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22.11.2020 r. 

 Niedziela Chrystusa Króla  

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 (kościół ponorbertański) 

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 niedzielę  KOMENTARZ  

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn 
Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy 
aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym 
chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, 
a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz 
oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, 
a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się 
Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, 
błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie 
królestwo, przygotowane dla was od założenia 
świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;  byłem 
spragniony, a daliście Mi pić;  byłem przybyszem,  
a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście 
Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie;  byłem  
w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. Wówczas 
zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię 
głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym  
i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem  
i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? 
Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu  
i przyszliśmy do Ciebie?” A Król im odpowie: 
„Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co 
uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnie uczyniliście”. Wtedy odezwie 
się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode 
Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany 
diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie 
daliście Mi jeść;  byłem spragniony, a nie daliście Mi 
pić;  byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;  
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;  byłem chory 
i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”. Wówczas 
zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym 
albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, 
kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy 
Tobie?” Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam 
wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu  
z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.  
I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia 
wiecznego».  

Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. 
Dzisiejsza niedziela to Uroczystość Chrystusa Króla 
Wszechświata. Co mówi Pan? Jakie ma do nas 
przesłanie? Jaką ewangelię (dobrą nowinę) dla 
poddanych z jego ziemi? Przyglądając się liturgii 
słowa wyłania się temat wspólnoty, i to nie byle 
jakiej. Chodzi o wspólnotę, którą zgromadzi sam On 
– Pasterz stada; chodzi o wspólnotę, która jest 
powołana do kroczenia za nim tu, pośród ciemnych 
dolin ku szczęściu przebywania na niebieskich 
pastwiskach; chodzi o wspólnotę, którą cechuje 
miłość miłosierna do drugiego człowieka, taka, jaką 
ma do nas Jezus. Starożytna zasada chrześcijańskiej 
wspólnoty mówi: Lex orandi – lex credendi (prawo 
modlitwy, prawem wiary). Głosi ona, iż Kościół 
wierzy tak, jak się modli. Sięgając do tekstów 
modlitw, zwłaszcza używanych podczas liturgii, 
można odczytać z nich prawdy wiary podane nie 
akademicko, lecz duszpastersko – w sposób 
możliwie jak najbardziej przystępny dla wiernych. 
Antyfona na wejście dzisiejszej uroczystości czerpie 
z Apokalipsy obraz stojącego Baranka, jakby 
zabitego, który ma całą chwałę Bożą i całe 
panowanie – wszędzie i zawsze. Nie ma chwili 
czasu, ani skrawka obszaru ziemi, który nie 
podlegałby Jezusowemu panowaniu. 

     C.D. -> s.2 



Komentarz 

Przyglądając się modlitwie zwanej kolektą – 
przeprowadzającej nas od obrzędów wstępnych 
do liturgii słowa, wyczuwamy kierunek 
oddziaływania Królestwa Chrystusa: całe 
stworzenie, podległe Chrystusowi, jest przez 
Niego oczyszczane z grzechu i zmierza ku chwale 
niebieskiej. Koresponduje to ze słowami Pana 
sądzonego przez Piłata: „Królestwo moje nie jest  
z tego świata” (J 18,36); a także ze sceną 
dzisiejszej Ewangelii – o Królu, który ma władzę 
przenoszenia w wieczność. 

Królestwo Boże nie polega na panowaniu 
administracyjnym tu, na ziemi. Różni się w istotny 

sposób od królestw tego świata i nie wolno go sprowadzać tylko do doczesności. O istocie 
Królestwa Bożego Kościół opowiada w prefacji modlitwy eucharystycznej. Jest to królestwo 
utworzone z Paschy Baranka – z Ofiary męki krzyżowej Jezusa. Jest to Królestwo wycierpiane dla 
nas, w którym są żywo obecne owoce Najświętszego poświęcenia się Mesjasza: wieczne  
i powszechne królestwo prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. 

Pierwszym działającym jest Bóg w Trójcy jedyny, który pragnie naszej świętości. Żeby umożliwić 
ludziom jej przyjęcie, konieczne było zgładzenie grzechu przez kogoś, kto go nie miał. Tym kimś 
okazał się Chrystus Król. Pomimo swojej boskiej godności, uniżył się i przez krzyż pokazał, że 
prawdziwym królowaniem jest dawanie wolności od grzechu. Ten jest panem, kto działa na rzecz 
uwolnienia więźniów z niewoli życia bez Boga. 

Dlatego antyfona na Komunię opowiada o Panu jako królu zasiadającym na tronie, czyli 
rządzącym aktywnie, który pragnie obdarzać swój lud pokojem. Ten stan ma trwać do końca. 
Wspomina o tym modlitwa po Komunii. Kościół woła w niej o to, żeby był wolny i radośnie 
posłuszny Bogu. Tylko wolność „od” pozwoli odnaleźć właściwą wolność „do”. 

