
ROK XX nr 1712 

7.06.2020 r. 

 Niedziela Trójcy Świętej  

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 Nikodema: 
 
«Tak Bóg umiłował świat, że 
Syna swego Jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne. Albowiem Bóg nie 
posłał swego Syna na świat po 
to, aby świat potępił, ale po to, 
by świat został przez Niego 
zbawiony. Kto wierzy w Niego, 
nie podlega potępieniu; a kto 
nie wierzy, już został potępiony, 
bo nie uwierzył w imię 
Jednorodzonego Syna Bożego».  

Komentarz 

W uroczystość Najświętszej Trójcy Słowo Boże 
ma nas umieścić w centrum tajemnicy życia 
wewnętrznego Trójcy: miłości pomiędzy Ojcem, 
Synem i Duchem. To wspólnota ciągle 
dynamiczna, ciągle aktywna, ciągle 
wymieniająca się i przyjmująca wzajemną 
miłość. W tak doskonały Byt, który nie 
potrzebuje ani czasu, ani miejsca, ani 
czegokolwiek innego został zaproszony 
człowiek, który z tej cudownej Jedności Trzech 
powstał: „Uczyńmy człowieka na nasz obraz, 
podobnego nam” (Rdz 1,26). Od tej pory 
człowiek miał udział w życiu samego Boga, choć 
Bogiem nie był (jakby został wpuszczony do 
strefy VIP, chociaż były w niej tylko 3 miejsca). 
Kiedy jednak mężczyzna i niewiasta zgrzeszyli, 
musieli opuścić życie wewnętrzne Boga (Bóg 
jest miłością, a oni weszli w strefę nie-miłości), 
bo w grzechu Boga nie ma. 



Komentarz  

Jednak Bóg nie pozostawił ludzi samych sobie, lecz zapowiedział im Kogoś narodzonego z Niewiasty (por. 
Rdz 3,15), kto przyjdzie po nich i przyprowadzi z powrotem do zażyłości z Bogiem. Pan wybrał sobie 
naród, przez którego historię objawiał siebie. Jako że ludzie żyjący z dala od Boga stają się niewolnikami 
własnych grzechów, trzeba ich było traktować na poziomie niewolników. Trzeba było wyrobić ich w 
karności i posłuszeństwie, które miały owocować później, jednak w samym momencie „szkolenia” (40 lat 
pustyni) nie były one przyjemne. 

Tak więc Izraelici poznawali Boga coraz bardziej, choć nie mieli nawet pojęcia, że jest Jeden w Trzech 
Osobach. Zdarzały się jednak tzw. przebłyski trynitarne (m.in. Rdz 1,26; Rdz 18; Prz 8,27-30). 

Po niewolniczym traktowaniu ludu, Bóg dał im Dekalog, którego przestrzeganie było dla nich pewnym 
kierunkiem ku wspólnocie Trójcy, choć ta prawda ciągle pozostawała przed nimi zakryta. Przez to, że Bóg 
bardziej objawił im siebie, że w Dekalogu ujął swoje zasady i zamiary wobec nich, z niewolników stali się 
sługami. Sługa wie więcej niż niewolnik, przebywa w domu swojego pana i często w jego obecności 
spełnia różne obowiązki. Ma niewielki udział w życiu domu, choć nie jest jego częścią. Tak oto Bóg 
prowadził Izraela z którym zawarł przymierze na Synaju, a jego dokumentem były Przykazania. 

Dzisiaj liturgia ukazuje nam pośrednika między ludem a Bogiem – Mojżesza, który z tym Prawem schodzi 
do ludzi, po spotkaniu z samym Bogiem. Odbywa się wymiana zdań: Bóg chce powiedzieć o sobie ważną 
rzecz, a Mojżesz ma wysłuchać tego i w takim duchu przedstawić ludowi Przykazania. Bóg mówi o sobie: 
„Pan, Pan” - zwielokrotnienie w języku hebrajskim oznacza wzmocnienie: Pan, właśnie Ja jestem Panem (i 
nikt inny). Zaraz potem mówi o sobie więcej: „miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność”. 
Najwyższy przedstawia się jako Bóg w relacji. Otóż cechy przez Niego objawiane są cechami Boga-dla-
ludzi. Mojżesz ma przedstawić im Boga-Przyjaciela. Gdyby Pan wypowiedział inne cechy, np. wielki, 
wszechmogący, niezmierzony, potężny... mówił by tylko o sobie. Tymczasem Stwórca mówi o sobie w 
kontekście stworzeń: Jestem Bogiem dla was – dla was litościwy, dla was cierpliwy... Takie postrzeganie 
Boga przez nas jest Jego życzeniem. 

