
ROK XX nr 1714 

21.06.2020 r. 

 XII 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 

Jezus powiedział do swoich apostołów: 
 
«Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic 
skrytego, co by nie miało być wyjawione, 
ani nic tajemnego, o czym by się nie 
miano dowiedzieć. Co mówię wam w 
ciemności, powtarzajcie w świetle, a co 
słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na 
dachach. 
 
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, 
lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się 
raczej Tego, który duszę i ciało może 
zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają 
dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli 
Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na 
ziemię. U was zaś policzone są nawet 
wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie 
bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele 
wróbli. 
 
Do każdego więc, kto się przyzna do 
Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja 
przed moim Ojcem, który jest w niebie. 
Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, 
tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, 
który jest w niebie».  

Komentarz 

Liturgia Słowa tej niedzieli wprowadza nas w 
atmosferę bardzo podniosłą, ale i dramatyczną. 
Jest to atmosfera utraty życia w słusznej 
sprawie. To niewątpliwie chwila próby wiary i 
postawy człowieka należącego do Boga. Każdy z 
nas przeżywa w swoim życiu takie wydarzenia – 
może nie mające tak wielkich konsekwencji, ale 
na pewno nakazujące zajęcie pewnej postawy 
wobec Boga z możliwością utraty czegoś 
cennego. Pierwszym przykładem dla nas jest 
prorok Jeremiasz – młody człowiek wezwany do 
służby Bogu i od razu skazany na porażkę. To 
znaczy Bóg zapowiedział mu, że ma głosić to, co 
od Niego usłyszy, choć lud mu nie uwierzy. 
Prorok podjął się tego zadania, bo radością 
sługi Bożego nie są sukcesy, ale fakt bycia sługą 
Bożym. Nagrodą za głoszenie prawdy jest sama 
prawda, nagrodą za sprawiedliwość jest sama 
sprawiedliwość, nagrodą za ukazywanie prawdy 
Bożej jest sam Bóg.  



Komentarz  

Dlatego prorok w obliczu realnego zagrożenia nie cofa się. Ufa Bogu i wychwala Go. 
Oto prawdziwa modlitwa uwielbienia, posolona trudem – uwielbiać kiedy wszystko 
wydaje się być przeciwko, odnaleźć chwałę Pana nawet w ofierze ze swego życia. 
Dalekie to od radosnego śpiewu i klaskania, ale to także uwielbienie. Jeremiasz uczy 
nas uwielbiać Pana nie za jego „cukierki”, ale dlatego, że On jest. To można i należy 
czynić w każdym czasie, poprzez dobre życie w zgodzie ze swoim powołaniem. 

Tym, co zabiera nam umiejętność uwielbiania Boga jest lęk i paraliżujący strach, przed 
którym przestrzega nas dzisiaj Jezus w Ewangelii. Ważne jest, aby dobrze odczytać 
intencję Chrystusa, który mówiąc: „Nie bójcie się...” wzywa do męstwa i odwagi w 
starciu z nieprzyjaciółmi Ewangelii; natomiast mówiąc „bójcie się” stawia nas przed 
Ojcem. Zdziwienie może budzić fakt, że Boga mamy się bać. Otóż nie chodzi tu o strach 
przed karą, ani o strach jak złodziej przed policjantem. Tu chodzi o strach synowski 
przed urażeniem miłości Ojca. Obawa przed utraceniem więzi miłości. Jezus mówi, aby 
bać się tylko Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Niektórzy błędnie widzą 
tu szatana. On jednak nie ma władzy posłać kogokolwiek do piekła. Sędzią 
decydującym o tym jest Bóg. Wobec szatana jesteśmy ostrożni i obserwujemy go 
zawsze trzymając Jezusa za rękę. Nie boimy się go w takim sensie, aby uciekać ze 
strachu – choć jemu na tym zależy. 

