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 I Niedziela Adwentu  

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: 
 
«Uważajcie, czuwajcie, bo nie 
wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. 
Bo rzecz ma się podobnie jak  
z człowiekiem, który udał się  
w podróż. zostawił swój dom, 
powierzył swym sługom staranie 
o wszystko, każdemu wyznaczył 
zajęcie, a odźwiernemu przykazał, 
żeby czuwał. 
 
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, 
kiedy pan domu przyjdzie:  
z wieczora czy o północy, czy  
o pianiu kogutów, czy rankiem. By 
niespodzianie przyszedłszy, nie 
zastał was śpiących. Lecz co wam 
mówię, do wszystkich mówię: 
Czuwajcie!»  

Rozpoczyna się nowy rok liturgiczny. Bóg 
kieruje do nas swoje Słowo i kieruje do nas 
swoje słowo. Rozpoczynamy adwent 
oczekiwania na narodzenie Słowa 
Wcielonego, ale nie trwamy w tym okresie 
bezpańscy. On mówi do nas i układa nam 
ścieżkę na spotkanie ze Zbawicielem. 

Żeby właściwie wejść w to święte 
oczekiwanie, należy przyjąć odczucia tych,  
o których wspomina liturgia słowa. Dla nich 
Bóg stał się wybawieniem z konkretnych 
opresji. A my? Jakie opresje przeżywamy? Co 
przedstawimy Bogu, aby to zbawił i nas 
uratował? 

Pierwsze czytanie z proroka Izajasza mówi  
o ludziach, którzy zrozumieli już swój błąd  
i wiedzą, że Bóg jest Panem. Pokolenia Izraela 
na wygnaniu już się nie buntują, już nie 
obwiniają wszystkich wokoło. Przekonali się, 
że sami ponoszą odpowiedzialność za swoje 
wygnanie. Nawracają się więc i szczerze 
wołają Boga. Przyznają się do winy i upraszają 
Jego interwencję... ale ona jeszcze nie 
następuje. Bóg jakby pozostaje niewzruszony. 

     C.D. -> s.2 



Komentarz 

To ważne doświadczenie milczenia Pana. Ono jest bardzo 
oczyszczające. Jeśli bowiem natychmiast zesłałby ludziom 
pomoc, z czasem zapomnieliby o niej tak szybko, jak 
szybko ją dostali. Tymczasem Bóg swoim milczeniem 
wychowuje, wyrabia w nich stałą postawę zaufania. Chce 
ich jakby przeciągnąć po trudach, aby trwale zdecydowali 
się na Jego pierwszeństwo w swoim życiu. Przypomina to 
dziecko, które ma w swoim pokoju przemyśleć własne 
zachowanie. Już wie, co było nie tak; już umie postąpić 
inaczej; jest gotowe do wyjścia, ale rodzic wie, że to 
przeżycie, aby było trwałe, musi być mocne. Jest w pokoju 
obok i nie zostawia wychowanka, ale to rodzic zna czas 
„wyzwolenia”. W atmosferze miłości wszyscy odniosą 
korzyść z tego doświadczenia. W tajemniczy sposób, nie ma w tej Bożej metodzie żadnej szkody, 
ani złośliwości. 

Drugie czytanie mówi o oczekujących na paruzję chrześcijanach. Jezus ma przyjść i wyzwolić ich  
z więzów tego świata. Św. Paweł zapewnia, że Zbawiciel jest z Koryntianami, że jest za swoim 
Kościołem tak, jak zapowiedział – do końca świata. On sam przygotowuje serca wiernych do dnia 
swojego Objawienia. Tylko trzeba Mu je oddać. Ostateczną nagrodą będzie współuczestnictwo  
z Bożym Synem w chwale Ojca. Nie ma większej. 

