
ROK XX nr 1735 

6.12.2020 r. 

 II Niedziela Adwentu  

Msze św. w niedziele: 

7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00,  18:00 i 20:00 

W tygodniu: 6:30, 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  

Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, 
Syna Bożego. 

Jak jest napisane u proroka Izajasza: 
«oto Ja posyłam wysłańca mego przed 
Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos 
wołającego na pustyni: Przygotujcie 
drogę Panu, prostujcie dla Niego 
ścieżki», wystąpił Jan Chrzciciel na 
pustyni i głosił chrzest nawrócenia na 
odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do 
niego cała judzka kraina oraz wszyscy 
mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od 
niego chrzest w rzece Jordan, wyznając 
swoje grzechy. 

Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej  
i pas skórzany około bioder, a żywił się 
szarańczą i miodem leśnym. i tak głosił: 
«idzie za mną mocniejszy ode mnie, a 
ja nie jestem godzien, aby schyliwszy 
się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. 
Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić 
was będzie Duchem Świętym».  

Adwent to czas niesłychanego ruchu. Już 
od pierwszych słów dzisiejszych czytań 
zauważamy tę dynamikę. Pan zachęca nas 
do pocieszania swojego ludu, co wynika z 
odzyskanej wolności, z zakończonej 
niewolniczej służby, z dokonanej pokuty 
za grzechy. Tak, grzechy istotnie czynią 
nas niewolnikami i potrzebujemy kogoś, 
aby nas wyzwolił. 

Ruch ma dotyczyć także prostowania 
dróg. Należy wyrównać to, co zbytnio 
wystaje i uzupełnić wszelkie doły. Kiedy 
droga będzie przygotowana wyjaśni się 
powód tego ruchu. Oto pierwszym 
ruszającym się jest Bóg. Oto Pan 
nadchodzi, przemieszcza się ku nam. Jego 
ruch przynagla nasze ruszanie się. Nie ma 
czasu na stagnację! 

Obraz pasterza wskazuje na idącego 
Jezusa, który zwołuje swoje zagubione 
owce. Nareszcie słyszą Jego głos i mogą 
do Niego podążyć. Panuje radość ze 
spotkania swojego Przewodnika do 
wiecznej szczęśliwości. 

     C.D.-> s.2 



Komentarz 

Święty Piotr pisze dziś o cierpliwości i łagodności Boga. Taka jest miłość, która nie chce zatracać, 
ale zebrać wszystkie swoje dzieci. Dlatego opóźnianie się Boga w rzeczywistości jest wyrazem 
Jego troski o każdego grzesznika. Jednak nadejdzie taki moment, w którym przyjście Pana będzie 
nagłe i ostateczne. Stąd wołanie Piotra o utrzymanie w nas czystości naszej duszy, albowiem do 
nowego nieba i nowej ziemi dostaną się tylko Ci, którzy odnawiali się w Panu, korzystając za życia 
z Jego miłosierdzia. Ruch z którym tu mamy do czynienia jest ruchem ducha ku Bogu. 

Podobnie Ewangelia, jako najważniejsza część liturgii Słowa, ukazuje nam zbawcze poruszenie. 
Dziś rozpoczynamy lekturę przekazu św. Marka, a początkiem jest... ruch właśnie. Pan posyła 
wysłańca przed swoim Synem, aby przygotował Mu drogę. Ewangelia Markowa nie zna chwili 
zatrzymania się. Wszystko w niej jest dynamiczne, zbawienie ciągle się dokonuje, Jezus 
nieustannie wędruje, a ludzie mogą iść w Jego stronę albo się od Niego oddalać. 

Tak właśnie dzieje się z tymi, którzy ściągają nad Jordan, a idą z całej okolicy, aby poznać proroka 
Jana i dać mu się ochrzcić dla nawrócenia. Jednak wysłannik Pana wskaże w końcu na tego, który 
już nie wodą, ale Duchem Świętym będzie uświęcał wszystko. 

Ruch, ruch, ruch... Jan czuje się powołany do działania, ale nie czuje się godny. Wolałby nie 
schylać się nawet do posługi najmniejszego z niewolników, ale daleki jest od pychy własnych 
poglądów. Wykonuje dzieła Boże, do których został posłany, a swoją postawą ma ludziom 
wskazać Większego, który idzie za nim – zatrzyma ruch ludzi końcem swojego wskazującego 
palca, aby skierować ich uwagę na ruch Baranka Bożego. 

