego 
używa języka; czy ton jest życzliwy, czy nie 
ma ironii... Tak więc wypowiedź ujawnia 
treść, ale i odsłania osobę mówiącą. 



Komentarz  

Podobnie jest z Bogiem. On wszystko stwarza 
swoim Słowem. Wypowiada je na zewnątrz 
siebie, tak jak wypowiada się ludzkie słowa. 
Treścią tej wypowiedzi jest wszystko co istnieje.  
A sposobem wyrażania się jest miłość. Co jest 
Słowem Boga? - Jest nim Chrystus, który objawił 
Boga będącego miłością: „(...) bo w Nim zostało 
wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co 
na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, 
czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. 
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało 
stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w 
Nim ma istnienie” (Kol 1,16n). Podobnie jak człowiek używa konkretnego języka do 
wyrażenia treści swoich myśli, tak i Jezus używał języka właściwego Bogu, 
zrozumiałego dla każdego człowieka – języka miłości. 

Kiedy Jezus dopełnił swojej misji na ziemi, wstąpił do Ojca i zechciał posłać ludzkości 
Ducha Bożego. Odtąd ci, którzy Go przyjęli mają udział w życiu Bożym – oddychają 
tym samym „powietrzem” co Bóg, czyli powietrzem miłości. Na jego zapach człowiek 
przypomina sobie że potrafi kochać, że stać go na dobro, że szuka szczęścia, że jest 
powołany do wielkich rzeczy, itp. Kiedy nabieramy w płuca naszej duszy najczystsze 
tchnienie Boga, wtedy zaczynamy funkcjonować jak Bóg. Podobnie jak kwiat, gdy 
dostarczyć mu zabarwionej wody, zacznie barwić płatki na jej kolor. 

Bóg daje nam jednego Ducha, ale w Nim różnorodne zdolności. Dlatego św. Paweł 
opisał koryntianom charyzmaty i pouczył, że każdy jakieś ma. Należy je odkryć  
i używać w służbie Wspólnoty Kościoła, do czego zresztą są przeznaczone. Podobnie 
różni ludzie oddychają tym samym powietrzem, a żyją w różny sposób – według 
osobistego wyboru. Żyjmy tak, aby nie zabrakło Bożego tchnienia miłości w nas. 
Dopóki ono jest i nie grzeszymy śmiertelnie, dopóty idziemy w stronę upodobnienia 
się do Boga, który jest miłością (por. 1 J 4,8.16). 

Czy jest to łatwe? - Na pewno nie. Jak więc kochać, kiedy po ludzku się nie da?... 
Odpowiedź znajdujemy w dzisiejszej Ewangelii. O wydarzeniu w nim opisanym mówi 
się, że to tzw. mała pięćdziesiątnica. Dzisiaj Chrystus Zmartwychwstały tchnął Ducha 
na Apostołów pogrążonych w swoich grzechach, zdradzie, opuszczeniu, poczuciu 
winy, wzajemnym osądzaniu, beznadziei... Jezus uczy swoich Apostołów 
umiejętności czysto Boskiej – uczy ich kochać „pomimo”, czyli uczy samego 
miłosierdzia. A jak przebiega ta lekcja?... 



Najpierw Pan pojawia się niespodziewanie i kiedy Go dostrzegają radują się widokiem 
Tego, który przynosi im pokój. Ale Jezus musi zaraz powtórzyć „Pokój wam”. Robi to 
dlatego, że po pierwszym odruchu radości pojawiły się zaraz samosądy i skazywanie 
siebie na potępienie – świadomość grzechu. Dlatego Jezus jeszcze raz zapewnia ich  
o swoim pokoju, o tym że im przebacza. Następnie tchnie na nich i otrzymują w 
duchowe płuca Ducha miłości, który pachnie przebaczeniem. I zaczynają oddychać 
tym powietrzem. I pompuje ono w nich przekonanie o wielkiej miłości Bożej, której 
właśnie jako grzesznicy doświadczyli. 

Apostołów pouczonych taką lekcją 
poglądową Jezus posyła, aby w Jego 
imię czynili to samo – dawali ludziom 
smakować Boże przebaczenie, aby 
gładzili grzechy Jego mocą. Tymi 
słowami Zbawiciel wkłada w ręce 
Apostołów i ich następców władzę 
odpuszczania grzechów. 