Czujmy się zaproszeni do ogłaszania, wprowadzania i ukazywania Królowania Chrystusa na ziemi. 
Ono jest wieczne i pełnię ukaże po ostatecznym osądzeniu świata. Choć to jeszcze pieśń 
przyszłości, to Królestwo Boże jest już w nas i możemy je zaprowadzać uczynkami miłosierdzia. 
Nauczywszy się miłości w czasie doczesnym, będziemy mieli szansę zostać przeniesionymi do 
wiecznego miłowania Trójcy Świętej. Musimy tylko pamiętać, że dla Chrystusa panowanie 
oznacza służenie (Mt 20,26; J 13,14; Flp 2,7) i według tego żyć. 

 ks. Krystian Wilczyński 

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



Podziękowania 

Dziękujemy za zbiórkę przed tygodniem na 

leczenie Piotra młodzieży z Oazy, która stała 
razem z Maćkiem i Nadią oraz wszystkim, 

którzy dołożyli się do chemioterapii.  
Piotr jest już w szpitalu.  
Zebraliśmy 8960 zł i 50 gr.  

Za każdy dar serca „Bóg zapłać” od żony 
Anety z dziećmi oraz prośba o modlitwę  
o pomyślny przebieg leczenia Piotra. 

Panie Jezu Chryste, polecam Ci Gdańskie Seminarium 
Duchowne, wszystkich, którzy tę wspólnotę stanowią: księdza 
Arcybiskupa, wychowawców, wykładowców, pracowników, a 
szczególnie kleryków przygotowujących się do przyjęcia święceń 
kapłańskich. 

Proszę Cię Panie, aby dom seminaryjny nigdy nie był pusty. 

Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić 
rybakami dusz. Spraw, by wszyscy, którzy poszli za Tobą, 
przedłużali tu, na ziemi, Twoją misję, budowali Mistyczne Ciało 
– Kościół i byli solą ziemi i światłością świata. 

Maryjo, uproś dla nich obfite łaski Ducha Świętego, dar 
modlitwy i wyrzeczenia, dar miłosiernego serca oraz ducha 
służby na miarę wyzwań naszych czasów. 

Wychowawczyni powołań kapłańskich, módl się za nami. 



Uroczystość Chrystusa Króla do liturgii wprowadził 
papież Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 
1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Nakazał 
wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia po 
głównym nabożeństwie przed wystawionym Naj-
świętszym Sakramentem odmówić litanię do Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia 
rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo 
uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę paź-
dziernika; reforma soborowa przeniosła jej termin na 
ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Pius XI, uzasad-
niając swą decyzję, pisał m.in.: 
Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa 
Królem w przenośnym tego słowa znaczeniu, a to z 
powodu najwyższego stopnia dostojeństwa, przez 
które wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa 
je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje w umysłach 
ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej 
wiedzy, ile że on sam jest prawdą, a ludzie od Niego 
powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmo-
wać; mówimy też, iż Chrystus króluje w woli ludz-

kiej, ponieważ w Nim nie tylko nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym po-
słuszeństwem do najświętszej woli boskiej, lecz także dlatego, że Chrystus tak wpływa na-
tchnieniami swymi na naszą wolną wolę, iż zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. 
Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Króla serc dla Jego "przewyższającej naukę miłości" i dla 
łagodności i łaskawości, którą przyciąga dusze. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie 
będzie do tego stopnia ukochanym przez wszystkie narody, jak Jezus Chrystus. 
Lecz jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz, widzimy, iż we właściwym tego słowa znaczeniu imię i 
władzę króla należy przyznać Chrystusowi jako Człowiekowi, albowiem tylko o Chrystusie 
jako Człowieku można powiedzieć, iż otrzymał od Ojca "władzę i cześć, i królestwo"; Chry-
stus bowiem, jako Słowo Boga, będąc współistotnym Ojcu, wszystko ma wspólne z Ojcem, a 
więc także najwyższe i nieograniczone władztwo nad wszystkim stworzeniem. 
Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia - wszechświa-
ta. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. 
On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie 
tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. 
Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono 
wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć 
jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zo-
stawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją: Przyjdź królestwo Twoje!  

Jezus Chrystus Król Wszczeświata 



PONIEDZIAŁEK 
23.11.2020 

7:00 
1. Za + Feliksę i Floriana Sikora oraz zm. z rodziny 
2. Za + Tadeusza Karczewskiego w urodziny 

8:00 
1. Za + Pawła i Magdalenę Grohs oraz Norberta 
2. Za + Grzegorza Nofz z ok. urodzin 

18:00 
1. Za + Jana Groth (greg 23) 
2. Za + Helenę i Leona  Wrońskich 

WTOREK  

24.11.2020 

7:00 
1. Za + Annę i Alberta Müller i ojca Franciszka 
2. Za + Ryszarda Karneckiego - int. od ucz. pog; oraz Janinę Karnacką 

8:00 
1. Za + Jana Groth (greg 24) 
2. Za + Wiesława Dolinę w r. śm. 