Na te słowa Mojżesz uroczyście zaprosił Boga do tego ludu. Wiedział, że są trudni i oporni, że jest w nich 
jeszcze duch niewolników. Pośrednik wierzył również, że Bóg uwzględni ich słabości i przebaczy je, 
wychowując lud na swoje dziedzictwo. 

Po wielu wiekach historii Izraela, Bóg zapragnął ostatecznie dokonać dzieła i podnieść ludzi na poziom z 
którego spadli. Proces przywracania godności dzieci Bożych sięgnął kulminacji: Ojciec posłał swojego 
Syna, który jako Druga Osoba Boska, ciągle trwająca w jedności z Ojcem i Duchem, stał się człowiekiem i 
narodził się z Niewiasty. Spełniły się pragnienia Boga – dzieło odzyskania (odkupienia) człowieka zostało 
dopełnione. Jezus to Wcielone Słowo, prawdziwy Bóg i zarazem prawdziwy Człowiek. Ciągle złączony z 
Ojcem i z Duchem Świętym. Zaczął istnieć w czasie i przestrzeni ziemskiej, a jednocześnie był poza nimi – 
zgodnie z naturami ludzką i boską, które w sobie miał. On stanął na granicy dwóch światów: Boskiego i 
ludzkiego. Odtąd On jest Jedynym Pośrednikiem między ludźmi a Bogiem. Nic nie przechodzi obok Niego: 
„Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie” (J 14,6b); „Ojciec mój przekazał Mi wszystko. 
Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce 
objawić” (Łk 10,22). 

 



Rzeczywiście, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, nie przyszedł nas potępić, ale nas zbawić. Warunkiem 
przyjęcia przez nas tego daru jest wiara w Niego i w dzieło, które dokonał. Kto uznaje w Jezusie 
Zbawiciela, ten chce od Niego zbawienia. Taki je otrzyma, gdyż zbawienie nie jest loterią i 
przypadkowym trafem. Dostąpią go ci, którzy wiedzą Kogo i o co prosić. Jezus właśnie swoją męką, 
śmiercią i zmartwychwstaniem (czyli misterium paschalnym) dokonał naszego usynowienia. Ze sług dość 
blisko Pana (Stary Testament) uczynił nas przyjaciółmi – domownikami: „Już was nie nazywam sługami, 
bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam 
wszystko, co usłyszałem od Ojca mego” (J 15,15). To, co Adam i Ewa stracili, to przywrócił Jezus. Droga 
otwarta, ale skąd brać siły, żeby nią iść? Grzech, natura niewolników i sług, ciągle się w nas odzywają. 
Sami ustaniemy w drodze. Żebyśmy dali radę Bóg posłał nam Ducha Syna swego. On z Nieba został 
wylany na Kościół. Bóg uczynił ludzi wspólnotą na wzór wspólnoty Trójcy Świętej. Między nami ma być 
miłość, radość, szczęście, wsparcie, wzajemna pomoc, dźwiganie trudów, prowadzenie się ku Bogu i co 
najważniejsze – synowska łączność z Trójcą Świętą. Jeśli wspólnota Kościoła, albo poszczególni jej 
członkowie zbłądzą, jak zdarza się dzieciom, Bóg jest gotów przebaczyć i przywrócić nam utraconą 
godność – jak to uczynił w przypowieści o miłosiernym ojcu (por. Łk 15,11nn). Dlatego, że Nowe 
Przymierze jest wieczne, nie zrywa go nic, nawet grzech. Poprzednie przymierza, kiedy były zerwane, 
wymagały zawierania następnych. Od czasu Chrystusa jest inaczej – ile razy przyjmujemy Boże 
przebaczenie i uczestniczymy w pełni w Eucharystii, przywracana jest nam ta godność, którą Jezus nam 
wywalczył (pukając do strefy VIP mówimy: przez Jezusa prosimy o wejście. Na imię Jezus Bóg Ojciec 
przypomina sobie czego Syn dokonał i wpuszcza nas, bo tylko w tym Imieniu jest nasze zbawienie, por. 
Flp 2,9-11. Ale żeby wołać Jezusa na pomoc, trzeba zostać natchnionym przez Ducha Świętego). To Duch 
Święty uświęca nas i wszystko wokoło: Jego mocą dokonuje się chrzest i następne sakramenty; Jego 
mocą Kościół głosi Słowo i Jego mocą zaprowadza miłosierdzie. Duch Święty czyni nas podobnymi Bogu: 
miłującymi osobami, które próbują napełnić wszytko miłością. Nasza ludzka natura zmierza bowiem do 
pełni, którą posiada Prawdziwy Człowiek – Chrystus Jezus. Mamy stawać się tacy jak On (naśladować 
Go), aby znaleźć się tam, gdzie On jest – w Domu Ojca. 