Tak samo my nauczymy się kochać 
tylko wtedy, kiedy poznamy  
i będziemy odnawiać smak Bożego 
przebaczenia względem nas samych. 

Radując się z tego daru, chętnie udzielisz go drugiemu człowiekowi. Nie własną mocą, 
ale właśnie mocą Ducha Świętego. Alleluja! 

Komentarz  

ks. Krystian Wilczyński 

 

Informujemy młodzież obecnych klas 
VIII oraz ich rodziców, że zapisy na 
przygotowanie do sakramentu 
bierzmowania rozpoczną się od 
przyszłej niedzieli. Szczegóły za 
tydzień w biuletynie i na stronie 
internetowej naszej parafii. 



PONIEDZIAŁEK 

NMP MATKI 

KOSCIOŁA 

1.06.2020 

7:00 
1. Za + Adama Aniszewskiego (greg 1) 
2. Za + Marię Noetzel 

8:00 
1. Za + Franciszka Ceschica - Węsierskiego w 4 r. śm. 
2. Za + Mieczysława Krenke - int od ucz. pog. 

18:00 
1. Za + Jana Rychert i Henryka Dejk i zm. z rodziny 
2. Za + dziadków Dampc i Pionk 

WTOREK 

2.06.2020 

7:00 
1. Za + Adama Aniszewskiego (greg 2) 
2. Za + Ireneusza Jankowskiego - int. od zakł. pog. 

8:00 
1. Za + zmarłych z rodziny Skierka 
2. Za + Jana Sumińskiego 

18:00 
1. Za + Gertrudę Wreza 
2. Za + Marię w 1 r. śm. i Brunona Lewańczyk 

ŚRODA 

ŚW. KAROLA 

LWANGI  

I TOWARZYSZY 

3.06.2020 

7:00 
1. Za + Siostrę Cyrylę 
2. Za + Edwarda Laskowskiego 

8:00 
1. Za + rodziców Helenę i Leona 
2. Za + Piotra Grabowicz - int. od zakł. pog 

18:00 
1. O zdrowie Boże bł. i dary Ducha Świętego dla Wandy Stencel 
2. Za + Adama Aniszewskiego (greg 3) 

CZWARTEK 

JEZUSA 

CHRYSTUSA 

NAJWYŻSZEGO  

I WIECZNEGO 

KAPŁANA 

7:00 
1. Za + Edwarda Laskowskiego 
2. Za + Jana i Helenę Kendzierskich 

8:00 
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
2. Za + Stanisłąwa Kwidzińskiego 

18:00 
1. Za + Adama Aniszewskiego (greg 4) 
2. W intencji Kapłanów objętych modlitwą w Apostolstwie Margaretek 

PIĄTEK 

ŚW. BONIFACEGO 

5.06.2020 

7:00 
1. Za + Adama Aniszewskiego (greg 5) 
2. Za + Helenę Kasjaniuk - int. od ucz. pog 

8:00 
1. Za + Norberta Groth oraz Małgorzatę i Pawła 
2. O Boże bł. dla Ewy, Alicji i Dawida na wchodzenie w dorosłe życie 

16:30 Za + Annę i Jana Klinkosz 

18:00 
1. Za + Rozalię i Augustyna Muller 
2. Za + Dariusza Gosz 

SOBOTA 

6.06.2020 

7:00 1. Dziękczynna za wysłuchane prośby i otrzymane łaski w rodzinie 

8:00 1. Za + Hannę Butowską w 13 r. śm 

15:00 1. Ślub: Joanna i Sławomir 

18:00 
1. Za + Adama Aniszewskiego (greg 6) 
2. 25 rocznica ślubu Joanny i Andrzeja 

NIEDZIELA 

NAJŚWIĘTSZEJ 

TRÓJCY 

7.06.2020 

7:00 1. O Boże bł. dla Oli w dniu urodzin 

8:30 1. Za + Gertrudę Wróbel 

10:00 1. Za + rodziców Eugenię w 4 r. śm i Wiktora Laszkowskich oraz brata Marka  

11:30 1. Za + Adama Aniszewskiego (greg 7) 

13:00 
1. Za + zmarłych członków Róży św. Agnieszki z Borkowa 
2. W 90 - te urodziny Heleny o Boże bł, opiekę Matki Bożej i zdrowie 

18:00 1. Za + rodziców i rodzeństwo 

20:00 1. Za + rodziców Klarę i Albina Lubockich oraz brata Mirosława 



1. Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Zesłania Ducha Św.  

