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 III 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  

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan 
mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, 
aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy 
uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, 
lecz został posłany, aby zaświadczyć  
o światłości. 

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali 
do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów  
z zapytaniem: «Kto ty jesteś? », on wyznał, a 
nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem 
Mesjaszem». 
 
Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» 
Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś 
prorokiem?» Odparł: «Nie». Powiedzieli mu 
więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać 
odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz 
sam o sobie?» 

Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: 
Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok 
Izajasz». A wysłannicy byli spośród 
faryzeuszów. i zaczęli go pytać, mówiąc do 
niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś 
ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» 
Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. 
Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, 
który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem 
godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała». 
 
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie 
Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.  

Trzecia niedziela adwentu jest czasem wielkiej 
radości. To słowo w różnych formach, pojawia 
się w całej liturgii dnia dzisiejszego. Zatem Bóg 
widzi nasz trud adwentowego oczekiwania na 
Zbawiciela. Towarzyszy nam badając nasze 
serca i dziś postanawia wlać w nie tak bardzo 
potrzebną nam radość. Pierwsze czytanie z 
proroka Izajasza odsłania nam serce 
nadchodzącego Chrystusa, który także 
oczekuje spotkania. Nie tylko my chcemy się z 
Nim połączyć. On jeszcze bardziej, dużo 
wcześniej od nas, pragnął tego samego. Taka 
jest miłość! Czytamy o Pomazańcu Pańskim, 
nad którym jest Duch Święty, posłanym do 
potrzebujących odkupienia. Przychodząc 
znajdzie On wszystkich potrzebujących i ogłosi 
im rok łaski od Pana, czyli okres wielkiego 
jubileuszu, większego niż przepisane prawem 
jubileusze izraelskie, w którym cała ludzkość 
wróci do swojego Boga. Wiemy, że Jezus ten 
właśnie tekst wybrał na swoje pierwsze 
publiczne wystąpienie w synagodze w 
Nazarecie. Wyraźnie odniósł go do siebie i tak 
inaugurował czas łaski, który zawsze był 
ogromną radością dla ludu Bożego. 
Powtórzmy raz jeszcze, iż ten szczególny rok 
łaski, o którym mówił Jezus za Izajaszem, 
dotyczył większych dóbr, niż tylko 
odzyskiwanie majątków i własności 
materialnych. Chrystus ogłasza wszystkim 
ludziom powód do wielkiej radości. 



Komentarz 

W tym duchu Kościół dopisuje w miejsce psalmu 
utwór Magnificat. Tym razem radość 
wyśpiewywana jest wraz z Maryją, w której 
wszystkie wielkie rzeczy, wielkie plany Boże, 
dokonały się w sposób doskonały. Utwór obrazuje 
Boga pełnego miłosierdzia, który działa w stylu 
zupełnie odmiennym od ludzi, który ma władzę 
nadawać osobom, urzędom i okolicznościom 
zupełnie nowe znaczenie i nową jakość. Wszystko 
po to, ażeby zająć się ludźmi potrzebującymi 
zbawienia. 

Św. Paweł nie waha się zaprosić nas do nieustannej radości i takiej samej modlitwy. Jedno 
wypływa z drugiego. Bowiem prawdziwa radość to nie uczucia, ani emocje, ani reakcje 
zewnętrzne, lecz głębokie przekonanie, że Bóg jest i że z Nim jestem bezpieczny. Dlatego modlący 
otrzymują pocieszenie, a reakcją na to jest wdzięczność. Apostoł pisze o proroctwach, o duchu 
nie do ugaszenia, o badaniu pism... To droga ku radości – znać Boga, który objawia się w swoim 
słowie. 

Bóg sam zajmuje się procesem naszego napełniania się radością. Ogarnia nas całych – ciało, 
duszę i ducha – nie umyka Mu żadna ze sfer naszego istnienia. Bogu zależy na naszym właściwym 
przygotowaniu na przyjście Chrystusa sędziego, aby zastał nas przygotowanych. On jest wierny i 
na pewno tego dokona. Oto kolejny powód do Bożej radości w nas! 

Ewangelia dzisiejsza ukazuje jak zapowiedzi Boże już się realizują. Jan Chrzciciel nie jest tylko 
kolejnym z proroków Starego Przymierza. On jest zwiastunem Tego, który nadchodzi i który już 
jest. Ewangelista nazywa Jana świadkiem. Słowo to w języku greckim oznacza również 
męczennika i sprawdza się całkowicie w znanych nam okolicznościach śmierci Jana. Jednak 
świadectwo Chrzciciela nie odnosi się tylko do jego śmierci. Ten niezwykły adwentowy 
przewodnik ukazuje Chrystusa całym sobą. Uznawany za mesjasza albo za Eliasza, albo za 
jednego z dawnych proroków, sprzeciwia się tym pogłoskom i z całą pokorą uniża się przed 
Zbawicielem, którego tylko przyszedł wskazać. Jan konsekwentnie pozostaje na swoim miejscu 
niczym drogowskaz, którego nie wolno ruszyć. Inaczej straciłby swoją misję. 

Wszystko to, jak zapisuje Ewangelista Jan, działo się w Betanii nad Jordanem. Nazwę Betania św. 
Hieronim tłumaczy jako „dom posłuszeństwa”. To ostatnie zdanie jest jakby pieczęcią na całym 
dzisiejszym słowie – radość bierze się z posłuszeństwa Bożemu słowu. Zatem poznawajmy je w 
Chrystusie i bądźmy szczęśliwi. Marana tha! 