Dowodem na skuteczność tej drogi jest Najświętsza Maryja Panna. Ona doskonale posłuszna Duchowi 
Świętemu, dostąpiła nagrody obiecanej tym, którzy żyją posłuszeństwem synowskim wobec Boga. Taką 
zachętę otrzymujemy od Boga, wsparci Jej orędownictwem. To miał na myśli św. Paweł pisząc w 
dzisiejszym drugim czytaniu o jedności, miłości i pokoju, które chrześcijanie mają zachować wobec 
siebie. A wszystko to w łasce Jezusa Chrystusa, miłości Boga i dzięki udzielaniu się Ducha Świętego. Tak 
oto po grzechu możemy na powrót znaleźć się we wspólnocie życia wewnętrznego Trójcy. 

 

Komentarz  

ks. Krystian Wilczyński 

 
Informujemy młodzież obecnych klas VIII oraz 
ich rodziców, że zapisy na przygotowanie do 
sakramentu bierzmowania rozpoczynają się od 
tej niedzieli. Należy  na stronę parafialna, w 
zakładce bierzmowanie kliknąć link do 
formularza zapisu, następnie wypełnić go oraz 
wydrukować. Wydrukowaną kartę zgłoszenia 
trzeba dostarczyć bezpośrednio do ks. Macieja. 

żrudło: http://www.szkolabiblijna.gda.pl/slowo-na-niedziele-13256 



DEKRET METROPOLITY GDAŃSKIEGO - FRAGMENTY  

CAŁOŚĆ W INTERNECIE NA NASZEJ STRONIE 

 

Odwołanie dyspensy od udziału w niedzielnych Mszach Świętych 
Odwołuję ogólną dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszy 

Świętej. Zachęcam wiernych, aby odpowiedzieli na zaproszenie Jezusa, który mówi: 

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrze-

pię” (Mt 11,28). 

 Jak podaje Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 1247): „W niedzielę oraz w 

inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy  Świętej 

oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie 

Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należ-

nego odpoczynku duchowego i fizycznego” oraz Katechizm Kościoła Katolickiego 

(nr 2181): „Eucharystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijań
skie. Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, 

chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemow

ląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zanie
dbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki”. 

Odwołując dyspensę proszę duszpasterzy, aby dołożyli wszelkich starań, 

by świątynie były miejscami bezpiecznymi dla wiernych. 

Powrót do stałych zasad obowiązujących w prawie kościelnym 

Powracamy do ogólnych zasad, wynikających z Kodeksu Prawa Kanoniczne-

go i z przykazań kościelnych, na mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnic-

twa we Mszy Świętej zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby chore lub objęte 

wskazaniami władz sanitarnych oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełno-

sprawnymi. 

Ograniczenie transmisji Mszy Świętych 
W czasie ścisłych ograniczeń wielu wiernych uczestniczyło duchowo w Mszy 

Świętej poprzez transmisje telewizyjne i internetowe. Tym samym wielu doświadczyło 

głodu Eucharystii przeżywanej w świątyni we wspólnocie wiary. 

