
ROK XX nr 1715 

28.06.2020 r. 

 XIII 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 

«Kto kocha ojca lub matkę bardziej 
niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto 
kocha syna lub córkę bardziej niż 
Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie 
bierze swego krzyża, a idzie za Mną, 
nie jest Mnie godzien. Kto chce 
znaleźć swe życie, straci je, a kto 
straci swe życie z mego powodu, 
znajdzie je.  
 
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a 
kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, 
który Mnie posłał.  
 
Kto przyjmuje proroka jako proroka, 
nagrodę proroka otrzyma. Kto 
przyjmuje sprawiedliwego jako 
sprawiedliwego, nagrodę 
sprawiedliwego otrzyma.  
 
Kto poda kubek świeżej wody do 
picia jednemu z tych najmniejszych, 
dlatego że jest uczniem, zaprawdę, 
powiadam wam, nie utraci swojej 
nagrody».  

Komentarz 

Dzisiejsza liturgia słowa, piękna i sentymentalna 
w swoim wymiarze ludzkim, oddaje prawdę  
o bliskości Stwórcy względem swojego 
stworzenia. Już w wydarzeniu w Szunem 
ukazuje się prawda o tym, że w Bożym 
wymiarze odpowiedzią na miłość jest zawsze 
wielokrotność miłości. Bóg wie, że człowieka 
stać na miłość nieporadną, małą  
i niewystarczającą. Pomimo tego, jeśli jest ona 
szczera, to Bóg doda do niej miłości „od siebie”, 
która zawsze hojnością przerasta oczekiwania 
człowieka. Czymże jest łóżko, pokój i strawa, 
wobec daru nowego życia?... Tak prorok 
Elizeusz objawia nam Boga. A i tak wydarzenie 
w Szunem jest małą kroplą w morzu, jeśli je 
zestawić z ogromem miłości Bożej udzielonej  
w Chrystusie. Kto został ochrzczony, tan zabił  
w sobie starego człowieka, a przyjął życie 
nowego – stworzonego w prawdziwej świętości 
Bożej. Starość grzesznego życia została 
utopiona w wodach chrztu wypływających  
z boku Chrystusa, jednocześnie z tych samych 
wód wzięło początek życie nowej (gr. kainos) 
jakości. Takiej godności dostąpiliśmy od Boga 
my – grzesznicy. 



Komentarz  

Ewangelia dzisiejsza jest 
ściśle związana  
z wydarzeniem z pierwszego 
czytania. Małżeństwo 
goszczące proroka nie czyniło 
tego z powodu jakichś jego 
osobistych walorów. Ich 
motywacją było uwielbienie 
Boga poprzez przyjęcie pod 
swój dach Jego człowieka. To 
tak jak ktoś przyjmuje posła w imieniu króla – przyjmuje w nim samego króla, 
choć nie osobiście. Dlatego Jezus mówi o przyjmowaniu Apostołów, które  
w istocie jest przyjmowaniem Tego, w którego imieniu są posłani. 

Jest to nie lada motywacja dla każdego z nas. Oczywiście nie dotyczy tylko 
przyjmowania księży do swojego domu. Jeśli przypomnimy sobie, że każdy z nas 
jest dzieckiem Bożym, to przyjmując siebie nawzajem (z naszymi ludzkimi 

zaletami i wadami) w imię Chrystusa, 
otrzymamy samego Chrystusa  
w nagrodę. Spojrzenie na drugiego 
człowieka, w którym mieszka Bóg jest 
bardzo płodne w Boże 
błogosławieństwo. Czasem jest to 
trudne, bo bliźni może skutecznie 
zamazywać w sobie to Bożą obecność. 
Niemniej jednak ciągle należy widzieć  
w bliźnim Jezusa, być może 
ukrzyżowanego z powodu jego złej 
postawy. 