Ewangelia przedstawia gospodarza, który udaje się w podróż i zostawia sługom cały swój 
majątek. Zapewne ufa im, bo w innym przypadku słudzy mogliby poczuć się panami i choćby na 
chwilę mogliby zająć nie swoją rolę. Pan wyznacza każdemu zadania, aby zastać ich przy ich 
wykonywaniu. 

Wczuwając się w przeżycia sług możemy znaleźć dwojaką postawę: Słudzy niegodziwi będą 
próbowali wykorzystać moment nieobecności gospodarza i popadną w lenistwo albo źle będą 
używali swojej tymczasowej władzy. Natomiast słudzy wierni będą wypełniali wolę swego pana  
i utrzymają siebie i cały dom zgodnie z jego słowem. Oni właściwie przyjęli słowa Pana i uczynili  
z nich podstawę swojego działania i codziennego postępowania. Dzięki temu będą dobrze 
przygotowani na Jego przyjście. 

Oto Pan idzie. Nadchodzi powtórnie, ale i w tajemnicy pierwszego przyjścia na ziemię. Trwamy  
w adwencie. Przychodzi Zbawiciel, który w tym roku wyjątkowo chce znaleźć się w naszych 
sercach. Przez narzucone ludzkie decyzje ominie tłumne zgromadzenia, kilkustronicowe listy 
pasterskie i uczelniane, ominie puste tradycje i obowiązkowe spotkania w rodzinach. W tym roku 
Pan będzie przychodził do stajenki mojego serca. Zapyta o mnie, a nie o porządek wokół mnie. To 
niebywała okazja, żeby prawdziwie Go spotkać. Nie zmarnujmy adwentu. Marana tha! 

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



Adwent - czas oczekiwania 

Czterotygodniowy czas 
Adwentu, który nie jest 
okresem pokuty, 
ale radosnego 
oczekiwania, obfituje 
w zwyczaje i symbole. 
Jest podobny do całego 
ludzkiego życia, które jest 
oczekiwaniem na pełne 
spotkanie z Bogiem. 

Adwent jest wyjątkowym 
czasem dla chrześcijan. 
Słowo adwent pochodzi 
z języka łacińskiego 

“adventus”, które oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to, oznaczało 
oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście 
Pana. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa musi rodzić radość, gdyż jest oczekiwaniem 
na przyjście Jezusa. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem 
pobożnego i radosnego oczekiwania. Opuszczenie hymnu Gloria nie jest wyrazem 
pokuty, jak w Wielkim Poście, lecz znakiem czekania na nowe zabrzmienie hymnu 
anielskiego śpiewanego w noc narodzenia Jezusa (Łk 2, 14). 

Teologicznie czas ten wyraża oczekiwanie Kościoła na podwójne przyjście Chrystusa. 
W pierwszym okresie akcent położony jest na Paruzję, czyli ostateczne przyjście 
Chrystusa na końcu świata. Ostatni tydzień natomiast bezpośrednio przygotowuje 
do narodzenia Chrystusa, przez które Bóg wypełnia wszystkie obietnice złożone 
w historii. 

Adwentowe czytania mszalne dotyczą m.in. dramatycznych nawoływań proroków, 
którzy zachęcają do nawrócenia, podkreślają zbliżający się kres czasu i ostateczne 
nastanie Królestwa Bożego. Równocześnie jednak Kościół przypomina o nadziei, jaka 
wiąże się z paruzją, czyli ponownym przyjściem Chrystusa – w każdej Mszy św. padają 
słowa: “abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni 
nadziei oczekiwali przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa”. 

Zapraszamy na codzienny komentarz rady parafialnej do Ewangelii 



Roraty 

Najbardziej charakterystycznym 
zwyczajem adwentowym, zwłaszcza 
w Polsce, są Roraty. Jest to Msza 
św. sprawowana ku czci Najświętszej 
Maryi Panny, zwykle bardzo wcześnie 
rano. Wierni, często w ciemnościach 
przenikniętych jedynie blaskiem 
trzymanych w ręku świec, wraz 
z Maryją czekają na wybawienie jakie 
światu przyniosły narodziny 
Zbawiciela. 