Dlatego Jezus kontynuuje swoją naukę pokazując Ojca jako troskliwego Boga, 
znającego nas na wskroś. Ta bliskość i opieka daje właśnie siłę do złożenia świadectwa 
wierze. Jest to wielka radość dla dziecka Bożego, kiedy może przysłużyć się do chwały 
swojego Ojca. W istocie całe nasze życie: małżeńskie, kapłańskie, samotne, ma służyć 
ukazaniu faktu, że Bóg jest. Najpiękniejszym obrazem tego jest... przyjęcie 
przebaczenia i piękna relacja do Boga i ludzi. 

Pisze o tym św. Paweł do Rzymian. Wiara w Jezusa, Syna Bożego, pozwala nam 
odzyskać stan dziecięctwa Bożego. Powołanie się do Chrystusa i przyznanie się do 
Niego, jest mostem na drodze do Ojca. Zerwany przez Adama jest wzniesiony przez 
Nowego Adama. Ktokolwiek uzna w Jezusie Zbawiciela, temu przywracana jest łaska 
życia dziecka Bożego. 

Dlatego nie bójmy się rezygnować z własnej chwały, a szukajmy chwały Bożej. 
Składanie świadectwa wobec bliźnich jest największą nagrodą. A jak je złożyć – 
pokazać Jezusa: dobrym słowem, cierpliwością, mądrością, przebaczeniem, miłością... 
zwłaszcza tam, gdzie tych dóbr ludzie się w ogóle nie spodziewają. Duch Święty niech 
tchnie! 

           ks. Krystian Wilczyński 

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



Boże Ciało 

W tym roku ze względu na panująca pan-

demię, nie odbyła się procesja Bożego Cia-

ła w naszej parafii. Chrystus ukryty w Naj-

świętszym Sakramencie przeszedł jednak 

ulicami naszych parafii. Dziękujemy 

wszystkim którzy wyszli na Jego Spotkanie. 



O I KOMUNII ŚWIĘTEJ W CZASIE COVID19 - BEZ KOMENTARZA 

 Dzisiaj, jak obiecaliśmy fragmenty, cytaty pochodzące z Waszych opisów tegorocznej I Komunii 

świętej. Fragmenty, bo gdyby chcieć wszystko zacytować trzeba by wielu stron przez wiele niedziel. 

Pozwoliłem sobie na pewną jedynie antologię  - zdania pochwalne i uwagi, które również sobie cenimy. 

My również przy zmieniających się obostrzeniach, często z dnia na dzień, musieliśmy podejmować szybkie 

decyzje, czasem nie łatwe, ze świadomością, że ilu ludzi tyle zdań. A decyzje trzeba było podejmować. 
 

 Kiedy dowiedzieliśmy się o przyjęciu I Komunii w małych grupach uczucia były mieszane. W głowie 

rodziło się wiele pytań. Na szczęście wszystko zostało dokładnie opisane i wytłumaczone. (…) 

przeżywaliśmy I Komunię po raz trzeci. Każda była wspaniała, ale w małych grupach była wyjątkowa. (…)  

mogliśmy być blisko Antosi, rodzice, rodzeństwo, chrzestni, dziadkowie. Mogliśmy przeżyć to wspólnie, 

wszyscy razem.  
  

 To, co bardzo się podobało: - kameralność (…), uczestnictwo dzieci (każde żywo, przy Komunii 

masowej mamy kilka wybranych dzieci), imienne zwracanie się do dzieci, obecność rodziców w ławce 

z dziećmi. (…) Moje dziecko stwierdziło, że to była najfajniejsza Komunia, w której uczestniczyło.. 
  

 Do zmiany: Godzina 18 - trochę za późno zwłaszcza dla dziadków,  często są już „wiekowi”. (…) , 

uczestnictwo rodziców podczas Mszy - rodzice często są nieśmiali i nie przyzwyczajeni do publicznych 

wystąpień. (…) 
  

 Bardzo stresowałem się przed I Komunią. W dniu mojego święta byłem bardziej spokojny, 

ponieważ wiedziałem, ze przyjmuję Pana Jezusa do swojego serca. 
 