2. Dziękuję wspólnocie Gwiazda Betlejemska oraz Parafii Miłosierdzia Bożego za 
przygotowanie wspólnego modlitewnego czuwania na Zesłanie Ducha 
Świętego oraz osobom które  przyjęły zaproszenie do wspólnej modlitwy.   

3. Za tydzień ostatnia niedziela I Komunii św. w małych grupach na Mszach św.  
o godz. 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. Z uwagi na te wydarzenie Msze św. parafialne  
i intencje z tych godzin będą odprawiane nadal 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. 
Bardzo  proszę o modlitwę w intencji naszych dzieci i ich rodzin.   

4. Adoracja w kościele św. Jana jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 19.00. Modlitwa 
uwielbienie w środę o 19.00 w kościele św. Jana. 

5. Wszystkie Msze św. w tym tygodniu są nadal tylko w dolnym kościele. Nie będzie transmisji 
Mszy św. od przyszłego tygodnia. Różaniec o 20.30 będzie odmawiany przez księży przy otwartym 
dla wiernych kościele także bez transmisji on-line. Zachęcamy, aby także w rodzinach trwać na tej 
wieczornej modlitwie.  

6. Przypominam, że 7 czerwca kończy się czas spowiedzi i komunii wielkanocnej. Zachęcam do 
dopełnienia tego obowiązku w ciągu tego tygodnia. 

7. W liturgii Kościoła: 

 Nabożeństwa czerwcowe codziennie po wieczornej Mszy św. 

 Poniedziałek – II dzień Zielonych Świąt - Święto NMP Matki Kościoła. Dla nas jest to 
Uroczystość Rocznicy Konsekracji Naszego Kościoła w roku 1379.  

 Środa - św. Karola Lwangi i Towarzyszy, męczenników 

 Piątek - św. Bonifacego, męczennika 

 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek. W pierwszy czwartek godzinna adoracja 
Najświętszego Sakramentu wraz z nabożeństwem czerwcowym.  Okazja do spowiedzi piątek od 
godz. 16.00. O godz. 16.30 Msza Św. z nabożeństwem pierwszo-piątkowym dla dzieci. Z piątku 
na sobotę nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele św. Jana. Zapisy na nocną 
adorację są  dzisiaj po Mszach świętych lub telefonicznie nr. tel. 603547047. Zapraszamy na 
czas nocnego czuwania, także tych, którzy się nie zapisują. Zakończenie o 6.15 rano 
nabożeństwem pierwszo-sobotnim. Msza św. o godz. 7.00 w dolnym kościele.  

 W piątek rano (a nie w sobotę!) odwiedzimy ostatni raz przed przerwą wakacyjną chorych  
z posługą sakramentalną. Do chorych ks. prałata uda się ks. Krzysztof przed swoimi chorymi. 

 Spotkanie wspólnoty Żywego Różańca w niedzielę za tydzień po Mszy św. o godz. 13.00.  

4. Spotkania duszpasterskie: 

 spotkanie dla wspólnoty „18+ dla Jezusa” we wtorek  o 19.00 w kościele św. Jana.  

 spotkanie oazy młodzieżowej czwartek o 19.00 w kościele św. Jana. Potem spotkanie w małych 
grupach  

7. Polecamy prasą katolicką: nowe numery Gościa Niedzielnego, Małego Gościa…, Miłujcie się i 
nasz Biuletyn Parafialny. Są wyłożone w przedsionku kościoła.  W zakrystii do nabycia nowy 
numer Kwartalnika Galilea w cenie 10 zł oraz ostatni już egzemplarz albumu śp. Macieja Kosycarza 
z najpiękniejszymi zdjęciami z wszystkich pielgrzymek Jana Pawła II do Gdańska, Gdyni i Sopotu.  

 

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 - ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO - 31.05.2020 



Koncik dla najmłodszych  - Kolorowanka 

 