18:00 
1. Za + Wiesława Dolinę w 2 r. śm. 
2. Za + Jana Lis 

ŚRODA 

25.11.2020 

7:00 
1. O boże bł. dla Renaty w dniu urodzin 
2. Za + Ryszarda Krawieckiego - int. od ucz. pog.; oraz Janinę Karnecką 

8:00 
1. Za + Stefanię Bach i Brunona Ojowskiego w ich 11 r. śm. 
2. O zdrowie i unormowanie ciśnienia tętniczego dla Ireny 

18:00 
1. Za + Jana Groth (greg 25) 
2. Dziękczynna w 25 r. ślubu Beaty i Zbigniewa 

CZWARTEK  

26.11.2020 

7:00 
1. Za + Gabriele Butowską - int. od zakł. pog. 
2. Za + Marię Janiszewską 

8:00 1. Za + Jana Groth (greg 26) 

18:00 
1. Za + Elizabeth Vernon 
2. Za + Marię, Władysława, Mariana, Karola, Heńka i Beatę 
Klawikowskich 

PIĄTEK 

27.11.2020 

7:00 
1. Za + Bogumiłę Ranachowską w 15 r. śm. 
2. Za + Męża Pawła Wiczling; Jadwigę, Irenę, Elżbietę i Norberta oraz 
teściów 

8:00 
1. Za + Gabrielę Butowską - int. od Róży bł. Aleksandriny 
2. Za + Teresę Richert - int. od zakł. pog 

18:00 
1. Za + Jana Groth (greg 27) 
2. Za + Gerarda Gorlikowskiego w 10 r. śm. oraz Marka i Małgorzatę 

SOBOTA 

28.11.2020 

7:00 
1. Za + Gabrielę Butowską - int. od parafii 
2. Za + Władysławę Truchanowską - int. od rodziny Pogorzelskich 

8:00 1. Za + Jana Groth (greg 28) 

17:00 1. Dziękczynna w 25 r. ślubu Hanny i Piotra Flisykowskich 

18:00 
1. Za + Witolda Butowskiego w 42 r. śm. 
2. Za + Romana Wenzel 

I NIEDZIELA 

ADWENTU  

29.11.2020 

7:00 1. Za + brata Mirosława oraz rodziców Albina i Klarę 

8:30 1. Za + Józefa Kosater 

10:00 1. Za + Jadwigę Trybul 

11:30 1. W intencji mężczyzn z Róży św. Józefa z Glincza o bł. dla ich rodzin 

13:00 1. Za + Jana Groth (greg 29) 

18:00 
1. Dziękczynna w 90 urodziny z prośbą o dalsza opieke Opatrzności 
Bożej dla mamy Heleny 

20:00 1. Za + Józefa i Agnieszkę Bendik 

Intencje 



Adres parafii: ul. 3 Maja 4, 83-330 Żukowo, tel. (058) 681-82-42.  
Kancelaria parafialna czynna: poniedziałek-piątek 8:30 – 9:00; 17:00 – 17:30 sobota 8:30 – 9:00 ;   
                                                       (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 

Ogłoszenia - niedziela chrystusa króla - 22.11.2020 

Witamy wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą 

świątynię.  

1.  W liturgii kościoła: 

 dzisiaj ostatnia niedziela Roku Kościelnego - niedziela Chrystusa Króla 
Wszechświata  

 wtorek - św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy 

 za tydzień rozpoczniemy Adwent. Rekolekcje adwentowe w tym roku będą 
w innym terminie, tj. 20-23 grudnia 2020 i poprowadzi je ks. Nikos Skuras 
- głoszący dzisiaj w naszej parafii  Słowo Boże.  

2.   Spotkania duszpasterskie: 

 Spotkanie oazy młodzieżowej w czwar tek o 19.00 w kościele św. Jana.   

3. Z uwagi na nowe obostrzenia wszystkie Msze św. odprawiane są  
w dużym kościele. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele  
św. Jana bez zmian.  

4. Msze św. w niedzielę o 10.00 oraz o 20.00 są transmitowane przez 
Facebooka. 

5. Od przyszłej niedzieli Caritas będzie rozprowadzać świece „Wigilijnego 
Dzieła Pomocy Dzieciom”. Niech ta świeca zapłonie przy pustym 
miejscu,  jakie każdy pozostawia przy wigilijnym stole. Od dzisiaj przed 
kościołem  można będzie także nabyć kalendarze adwentowe caritas dla 
dzieci, z których dochód będzie przeznaczony na paczki  dla ubogich.  

6.  IX Jarmark Bożonarodzeniowy odbędzie w dniach 4-6 grudnia na 
dziedzińcu naszego kościoła.  

7.  Przypominamy, że przez cały miesiąc listopad można ofiarować odpust 

dla zmarłych w zgodzie z decyzją Stolicy Apostolskiej  na czas pandemii.  
8.  Polecamy prasę katolicką: nowe numery: Gościa Niedzielnego, Małego 

Gościa Niedzielnego dla dzieci, Miłujcie się, Galilei  oraz  Biuletyn 
Parafialny. 

9.  W minionym tygodniu odeszli z naszej wspólnoty parafialnej   
+ Paweł Podrażka, l. 45 z Żukowa oraz Czesław Socha, l. 82, także  
z Żukowa. Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu: Dobry Jezu…. 


