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14.06.2020 r. 

 XI Niedziela Zwykła  

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 

Mt 9, 36 – 10, 8 
Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo 
byli znękani i porzuceni, jak owce niemające 
pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: 
«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 
mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił 
robotników na swoje żniwo». 
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich 
uczniów i udzielił im władzy nad duchami 
nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli 
wszystkie choroby i wszelkie słabości. 
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy 
– Szymon, zwany Piotrem, i brat jego 
Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat 
jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik 
Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, 
Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który 
Go zdradził. 
Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie 
wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie 
wstępujcie do żadnego miasta 
samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, 
które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: 
Bliskie już jest królestwo niebieskie. 
Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie 
umarłych, oczyszczajcie trędowatych, 
wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, 
darmo dawajcie». 

Komentarz 

Analizując jakie są podstawowe potrzeby 
człowieka, z pewnością można by uznać, iż 
jedną z nich jest potrzeba przynależenia do 
kogoś. Łączymy się w rodziny, związki, 
wspólnoty, grupy i inne zbiorowości. Nasze 
społeczne usposobienie przynagla nas do 
budowania relacji. Wiedział o tym nasz 
Stwórca, który w dzisiejszej liturgii Słowa mówi 
nam o Jego pragnieniu względem nas; Bóg chce 
nas mieć w bardzo ścisłej bliskości ze sobą. 
Przyglądając się pierwszemu czytaniu słyszymy 
pierwszą wypowiedź Boga do wyprowadzonego 
z niewoli egipskiej ludu. Kierowana jest ona nie 
do zwartego  
i świadomego swojej tożsamości narodu, lecz 
do masy niewolników i kilkuwiecznych 
emigrantów, dla których ziemia Kanaan była 
zupełnie obca. Być może nieliczna ich część 
wiedziała o Jakubie i o pokoleniach, z których 
wyrośli. Słowo Boga wypowiadane jest zaraz po 
wejściu na pustynię Synaj. Bóg mówi w ciszy 
pustyni, przy braku bodźców zewnętrznych, bez 
rozproszeń. Adresuje do Izraelitów słowo przez 
Mojżesza. Wyjaśnia im, że są Jego ludem, 
szczególną własnością, wyróżnionym narodem  
i najważniejsze „królestwem kapłanów i ludem 
świętym”. 



Komentarz  

Królestwo kapłanów nie oznacza narodu złożonego tylko z ofiarników liturgicz-
nie wyświęconych do składania ofiar. Kapłanem w Bożym królestwie ma być 
każdy członek ludu Bożego. Kapłaństwo polega na posiadaniu ścisłej relacji z 
Bogiem, któremu ofiarowuje się swoje życie, trudy, cierpienia, ale i radości, mo-
menty podniosłe i uroczyste. W duchu tych ofiar człowiek zwraca się do Boga i 
składa Mu bezpośrednio swoje dary. 

Możemy zauważyć jak wielkiego trudu podejmuje się Bóg, żeby przyciągnąć 
człowieka. Chce odnowić z nami relację, ale tak, żebyśmy mogli uczynić to po-
przez swoją wolną decyzję. 

Misji przywrócenia nas Ojcu podjął się Boży Syn, stając się Człowiekiem i obja-
wiając nam Boga na ziemi. Przez swoją Paschę pojednał nas z Ojcem. Odtąd 
przez Chrystusa mamy dziecięco bliską relację z Bogiem. 

W Bożej zapowiedzi z Synaju patrzymy więc dalej niż na Stary Testament. Tam 
bowiem istnieli kapłani z pokolenia Lewiego, którzy składali ofiary w imieniu 
ludu. Nasze spojrzenie dosięga pełni Nowego Testamentu, gdzie przez chrzest 
każdy z nas jest włączony w potrójną funkcję Chrystusa: prorocką, królewską i 
kapłańską. Oto przez Chrystusa mamy śmiały przystęp do Boga (por. Ef 3,12) i 
jesteśmy jego „świętym ludem”. Eucharystia jest odtąd składania przez kapła-
nów, którzy łączą ofiary wiernych świeckich z Ofiarą Chrystusa i razem ofiaro-
wują wszystko Ojcu. 