 Moim zdaniem ta forma Komunii Świętej była lepsza, bo w spokoju przyjęłam Jezusa do serca. 
 

 Ja i moja rodzina  po Mszy pierwszokomunijnej stwierdziliśmy, że jej kameralny charakter nadał jej 

ciepły klimat. 
 

 Było tak spokojnie, uroczyście, bez tłoku i niepotrzebnego zamieszania. 
 

 Jak to, moje jedyne dziecko w maseczce i pustym kościele? Takich pytań było wiele. Po rozmowie z 

synem zdecydował, że nie zależy mu na wielkiej imprezie i prezentach. Ważne aby przyjąć żywego Jezusa . 
 

 Zrezygnowaliśmy z I Komunii dla naszego syna w zaproponowanej „formule 1+9”, (…) ponieważ 

nasza rodzina to już „1+5” (…) Pochodzimy z rodzin wielodzietnych. Samego rodzeństwa jest 10 osób. 

Każde ma współmałżonka i przynajmniej 2 dzieci. (…) Wychodzi nam 40-45 osób. (…) 
 

 Moja Pierwsza Komunia Święta podobała mi się, bo nie było takiego zamieszania i tłoku, ale była 

jedna wada: trzeba było być w maseczkach, a ona  mnie denerwowała i przeszkadzała mi. 
 

 Na początku było dużo stresu, przede wszystkim związanego z tym, czy ta uroczystość w ogóle się 

odbędzie. Bardzo chcieliśmy, aby nasze dziecko przyjęło Jezusa po raz pierwszy do swego serca w tym   

roku. Dzieci były już przygotowane przez katechezy, rodzice również, alba uszyta czekała. Decyzję 

Proboszcza, aby Pierwsza Komunia Święta odbyła się przyjęliśmy z ogromną radością. Prawdę mówiąc 

nigdy nie myśleliśmy, ze można taką uroczystość robić w małych grupach, z najbliższymi krewnymi, bez 

zbędnych tłumów, w ciszy i spokoju. Teraz po całej uroczystości możemy tylko podziękować Księżom 

naszej Parafii za decyzję, która podjęli. Kameralna uroczystość to same plusy (…)   

            Ks. Krystian  



1. Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą wspólnotę. 

2. 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. 

3. Bóg zapłać za ofiary złożone przed tygodniem na renowację ołtarza św. Jana Nepomucena. 

Zabraliśmy 8549 zł.  

4. Dziękuję wszystkim brali udział Oktawie Bożego Ciała. Dzieciom sypiącym kwiatki, 

ministrantom, noszącym feretrony, baldachim i chorągwie.  

5. W liturgii Kościoła: 

 Modlimy się dzisiaj za dzieci które obchodzą I rocznicę Komunii św. 

 Środa - przypada Odpust w naszej Parafii - Uroczystość św. Jana Chrzciciela. Wszystkie 

Msze św. w tym dniu odprawiane są w kościele św. Jana Chrzciciela  

o 7.00, 8.00, 12.00 i 18.00. Kazania odpustowe wygłosi O. Zdzisław Duma OFM.  

 Różaniec o 20.30 będzie w kościele tylko do końca tego tygodnia.  

4. Spotkania duszpasterskie: 

 Biblijne spotkanie dla wspólnoty „18+ dla Jezusa” we wtorek  o 19.00 w domu 

parafialnym.  

 Oaza młodzieżowa spotyka się w czwartek o 19.00 w kościele św. Jana.  

5. Dzisiaj ostatni  zapisów do sakramentu bierzmowania dla uczniów klas VIII na przyszły 

rok.  

Zapisy  przez naszą stronę internetową. Formularz będzie już od jutra niedostępny.  

6. Ostatnie do września nauki przedmałżeńskie są w formie 4 wieczorów od poniedziałku do 

czwartku (22-25 czerwca) w kościele o godz. 19.00. 