Takie patrzenie, zwłaszcza na ubogich, jest typowe dla chrześcijaństwa – 
wyrasta z Ewangelii, w której Chrystus utożsamia się z drugim człowiekiem, 
zwłaszcza ubogim i cierpiącym (por. Mt 25,31nn). Zatem jest to pewna droga 
do zbawienia dla każdego człowieka, choć niewątpliwie stanowi wyzwanie. 
           
          ks. Krystian Wilczyński 

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



Ważne przypomnienie!!! 

DEKRET METROPOLITY GDAŃSKIEGO DOTYCZĄCY POSŁUGI  

LITURGICZNO-DUSZPASTERSKIEJ PO ZNIESIEIU LIMITU UCZESTNIKÓW 

LITURGII 

Z dniem 3 czerwca 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 

pokrzepię” (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 należnego 

odpoczynku duchowego i fizycznego” oraz Katechizm Kościoła Katolickiego (nr2181): 

„Eucharystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego 

wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są 

usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też 

otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują 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 Kanonicznego  

i z przykazań kościelnych, na mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we 

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

wskazaniami władz sanitarnych oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi  

i niepełnosprawnymi. 

Przedłużam czas Komunii Świętej wielkanocnej w Archidiecezji Gdańskiej do 

uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, tj. do dnia 29 czerwca2020r. 

Przyjęcie 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 poinformowanie wiernych o dodatkowych dyżurach spowiedzi św. 



Zapraszamy na wydarzenia kulturalne 



1. Witam wszystkich parafian i gości modlących się razem z nami.  
2. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowywali Odpust Parafii - Uroczystość 

św. Jana Chrzciciela. Ministrantom, noszącym feretrony i chorągwie oraz P. 
Piotrowi wraz ze Scholą Norbertanki za oprawę muzyczną.   

3. Rozpoczynamy okres wakacji. W tym czasie Msze święte w naszej parafii będą 
odprawiane, od 1 lipca, w dni powszednie od poniedziałku do piątku o godzinie 7:00 w kościele 
św. Jana i o godzinie 18:00 w kościele parafialnym. Nie będzie Mszy o 8:00.  
W soboty obie Msze święte o 7:00 i 18:00 odbędą się w kościele parafialnym. W niedziele nie 
będzie mszy o godzinie 13:00. Kancelaria parafialna w czasie wakacji jest czynna: poniedziałek,  
środa, piątek, sobota: 8:00 – 8:30; wtorek i czwartek: 16:30 – 17:00  (z wyłączeniem pierwszych  
piątków i sobót miesiąca) 

4. Za tydzień rozpoczynamy cykl koncertów „XI Żukowskie Lato Muzyczne”. Pierwszy  
z koncertów zespołu KROKE, pt. „Muzyka świata” 5 lipca 2020 o godz. 16.00 na dziedzińcu 
kościoła.  Z uwagi na stan epidemii prosimy o podporządkowanie się przepisom sanitarnym. 
Wstęp wolny. 

5. W liturgii Kościoła: 

 Poniedziałek - Uroczystość św. Piotra i Pawła - dzień modlitw i wsparcia Ojca św. 
Franciszka. Ofiary zbierane w kościele przeznaczone są dla Stolicy Apostolskiej. Spowiedź z 
ten dzień z uwagi na zakończenie przedłużonego czasu spowiedzi będzie od 17.00-18.00 
(patrz dekret Metropolity Gdańskiego - biuletyn str..3) 

 Piątek - św. Tomasza Apostoła 

 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek. W pierwszy czwartek godzinna 
adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z nabożeństwem czerwcowym. Okazja do 
spowiedzi piątek od godz. 15.45. O godz. 16.30 Msza św. z nabożeństwem pierwszo-
piątkowym dla dzieci.  Z piątku na sobotę nocna adoracja Najświętszego Sakramentu  
w kościele św. Jana. Zakończenie o 6.15 rano nabożeństwem pierwszo-sobotnim i Mszą św. 
o godz. 7.00. 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.  Nie ma odwiedzin chorych w czasie wakacji. 