W związku ze zniesieniem limitu wiernych w świątyniach proszę Księży Pro-

boszczów o roztropne ograniczenie transmisji telewizyjnych i internetowych. Wydaje 

się zatem słuszne, że Msze Święte dla chorych, transmitowane w mediach przed pan-

demią, będą wystarczająco zaspokajać potrzeby wiernych. 

Sakrament pokuty i Komunia Święta wielkanocna 
Przedłużam czas Komunii Świętej wielkanocnej w Archidiecezji Gdańskiej do 

uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, tj. do dnia 29 czerwca 2020 r. Przyję-

cie Komunii Świętej wielkanocnej w powyższym terminie należy do podstawowych 

obowiązków katolika. Wiąże się z tym sakramentalna spowiedź, którą należy odbyć 

nawet jeśli w czasie pandemii wyrażaliśmy doskonały żal oczyszczający z grzechów 

ciężkich. Kapłanów proszę o stworzenie jak najszerszych możliwości przystąpienia do 

spowiedzi, przy zachowaniu stałych środków sanitarnych. Proszę o dokładne poinfor-

mowanie wiernych o dodatkowych dyżurach spowiedzi św. 



1. Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Trójcy Świętej 

2. Dzisiaj na Mszach św. o godz. 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00 ostatnie I Komunie 
Święte dzieci w małych grupach. Z uwagi na te wydarzenie Msze św. 
parafialne i intencje z tych godzin są odprawiane nadal w kościele św. Jana.  

3. Od tego tygodnia Msze św. od poniedziałku do piątku o godz. 8.00 wracają do kościoła św. Jana. 
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. 

4. W liturgii Kościoła: 

 Nabożeństwa czerwcowe codziennie po wieczornej Mszy św. 

 Poniedziałek – św.   J adwigi Królowej 

 Czwartek - Uroczystość Bożego Ciała – Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Msze św. w 
tym dniu o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 18.00.  Po Mszy św. o godz. 10.00. Z uwagi na stan 
epidemii w tym roku procesja będzie wyglądała zupełnie inaczej:  
Po Mszy św. o godz. 10.00 trzech kapłanów tylko w asyście 2 ministrantów i 4 dzieci 
sypiących kwiatki przejdzie ulicami:  
- 11.15 - Lniska, ul. Widokowa, Świerkowa i Brzozowa i Leśna  
- 11.15 -  Borkowo, ul. Kartuska od szkoły do ul. Karlikowskiej  
- 11.15 -  Rutki od Elektrowni do ul. Kościerskiej   
- 12.00 -  Glincz, ul. Brzozową, Akacjową do  ze Słoneczną  
- 12.00 -  Żukowo,  ul. Mickiewicza od Krzyża - Słowackiego do Krzyża  
- 12.00 -  Żukowo, od kościoła św. Jana, ul. Gdyńska do Krzyża na rozstaju ul. Dworcowej  

 Proszę w miarę możliwości i chęci o przyozdobienie domów na trasach procesji.  

 Zapraszamy dzieci chcące sypać kwiaty w czasie procesji. Zapisy i spotkanie we wtorek  
o godz. 17.00.  

 W Boże Ciało o godz. 19:30 modlitwa uwielbienia Jezusa Eucharystycznego. 

 Oktawa Bożego Ciała wraz z procesją dookoła kościoła codziennie o 18.00 

 Piątek - bł. męczenników naszej Archidiecezji: Alicji Kotowskiej, Franciszka Rogaczewskiego, 
Mariana Góreckiego, Bronisława Komorowskiego, i towarzyszy   
W Piątek ks. Arcybiskup udziela dyspensy od pokarmów mięsnych z uwagi na Oktawę Bożego 
ciała.  

 Św. Antoniego z Padwy, doktora Kościoła  

4. Spotkania duszpasterskie: 

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

 wyjazd oazy młodzieżowej na spływ kajakowy w piątek po Mszy św. o 8.00 rano.  Karty należy 
oddać do dzisiaj do 21.00. 