7. Są dostępne terminy wyjazdowych rekolekcji oazowych  dla dzieci i młodzieży. Zapisy 

przez stronę internetową ruchu Światło-Życie. Od jutra zapisy będą dostępne dla osób 

spoza wspólnot i diecezji.  

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 - XII Niedziela ZWYKŁA - 21.06.2020 



PONIEDZIAŁEK 

22.06.2020 

7:00 
1. Za + Adama Aniszewskiego (greg 22) 
2. Za + Macieja, Agnieszkę i Brunona Sikora 

8:00 1. Za + ojca Zygmunta Klasa i Henryka Płotka 

18:00 
1. Za + rodziców Konrada i Leokadię Miotk oraz braci i bratowe 
2. ojciec Leon Hinca 

WTOREK 

23.06.2020 

7:00 
1. Za + Adama Aniszewskiego (greg 23) 
2. O bOze bł. dla taty Jana Stubińskigo 

8:00 
1. Za + ojca Jana Kreft i Jana Gros 
2. Za + Józefa i Jana Troka 

18:00 
1. Za + ojca Albina oraz zmarłych z rodziny 
2. Za + Alojzego Bendik i Witolda Zuch 

ŚRODA 

NARODZENIE 

ŚW. JANA 

CHRZCICIELA  

24.06.2020 

7:00 
1. Za + Jerzego Staroszczyk i rodziców Martę i Augustyna Biankowskich 
2. Za + Józefa i Gertrudę Borskich 

8:00 1. Za + syna Jana Barzowskiego w r. śm. 

12:00 
1. Za + Franciszka Hinz 
2. Za + Marka Kończak w dniu urodzin 

18:00 
1. Za + Adama Aniszewskiego (greg 24) 
2. W 25 r. ślubu Bożeny i Józefa 
3. Dziękczynna w 10 - tą r. ślubu Renaty i Krzysztofa z prośbą o Boże bł. 

CZWARTEK 

25.06.2020 

7:00 
1. Za + Adama Aniszewskiego (greg 25) 
2. Za + Kazimierza w 1 r. śm 

8:00 1. Za + wnuka Tadeusza w 4 r. śm. 

18:00 
1. Za + Franciszka Kwidzińskiego 
2. Za + Leona Klosskowskiego 

PIĄTEK 

26.06.2020 

7:00 
1. O Boże bł. i op. Matki Bożej dla członkiń Róży św. Weroniki i ich 
rodzin 
2. Za + Wojciecha Syldatk w 9 r. śm; Zdzisława Bork i Jana Muszka 

8:00 1. Za + Jana Krausse 

18:00 
1. Za + Adama Aniszewskiego (greg 26) 
2. Za + Wojciecha Garskiego 

SOBOTA 

27.06.2020 

7:00 
1. Za + Adama Aniszewskiego (greg 27) 
2. Za + Jadwigę i Pawła Drewa 

8:00 1. O Boże bł. dal Martyny i Antoniego 

18:00 
1. Dziękczynno - błagalna w 39 r. ślubu 
2. O boże bł. dla członkiń nowej Róży bl. Aleksandriny i ich rodzin, o 
wytrwanie w modlitwie i opiekę Matki Bożej Królowej Różańca Świętego 

XIII NIEDZIELA 

ZWYKŁA  

28.06.2020 

7:00 1. Za + Jana Kamińskiego i zmarłych z rodziny 

8:30 
1. Za + rodziców Jana, Katarzynę, Jana, Helenę oraz zmarłych z rodzin 
Kowalczyk i Kasiura 

10:00 1. Za + ojca i męża Zygmunta Młyńskieg i Wnuka Krzysztofa 

11:30 1. Za + Zmarłych z rodziny Hinz i Formela 

13:00 
1. W podziękowaniu za otrzymane łaski i opiekę Matki Bożej w 40-tą r. 
ślubu Ewy i Tadeusza 

18:00 1. Za + Adama Aniszewskiego (greg 28) 

20:00 1. Za + Zdzisława w r. śm. oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

Intencje 