W niektórych miejscach na roratnich 
Mszach na początku w procesji z kruchty kościoła do ołtarza z lampionami w ręku idą dzieci. 
Mszę św. rozpoczyna się przy wyłączonych światłach, mrok świątyni rozpraszają jedynie świece 
i lampiony. Dopiero na śpiew “Chwała na wysokości Bogu” zapala się wszystkie światła 
w kościele. 

Uczestnictwo dzieci w Mszach roratnich wiąże się 
ze zwyczajem podejmowania różnych dobrych 
postanowień na czas Adwentu. Dzieci często 
zapisują te postanowienia na kartkach, 
składanych następnie przy ołtarzu. Mają one 
wyrażać wewnętrzne przygotowanie do Bożego 
Narodzenia i chęć przemiany życia. 



PONIEDZIAŁEK 
30.11.2020 

6:30 
1. Za + Alojzego i Wandę Drewing 
2. Za + Michała Rychert i zm. z rodziny 

8:00 
1. Za + Jana Groth (greg 30) 
2. O szczęśliwą operację dla Adriana 

18:00 
1. Za + syna Dariusza w 6 r. śm. i dusze w czyśćcu cierpiące 
2. Za + mamę Teresę Krzywina 

WTOREK  

1.12.2020 

6:30 
1. Za + rodziców Irenę i Stanisława Bojanowskich oraz teścia Gerarda 
Bielawa 
2. Za + Krystynę Firkus - int. od ks. Proboszcza 

8:00 1. Za + Zmarłe rodzeństwo i zmarłą s. Bogusławę w 1 r. śm. 

18:00 
1. Za + Władysława Kańskiego w 5 r. śm. 
2. Za + Kazimierza Terman z ok. ur. 

ŚRODA 

2.12.2020 

6:30 
1. Za + ojca i brata 
2. Za + Mariana Kwidzińskiego 

8:00 
1. Za + Męża Mariana Hallmann 
2. Za + Marię Gollnau - int. od. ucz. pog 

18:00 
1. Za + Alfonsa Pionk; Stanisława, Janinę, Krystynę i rodziców Śmigielskich 
2. Za + Marka Mischka, rodziców i ojca Jana i Piotra Formela 

CZWARTEK  

3.12.2020 

6:30 
1. Za + Leona Groth - int. od zak. pog. 
2. Za + Władysława Malek - int. od Róży św. Jadwigi z Glincza 

8:00 
1. Za + Tadeusza Zielonka 
2. Za + Erykę Konkol - int. ucz. pog. 

18:00 
1. Za + Barbarę, Macieja i Zbigniewa Kitowskich 
2. Za + Andrzeja Stawickiego w 6 r. śm, rodziców Helenę i Pawła; siostrę 
Longinę i szwagra Bronisława 

PIĄTEK 

4.12.2020 

6:30 
1. W intencji ks. Krystiana w dniu imienin 
2. Za + rodziców Czaja i Arendt i rodzeństwa z ob. stron  

8:00 
1. Za + Julię Dobrowolską i Malwinę Gutiar w r. śm. 
2. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu 
Maryii za grzechy aborcji w narodzie 

18:00 
1. Za + Irenę, Gerardai Mariana Kur; Antoniego i Elżbietę Stromskich oraz 
dziadków z ob. stron 
2. Za + rodziców z ob. stron: Stencel i Kleist 

SOBOTA 

5.12.2020 

6:30 
1. Za + Romana Biczkowskiego 
2. Za + Gabrielę Butowską 

8:00 
1. Za + Michała Klawikowskiego - int. od zak. pog. 
2. Za + Janine i Ryszarda Korneckich - int. od ucz. pog. 