 Spotkanie wspólnoty Żywego Różańca w niedzielę za tydzień po Mszy św.  
o godz. 11.30 

6. Wspólnota Gwiazda Betlejemska zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 5 lipca  
w naszym kościele od godz. 17.00. W programie modlitwa uwielbienia, katecheza, Eucharystia 
oraz agapa.  

7. Są dostępne terminy wyjazdowych rekolekcji oazowych  dla dzieci i młodzieży. Zapisy przez 
stronę internetową ruchu Światło-Życie http://www.rekolekcje.oazagdansk.pl/rekolekcje. 

8. Spotkanie młodzieży wyjeżdżającej na spływ kajakowy jest we wtorek po wieczornej  
Mszy św. 

9. Polecamy prasą katolicką: nowy numer  Gościa Niedzielnego i Biuletynu Parafialnego.  
10.Wszystkim Parafianom udającym się na letni wypoczynek życzymy udanego urlopu  

i bezpiecznego powrotu.  
11. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej parafii śp.: Elżbietę Malc,  l. 91, z Glincza. 

Polećmy ją Bożemu Miłosierdziu. Dobry Jezu, a nasz Panie... 
 
 

Adres parafii: ul. 3 Maja 4, 83-330 Żukowo, tel. (058) 681-82-42.  
Kancelaria parafialna czynna: środa, piątek, sobota: 8:00 – 8:30;  
wtorek i czwartek: 16:30 – 17:00  (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 
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PONIEDZIAŁEK 

ŚW. APOSTOŁÓW 

PIOTRA I PAWŁA 

29.06.2020 

7:00 
1. Dziękczynna w int. Piotra Groth w 50 ur. z prośbą o zdrowie i Boże bł. 
2. Za + Małgorzatę i Pawła Grohs oraz Norberta 

8:00 
1. Za + Piotra w 1 r. śm. 
2. Za + Piotra Grabowicz - int. od. ucz. pog. 

18:00 
1. Za + Adama Aniszewskiego (greg 29) 
2. Za + syna Dawida i rodzicó2 z ob. stron 

WTOREK 

30.06.2020 

7:00 
1. Za + Adama Aniszewskiego (greg30) 
2. Za + Jana i Franciszka Litwic oraz Zbigniewa i Michała Treder 

8:00 1. Za + ojca Witolda Gillmeister 

18:00 
1. Za + Mariana z ok. urodzin oraz Zofię i Brunona Kryszewskich 
2. Za+ Pelagię Szufel 

ŚRODA 

1.07.2020 

7:00 1. Za + Zofię, Brunona, Mariana i Andrzeja 

18:00 
1. Za + Halinę Sreberską 
2. 20 r. .ślubu Justyny i Waldemara 

CZWARTEK 

2.07.2020 

7:00 1. W podziękowaniu za odebrane łaski dla rodziny Gabrysi i Piotra 

18:00 1. Za + Feliksa i Józefa Hejnowskich 

PIĄTEK 

ŚW. TOMASZA 

APOSTOŁA 

3.07.2020 

7:00 1. O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Haliny i Waldemara w r. ślubu 

15:00 1. Ślub: Łukasz i Hanna 

18:00 1. Za + Antoniego i Władysławę Wilczewskich 

SOBOTA 

4.07.2020 

7:00 
1. Za + syna Dariusza, brata Wojciecha w 22 r. śm i dusze w czyśćcu 
2. Za + Edwarda Laskowskiego 

18:00 
1. Za + Aniela i Norbert Bielińscy 
2. Dziękczynna w 70-te urodziny Franciszka z prośbą o opiekę Matki 
Bożej i zdrowie  

XIII NIEDZIELA 

ZWYKŁA  

5.07.2020 

7:00 1. Za + Elżbietę Drewing z ok. r. śm. 

8:30 1. Za + Magdalenę i bernarda Loroff 

10:00 1. Za + Wernera Noetzel 

11:30 1. Za + Henryka Gosh w 1 r. śm. 

18:00 1. Za + Macieja Rybarczyka 

20:00 1. Za + Gerarda Czarneckiego oraz rodziców z ob. stron  

Intencje 