5. Msza  św. na I rocznicę Komunii  będzie w niedzielę 21 czerwca o godz. 11.30 

6. Od dzisiaj rozpoczynamy zapisy na przygotowanie do bierzmowania na przyszły rok dla uczniów 
klas VIII. Zapisy są tylko do 21 czerwca.  

7. Polecamy prasą katolicką: nowe numery Gościa Niedzielnego, Małego Gościa, Kwartalnika 
Galilei…, Miłujcie się i nasz Biuletyn Parafialny.  

 

 

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 - UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚW.  - 07.06.2020 



PONIEDZIAŁEK 

ŚW. JADWIGI 

KRÓLOWEJ 

8.06.2020 

7:00 
1. Za + Adama Aniszewskiego (greg 9) 
2. Za + Jadwigę i Alfonsa Block 

8:00 1. W intencji Wandy Stencel o Boże bł. i opiekę Matki Bożej w urodziny 

18:00 
1. Za + Jana i Sabinę Warkocz 
2. W podziękowaniu za łaskę zdrowia z prośbą o dalszą opiekę dla syna Ryszarda 

WTOREK 

9.06.2020 

7:00 
1. Za + Helenę Kasjaniuk - od zakł. pog 
2. Za + Grzegorza Nofz 

8:00 1. Za + rodziców gnieszkę i Józefa Dawidowskich oraz Helenę i Pawła Kuczka 

18:00 
1. Za + Adama Aniszewskiego (greg 9) 
2. W 11 urodziny Kingi z prośba o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej 

ŚRODA 

10.06.2020 

7:00 
1. Za + Adama Aniszewskiego (greg 10) 
2. Za + rodziców: Jadwigę Lademan w 5 r. śm. i Stanisława 

8:00 1. Za + Jadwigę Lademan w 5 r. śm. i Stanisława Lademan 

18:00 
1. Za + Matyldę, Józefa, Klemensa Kryszewskich 
2. Za + Rozalię i Leona Cyperskich 

CZWARTEK 

NAJŚWIĘTSZEGO 

CIAŁA I KRWI 

CHRYSTUSA 

11.06.2020 

7:00 1. Za + Adama Aniszewskiego (greg 11) 

8:30 
1. Za + rodziców Wiktora i Genowefę Reglińskich oraz Teresę i Katarzynę 
Reglińską  

10:00 Za + Stefanię i Władysłąwa Jereczek oraz Helenę i Bernarda Skerka 

18:00 1. Za + Teodora i Agnieszkę Słaikowskich 

PIĄTEK 

12.06.2020 

7:00 
1. W 16 r. ślubu Renaty i Waldemara 
2. Za + zmarłych z rodzin: Wójcików i Lachów 

8:00 1. Za + Wandę Kreft - int. od ucz. pog  

15:00 Ślub: Justyna i Grzegorz 

18:00 
1. Za + Adama Aniszewskiego (greg 12) 
2. Za + Teresę Cyperską 

SOBOTA 

ŚW. ATONIEGO  

Z PADWY 

13.06.2020 

7:00 1. Za + Adama Aniszewskiego (greg 13) 

8:00 1. Za + Bogusławę Żabińską 

15:00 Ślub: Magdalena i Michał 

18:00 
1. Za + Jadwigę Hirsz, Annę i Pawła Bisewskich, Pawła Staroszczyk i 
Anastazję Hinc 

20:00 1. Za + Ojca Antoniego Klajna, teściów Annę i Józefa Walczak 

XI NIEDZIELA 

ZWYKŁA  

14.06.2020 

7:00 1. Za + Dziadków Wendt i Wiczling oraz męża Norberta 

8:30 1. Za + Annę, Benona i Brunona Berman 

10:00 1. Za + Brunona Bastian w r. śm. 

11:30 1. Za + Stefanię i Jana Moroń w dniu urodzin 

13:00 
1. Dziękczynna w r. ślubu Agnieszki i Piotra z prośbą o dalszą Bożą 
opiekę dla rodziny 
2. Za + Zofię i franciszka Zelewskich 

18:00 1. Za + Adama Aniszewskiego (greg 14) 

20:00 1. Za + Alfonsa Laskowskiego 

Intencje 