Taką władzą podzielił się Chrystus ze swoimi Apostołami, których w dzisiejszej 
Ewangelii posyła z misją zapowiadania nadejścia Królestwa Bożego. Znaki jakich 
mają dokonywać: uzdrowienia, egzorcyzmy, nawracanie (głównie) Izraelitów, 
wskrzeszanie umarłych; są bezpośrednią zapowiedzią rzeczywistości boskiej na 
ziemi. Taką władzą Pan dzieli się ciągle z następcami Apostołów i z całym ludem 
chrześcijańskim. Trwając w zażyłości z Bogiem, mamy żyć życiem Boga i obja-
wiać Go światu. 

ks. Krystian Wilczyński 

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



 

 
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. 

Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego zwraca się do wszystkich, którzy 

odczuwają w sobie powołanie do kapłaństwa, by nie zwlekali  

z decyzją i zgłosili się do naszej 

archidiecezjalnej uczelni. Wraz z nowym 

rokiem akademickim kandydaci będą 

mogli rozpocząć studia filozoficzno-

teologiczne i wejść na drogę seminaryjnej 

formacji ku kapłaństwu. 

Szczegółowe informacje na temat procedury rekrutacji do Gdańskiego Seminarium 

Duchownego i warunków przyjęcia są podane na stronie internetowej seminarium. 

Można się z nimi zapoznać także w biurze parafialnym. 

W minionym tygodniu 60-lecie małżeństwa 
obchodzili Helena i Stanisław Richert.  

 Msza jubileuszowa z uwagi na zdrowie i wiek odbyła 
się w domu Jubilatów.    

Szanownym Jubilatom! Najlepsze życzenia, aby 
dobry Bóg nadal błogosławił Waszej miłości i 

rodzinie a Maryja, Matka Pięknej Miłości,  

niosła Was w swoim kochającym  sercu do Jezusa, 
swojego Syna. 

Zdrowia i siły, pokoju i szczęścia na każdy dzień, 
który jeszcze przed  Wami  

a przede wszystkim radości z dzieci i wnuków życzy 
Wspólnota parafii WNMP w Żukowie  



KOMUNIA ŚWIĘTA - WIELKIM BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM NA KAŻDY CZAS 

 Chyba żadnemu chrześcijaninowi nie trzeba tłumaczyć, jak wielkim 
błogosławieństwem jest dla nas Ciało i Krew Jezusa, które przyjmujemy w 
podczas Eucharystii. Pamiętam czas, kiedy sam przygotowywałem się do 
swojej pierwszej Komunii, i jak ważnym przeżyciem jest dla mnie Komunia 
do tej pory. 

 Tegoroczna I Komunia była niezwykła. Dwadzieścia cztery małe 
grupki po troje dzieci przystępujących przez ponad miesiąc do tego 
pięknego Sakramentu. A wszystko z powodu koronawirusa – który jest 
utrapieniem współczesnego czasu, ale być może podobnie, jak krzyż 
Jezusa był dla jednych przekleństwem a dla wierzących w Niego stał się 
nadzieją i zbawieniem, tak samo będzie i teraz – pozwoli nam wierzącym 
w prostej radości spojrzeć na tą uroczystość i doświadczyć czegoś o czym 
w dużej mierze już zapomnieliśmy, ponieważ komercja i blichtr, bogate 
prezenty skutecznie rywalizowały z Bogiem o prymat. Jest szansa, że wróci 

nam poczucie sacrum – czyli świętości.  

 Po raz kolejny okazuje się, że piękno jest w prostocie. Tak można by streścić to co zdaje się 
większość dzieci i rodziców zechciało opisać, jako swoje doświadczenie tegorocznej I Komunii.. 

 Małe grupy pozwoliły dostrzec indywidualność każdego dziecka i rodziny. Każdy mógł poczuć się 
potrzebnym i odpowiedzialnym za cząstkę tej rzeczywistości. Nie można było schować się za innymi. 
Trzeba było zaangażować się osobiście, a to może również pomóc zdiagnozować swoją wiarę. Człowiek 
żyjący wiarą na co dzień zazwyczaj dobrze odnajduje się w podobnej sytuacji, zna bowiem liturgię i nie 
gubi się w niej, a jej duch nie jest mu obcy. Ten zaś kto do tej pory swoją wiarę zakopał głęboko w ziemi, 
mógł ją w końcu odkopać. Dzieci, rodzice, rodzeństwo, a czasem i chrzestni zaangażowani w 
przygotowanie liturgii słowa, w procesję z darami. To może być ważny moment, aby na nowo odkryć 
bogactwo wiary. To małe rekolekcje dla każdej rodziny i całej parafii. Niejednokrotnie słyszałem od 
rodziców, że taka I Komunia jest bliższa ich sercom. Może jest to zatem dobry czas, aby te dobre strony I 
Komunii w małych grupach zachować na kolejne lata. Także z wielu ościennych parafii docierają podobne 
głosy, aby I Komunie w przyszłych latach zachowały podobny, kameralny charakter. 