Jesteśmy ochrzczeni Duchem Świętym. Teraz pora na nasze życie w Duchu. Może jest jakimś 
Bożym przypadkiem polskie podobieństwo słów „Duch” i „ruch”? Nawet jeśli etymologia 
szkiełkiem i okiem nie wyjaśni tego w ten sposób, w Bożym świetle mamy możliwość pewnej 
elastyczności. Dlatego tam gdzie Boży Duch, tam też powinien być nasz ku-zbawieniu ruch. 
Marana tha! 

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



Niepokalane Poczęcie NMP 

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest 
dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 
1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice 
św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 
arcybiskupów i biskupów. Papież pisał tak: 
Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która 
utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od 
pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej 
łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą 
przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela 
rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od 
wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest 
prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy 
wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania 
wierzyć. Tym samym kto by tej prawdzie zaprzeczał, 
sam wyłączyłby się ze społeczności Kościoła, stałby 
się odstępcą i winnym herezji. 

 
Maryja od momentu swojego poczęcia została 
zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego 
mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu 
pierworodnego. Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga. Bóg jednak, ze 
względu na przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania, uchronił Maryję przed grzesznością. 
Maryja była więc poczęta w łasce uświęcającej, wolna od wszelkich konsekwencji wynikających 
z grzechu pierworodnego (np. śmierci - stąd w Kościele obchodzimy uroczystość Jej 
Wniebowzięcia, a nie śmierci). Przywilej ten nie miał tylko charakteru negatywnego - braku 
grzechu pierworodnego; posiadał również charakter pozytywny, który wyrażał się pełnią łaski w 
życiu Maryi. 

Historia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu jest bardzo długa. Już od pierwszych wieków 
chrześcijaństwa liczni teologowie i pisarze wskazywali na szczególną rolę i szczególne wybranie 
Maryi spośród wszystkich ludzi. Ojcowie Kościoła nieraz nazywali Ją czystą, bez skazy, niewinną. 
W VII wieku w Kościele greckim, a w VIII w. w Kościele łacińskim ustanowiono święto Poczęcia 
Maryi. Późniejsi teologowie, szczególnie św. Bernard i św. Tomasz z Akwinu zakwestionowali 
wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi, ponieważ - według nich - przeczyłoby to dwóm innym 
dogmatom: powszechności grzechu pierworodnego oraz konieczności powszechnego 
odkupienia wszystkich ludzi, a więc także i Maryi. Ten problem rozwikłał w XIII w. Jan Duns 
Szkot, który wskazał, że uchronienie Bożej Rodzicielki od grzechu pierworodnego dokonało się 
już mocą odkupieńczego zwycięstwa Chrystusa. W 1477 papież Sykstus IV ustanowił w Rzymie 
święto Poczęcia Niepokalanej, które od czasów Piusa V (+ 1572 r.) zaczęto obchodzić w całym 
Kościele. W czasie objawień w Lourdes w 1858 r. Maryja potwierdziła ogłoszony zaledwie cztery 
lata wcześniej dogmat. Bernardecie Soubirous przedstawiła się mówiąc: "Jestem Niepokalane 
Poczęcie".  



zapraszamy 



PONIEDZIAŁEK 
7.12.2020 

6:30 
1. Za + ojca i brata 
2. Za + rodziców Klarę i Franciszka oraz teściów Martę i Józefa 

8:00 
1. Za + Jana Mateję w 13 r. sm. 
2. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu 
Maryi za grzechy aborcji w narodzie 

18:00 
1. Za + Mariusza Moskwiak w 20 r. śm 
2. Za + Stanisławę, Władysława, rodziców i zm. z rodziny 

WTOREK  

8.12.2020 

6:30 
1. Za + Klemensa i Gertrudę Lidzbarskich 
2. Za + Michała Klawikowskiego - od scholii Norbertanki 

8:00 
1. Za + Danutę Szczawińską - od zakł. pog.  
2. Za + Marii Gollnau w dniu urodzin i zm. z rodziny 

18:00 
1. Za + Mariana Kryszewskiego w r. śm. oraz Zofię, Brunona i Andrzeja 
2. Za + Zofię i Czesław Zaborockich,  Bogusława Siklickiego oraz Elżbietę 
Czapiewską 

ŚRODA 

9.12.2020 

6:30 
1. Za + Michała Klawikowskiego 
2. W pewnej intencji 

8:00 
1. Za + Annę Wrońską 
2. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu 
Maryi za grzechy aborcji w narodzie 

18:00 
1. Za + Zygfryda Bobrowskiego z ok. ur. 
2. Za + Waldemara Poklękowskiego w 3 r. śm.  