18:00 1. Za + Stanisława i Jadwigę Litwin oraz dziadków z ob. stron 

II NIEDZIELA 

ADWENTU  

6.12.2020 

7:00 1. Za + Romana Biczkowskiego w dniu urodzin 

8:30 1. W int. członkiń Róży św. Rity i ich rodzin 

10:00 1. Za + Marię Noetzel 

11:30 1. Za + Franciszka Hinz 

13:00 1. Za + Reginę i Jana Groth 

18:00 1. Dziękczynno - błagalna w int. Moniki z ok. 12 - tych urodzin 

20:00 1. Za + Jadwigę i Norberta 

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 

1. Rozpoczęliśmy Adwent a wraz z nim Nowy Rok Kościelny. Adwent to okres 
radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa. Zapraszam od jutra na roraty. Roraty  
odprawiane będą w dni powszednie o godz. 6.30. Zapraszamy całe rodziny. 
Zabierzmy ze sobą lampiony.  

2. Od dzisiejszej niedzieli Caritas rozprowadza świece w ramach Wigilijnego Dzieła 
Pomocy Dzieciom. Są także adwentowe kalendarze Car itas. 

3. Dzisiaj na wszystkich  Mszach św. święcimy opłatki wigilijne. Wraz z opłatkami dołączony 
jest list ks. Proboszcza do parafian przed nowym rokiem kościelnym. Opłatki te będziemy dzielili w 
naszych domach rodzinnych w wigilijny wieczór, aby przekazać sobie znak pokoju  
i autentycznego wybaczenia.   

4. W liturgii Kościoła: 

 poniedziałek - św. Andrzeja Apostoła 

 czwartek - wspomnienie św. Franciszka Ksawerego 

 w tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: pierwszy czwartek i piątek miesiąca.  
W czwartek godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu po wieczornej Mszy św., którą 
prowadzi zespół Lux Mundi. W I piątek spowiedź od godz. 6.30 i od 15.45. Msza św. dla dzieci o 
godz. 16.30.  Z piątku na sobotę nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele św. Jana. 
Zakończenie o 6.15 rano nabożeństwem I soboty oraz  Mszą św. o godz. 7.00. Zapisy na nocną 
adorację są  telefonicznie pod nr. 603547047. Zapraszamy do tego nocnego czuwania.  
W sobotę rano odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną. 

 W niedzielę za tydzień po Mszy św. o godz. 13.00 spotkanie członków Wspólnoty Żywego 
Różańca 

5. Spotkania duszpasterskie: 

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

 Spotkania Wspólnoty „18+ dla Jezusa” w kościele Wniebowzięcia WNMP w środę  
o 20.15. 

 Wspólnota Gwiazda Betlejemska zaprasza na kolejny wieczór  modlitwy w sobotę od 17.30. Po 
Mszy św. wieczornej można także skorzystać z modlitwy wstawienniczej  
o uzdrowienie.  

6. W tym tygodniu ostatnia możliwość dołączenia się do kursu Alpha dla małżeństw, który się 
już rozpoczął. Odbywa się w formie internetowej. Zapisy przez stronę alphażukowo.pl. 

7. IX Jarmark Bożonarodzeniowy odbędzie w dniach 4-6 grudnia (piątku-niedzieli) na dziedzińcu 
naszego kościoła. Wszystkich zapraszamy na zakupy do stoisk  
z rękodziełem, biżuterią, wyrobami świątecznymi, itp.  

8. Polecamy prasę religijną: „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa Niedzielnego”, „Galileę”, 
„Miłujcie się” i nasz parafialny biuletyn. 

9. Wszystkim parafianom i gościom życzymy dobrej niedzieli oraz owocnego przeżywania adwentu.  

Ogłoszenia - I niedziela ADWENTU - 29.11.2020 

Kończy się jutro - 30 listopada 2020 r. - Powszechny Spis Rolny. Udział w spisie rolnym to 

obowiązek każdego rolnika. Obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne prowadzące działalność 

rolniczą. Podstawową formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na 

stronę http://spisrolny.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz.  