 Na koniec chciałbym bardzo podziękować 

księżom – ks. Proboszczowi i ks. Prałatowi , a także 

ks. Maciejowi za pomoc w duchowym 

przygotowaniu dzieci. Bardzo serdecznie dziękuję 

panu Piotrowi, naszemu organiście za ubogacenie, 

jak zawsze pięknym śpiewem uroczystości i pomoc 

w przygotowaniu dzieci do śpiewu. Dziękuję pani 

Lucynie, która tak wytrwale i pieczołowicie 

ukwiecała kościół. Dziękuję pani Danucie, naszej 

gospodyni za dbanie o czystość dekoracji na 

ławkach. Nie mogę też pominąć wszystkich 

rodziców, którym chciałbym podziękować za ich 

zaangażowanie i życzliwość. Szczególne podzię-

kowania kieruję do państwa Weroniki i Andrzeja Kuper za wiele ciepła i niestrudzone dbanie o dary, które 

dzieci wraz z członkami swych rodzin ofiarowały naszej parafii. Swoją rodzinną uroczystość mieli na 

początku maja a pozostali z nami do samego końca, każdego tygodnia poświęcając swój cenny czas.  

 Ufam, że tegoroczne I Komunie dzięki wspólnemu zaangażowaniu pozostaną w naszej pamięci 

miłym i głębokim przeżyciem, które owocować będzie jeszcze przez długi czas pogłębieniem naszej relacji 

z Panem Bogiem oraz rosnącym pragnieniem Eucharystii.     Ks. Krystian  



1. Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą wspólnotę. 
2. Słowa gorących podziękowań dla: 

 Osób przygotowujących I Komunie Święte dzieci w małych grupach. Pani 
Lucynie za nieustanie zmienianą dekorację i wystrój z kwiatów przez prawie dwa 
miesiące, Państwu Weronice i Andrzejowi Kupper za troskę o chlebki, dary ołtarza i 
całość organizacji, P. Piotrowi za oprawę muzyczną uroczystości. Szczególne podziękowania dla 
ks. Krystiana za prawie 30 prób i ciągłe spotkania z dziećmi i rodzinami w tym czasie. Więcej  
refleksji na temat I Komunii w grupach w tym i następnym numerze biuletynu 

 wszystkim, którzy poświęcili swój czas, przygotowali wystrój i brali udział w czwartkowej 
procesji Bożego Ciała. Dzieciom sypiącym kwiatki, ministrantom oraz wszystkim, którzy 
przyozdobili obejścia domów oraz wyszli po błogosławieństwo. Dziękuję także osobom, które 
podwoziły nas samochodami: Adamowi Littwitz, Piotrowi Głodowskiemu, Wiesławowi Wica i 
Mateuszowi Dampc. 

 Za ofiary składane dzisiaj na tacę remontową na renowację ołtarza św. Jana Nepomucena  
z 1739 roku 

3. Msze św. od poniedziałku do piątku o godz. 8.00 są w kościele 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: 

 Oktawa Bożego Ciała wraz z procesją dookoła kościoła codziennie o 18.00. W ramach oktawy 
nabożeństwa czerwcowe. 

 Środa – św.  Brata Alberta 

 Piątek – Uroczystość Najświętszego serca Pana Jezusa. Odpust w Parafii w Niestępowie. Msza 
Św. odpustowa o godz. 18:00. 

 Sobota – Niepokalanego Serca NMP  

 A tydzień w niedzielę, 21 czerwca, będziemy po raz kolejny w Żukowie obchodzić  „Święto 
Pamięci bohaterskiego 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty im Marszałka Józefa Piłsudskiego”. 
Uroczyste obchody rozpoczną się o Mszą św. godz. 11.30 w kościele św. Jana. Po Mszy św. 
dalsza część obchodów przy pomniku na zewnątrz kościoła .  

4. Spotkania duszpasterskie: 

 spotkanie dla wspólnoty „18+ dla Jezusa” we wtorek  o 19.00 na spotkaniu biblijnym w domu 
parafialym.  

 oaza młodzieżowa spotyka się na Eucharystii i celebracji w czwartek o 19.00 w kościele św. Jana. 
Potem spotkania w grupach. 