CZWARTEK  

10.12.2020 

6:30 
1. Dziękczynno - błagalna w intencji członkiń Róży św. Bernadetty i ich 
rodzin z prośbą o opiekę Matki Bożej. 
2. Za + Stanisława Kwidzińskiego w dniu urodzin 

8:00 
1. Za + Stanisława Richert - od zakł. pog. 
2. Za + Elżbietę i Ottona Drewing 

18:00 
1. Za + Aleksandrę Stefańską 
2. Za + Gerarda i Franciszka Płotka oraz Edmunda Staroszczyk 

PIĄTEK 

11.12.2020 

6:30 
1. Za + Jana, Weronikę i Jana Kaliszewskich oraz Ewę i Alojzego Block 
2. Za + Jana Gruchała - int. od ucz. pog. 

8:00 
1. Za + rodziców Ordo i Matczewskich 
2. Za + Marię Byczkowską  

18:00 
1. O zdrowie, Boże bł. i dary Ducha Świętego dla Heleny 
2. Za + Gertrudę Wrzoskowską w 32 r. śm. 

SOBOTA 

12.12.2020 

6:30 
1. O zdrowie w rodzinie Hirsz 
2. Za + Eryka Kąkol - int. od zakł. pog. 

8:00 
1. Za + Władysława Malek - int. od pracowników Tecosom Poland 
2. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu 
Maryi za grzechy aborcji w narodzie 

18:00 
1. Za + Henryka i Władysława Hinz 
2. Za + Bronisławę Baranowską w 5 r. śm oraz Brunona 

III NIEDZIELA 

ADWENTU  

13.12.2020 

7:00 1. Za + Elżbietę Drewing 

8:30 1. Za + Augustyna Trybul w 24 r. śm. 

10:00 1. Za + Alojzego i Annę Bendik 

11:30 
1. Dziękczynna w dniu urodzin mamy Janiny z prośbą o potrzebne łaski i 
opiekę Matki Bożej 

13:00 
1. Za + Hildegardę Kostuch w 11 r. śm 
2. Za + członków Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego oddział Żukowo 

18:00 1. Za + ojca Antoniego Klajna oraz Teściów Annę i Józefa Walczak 

20:00 1. Za + Agnieszkę i Józefa 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 

1. Trwa czas Adwentu - radosnego oczekiwania na przyjście 
Chrystusa. Zapraszamy na roraty codziennie o godz. 6.30. 
Zapraszamy całe rodziny. Zabierzmy ze sobą lampiony.  

2. IX Jarmark Bożonarodzeniowy odbywa się na dziedzińcu na 
dziedzińcu naszego kościoła. Wszystkich zapraszamy na zakupy do stoisk  
z rękodziełem, biżuterią, wyrobami świątecznymi, itp. Parafialny Zespół 
Caritas rozprowadza świece w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom. Można także kupić przewodnik po naszym kościele, jako prezent 
dla kogoś pod choinkę, także w j. niemieckim. 

 Poświęcone opłatki wraz z listem ks. proboszcza do parafian na nowy rok 
kościelny są przed ołtarzem. Ofiary z opłatków przeznaczone są na 
potrzeby Gdańskiego Seminarium Duchownego. Za składane ofiary serdeczne 
Bóg zapłać! 

 W ramach przeżywanego Adwentu zapraszamy na spotkanie modlitewne 
z p. Marcinem Zielińskim, świeckim ewangelizatorem w najbliższy piątek 
i sobotę. W sobotę na część dla młodzieży zapraszamy kandydatów do 
bierzmowania. Program spotkania w biuletynie.  

5. W liturgii Kościoła: 

 Dzisiaj po Mszy św. o godz. 13.00 spotkanie członków Wspólnoty Żywego 
Różańca 

 poniedziałek - św. Ambrożego, patrona pszczelarzy 

6. 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. 

 Spotkanie dla ministrantów, lektorów i ceremoniarzy w PONIEDIZAŁEK o 
19:00 w Kościele. 

7. Polecamy prasę religijną: „Gościa Niedzielnego” i nasz parafialny 
biuletyn. 

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

Ogłoszenia - II niedziela ADWENTU - 06.12.2020 