 W czerwcu schola parafialna kontynuuje swoje próby tylko on-line. Zakończymy bieżący rok 
szkolny i formacyjny spotykając się w kościele na Mszy Św. o godz. 11:30 dnia 21-06 (posługa 
dla chętnych). Zapraszamy na tę Mszę wszystkich, którzy uczestniczyli w tym roku w 
spotkaniach scholi i ODB.   

5. Msza  św. na I rocznicę Komunii  będzie w niedzielę 21 czerwca o godz. 11.30 
6. Zapisy na przygotowanie do bierzmowania dla uczniów klas VIII na przyszły rok są przez naszą 

stronę internetową tylko do 21 czerwca.  
7. Są dostępne terminy wyjazdowych rekolekcji oazowych  dla dzieci i młodzieży. Zapisy przez stronę 

internetową ruchu Światło-Życie. Do 20 czerwca zapisy tylko dla naszej diecezji i dzieci ze wspólnot.  
8. Polecamy prasą katolicką: nowy numer  Gościa Niedzielnego 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 Parafialne - Niedziela - 14.06.2020 



PONIEDZIAŁEK 

15.06.2020 

7:00 
1. Za + Adama Aniszewskiego (greg 15) 
2. Za + Janinę Kaszuba z ok. urodzin 

8:00 
1. Za + mamę Zofię Hirsch w 3 r. śm. 
2. Za + Stanisława Kwidzińskiego 

18:00 
1. Za + tatę Pawła Kranczkowskiego w 7 r. śm. 
2. Za + Zofię w 1 r. śm. 

WTOREK 

16.06.2020 

7:00 
1. Za Ojczyznę, Ojca św., koło Radia Maryja i telewizję Trwam 
2. Za + Adama Aniszewskiego (greg 16) 

8:00 1. Za + Helenę i Franciszka Sela 

18:00 
1. Za + Rodziców Małgorzatę i Gerarda 
2. Za + Marka Stefańskiego 

ŚRODA 

ŚW. BRATA 

ALBERTA  

17.06.2020 

7:00 
1. Za + rodziców i rodzeństwo Gronda 
2. W 40 r. ślubu Elżbiety i Józefa z prośbą o dalsze Boże Bł. i opiekę 
Matki Bożej 

8:00 
1. Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za przeżycie 58 lat 
małżeństwa Agnieszki i Leona z prośbą o zdrowie 

18:00 
1. O zdrowie, boże bł. i dary Ducha św. dla Ireny i Krystyny 
2. Za + Adama Aniszewskiego (greg 17) 

CZWARTEK 

18.06.2020 

7:00 
1. Za + Adama Aniszewskiego (greg 18) 
2. W 3 ur. Juli o Boże bł. i opiekę Matki Bożej 

8:00 1. Za + męża Franciszka Szulta i rodziców z ob. str. 

18:00 
1. Za + Mirosława i Czesława Zimmermann 
2. Za + Ludwika i Marianne Skorupskich 

PIĄTEK 

NJAŚW. SERCA 

PANA JEZUSA 

19.06.2020 

7:00 1. Za + Floriana Rzepka 

8:00 1. Za + Agnieszkę Bendik w r. śm. oraz Józefa Bendik 

15:00 Ślub: Katarzyna i Dawid 

18:00 
1. Za + Adama Aniszewskiego (greg 19) 
2. O boże bł, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Nicoli w 18 
ur. I 14 ur. Martyny 

SOBOTA 

NIEPOKALANEGO 

SERCA NMP 

20.06.2020 

7:00 1. Za + Adama Aniszewskiego (greg 20) 

8:00 1. W intencji kapłanów  modlitwą Apostolstwa Margaretek 

14:00 Ślub: Małgorzata i Maciej 

18:00 1. Dziękczynna w 8 r. ślubu Anny i Michała 

XI NIEDZIELA 

ZWYKŁA  

21.06.2020 

7:00 1. Dziękczynna w 9 r. ślubu Heleny i Rafała z prośbą o Bożą opiekę i bł. 

8:30 1. W podziękowaniu za odebrane łaski dla rodziny Pauliny i Piotra 

10:00 1. Za + Zygmunta i Andrzeja Konkol 

11:30 
1. Za + Adama Aniszewskiego (greg 21) 
2. W intencji pułku Kaszubskiego (intencja odprawiana w kościele św. Jana) 

13:00 1. Za + Marię i Franciszka Drywa 

18:00 1. Za + Jadwigę i Edmunda Pewlowskich oraz zm. z rodziny 

20:00 1. Za + Gabrielę Wilkowską w 23 r. śm. 

Intencje 