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



RADUJCIE SIĘ!!!! 

Trzecia niedziela Adwentu jest tradycyjnie 
nazywana niedzielą “Gaudete”. Nazwa 
pochodzi od pierwszego słowa antyfony na 
wejście “Gaudete in Domino” (czyli 
“radujcie się w Panu”). Antyfona ta jest 
poświadczona już w najstarszych 
zachowanych antyfonarzach liturgii 
rzymskiej z VIII i IX w. (wówczas antyfona na 
wejście była refrenem Psalmu śpiewanego 
na rozpoczęcie Mszy św.) i została także 
zachowana w obecnym Mszale. 

Niedziela “Gaudete” to swego rodzaju 
obwieszczenie bliskości Zbawiciela, co 
stanowi jednocześnie zaproszenie do radości. Niedziela “Gaudete” miała większe 
znaczenie w dawnych czasach, gdy Adwent miał znacznie silniejszy niż obecnie koloryt 
pokutny, co wiązało się z przyjęciem w ramach liturgii rzymskiej niektórych zwyczajów 
z Galii. I tak w Adwencie nie grano na organach i nie przyozdabiano prezbiterium 
kwiatami. Wolno było to robić jedynie w niedzielę “Gaudete”. Ponadto w niedzielę tę 
śpiewano hymn “Chwała na wysokości Bogu”. Był to przedsmak radości zbliżających się 
świąt Narodzenia Pańskiego. W Rzymie celebrowano niedzielę “Gaudete” szczególnie 
uroczyście. Jak poświadczają źródła z XII i XIII w., papież o północy sprawował liturgię w 
bazylice św. Piotra. Najpierw odprawiano oficjum odpowiadające dzisiejszej Godzinie 
czytań, potem sprawowano uroczystą Mszę św. Papież przywdziewał ornat koloru 
różowego. 

Dzisiaj nie uważa się Adwentu za czas pokutny, akcentuje się raczej pełne radosnej 
tęsknoty oczekiwanie, dlatego też nie przywiązuje się już takiej wagi jak kiedyś do 
niedzieli “Gaudete”. Nie ma już zakazu gry na organach czy umieszczania kwiatów przy 
ołtarzu w Adwencie, stąd też trzecia niedziela Adwentu nie stanowi już pod tym 
względem wyjątku. Nie praktykuje się też śpiewu “Chwała” w tę niedzielę. Można 
natomiast stosować różowy ornat. 

Chociaż tradycja niedzieli “Gaudete” nie jest już tak akcentowana jak kiedyś, nie 
oznacza to że należy ją pomijać. Przeciwnie, jest ona bardzo cenna i zapominanie o niej 
byłoby niewątpliwym zubożeniem. Temat radości ze spodziewanego przyjścia 
Zbawiciela jest obecny w tekstach liturgicznych tego dnia. Kolekta tej niedzieli zawiera 
prośbę, “spraw, abyśmy przygotowali nasze serca i z radością mogli obchodzić wielką 
tajemnicę naszego zbawienia”. Również czytania biblijne nawiązują do radości. 



Galeria prac remontowych 



PONIEDZIAŁEK 
14.12.2020 

6:30 
1. Za + Klarę i Wacława Redzimskich 
2. Za + Teresę Rychert - int od ucz. pog. 

8:00 
1.  Za + Antoniego Zielińskiego - int od. zakł. pog. 
2. Za + Elżbietę i Ottona Drewing 

18:00 
1. W intencji Kręgu św. Józefa 
2. Za + Kazimierza Kitowskiego i Eugeniusza Cybula 

WTOREK  

15.12.2020 

6:30 
1. Za + Urszulę i Jana Wiczling 
2. Za + Józefa Dejk 

8:00 
1. Za + Waldemara i Zygmunta Malczewskiego 
2. Za + Marię Byczkowską  

18:00 
1. Za + Anielę i Józefa Hazuka 
2. Za + rodziców Krystynę i Marka Ohs 

ŚRODA 

16.12.2020 

6:30 1. Za Ojca Świętego, Ojczyznę, koło Radia Maryja i telewizję Trwam 

8:00 1. Za + Marię Gollnau - int. od zakł. pog 

18:00 
1. Za + Jana Gruchała od róży św. Józefa z Glincza i Rutek 
2. Za + rodziców i dziadków Kornelię i Franciszka Gierszewskich 

CZWARTEK  

17.12.2020 

6:30 
1. Za + Pawła Podrażka - od ucz. pog. 
2. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu 
Maryi za grzechy aborcji w rodzinie 

8:00 1. Za + siostrę Magdalenę Antolak 

18:00 1. Za + Alfonsa Nojmiler 

PIĄTEK 

18.12.2020 

6:30 
1. Za + Halinę Dębną 
2. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu 
Maryi za grzechy aborcji w rodzinie 

8:00 1. Za + Jerzego Szukaj - int. od ucz. pog 

18:00 1. Za + Józefa Miotk z ok. ur. 

SOBOTA 

19.12.2020 

6:30 1. Za + zm. teściów i rodziców oraz brata Piotra i Zygmunta 

8:00 
1. Za + Czesława Socha - int. od. ucz. pog. 
2. Za + Jana Gruchała - int. od zakł. pog. 

18:00 1. Za + zm. z rodziny Kąkol; Józefę, Władysława i Stefana i zm. z rodziny.  

IV NIEDZIELA 

ADWENTU  

20.12.2020 

7:00 1. Za + Alojzego i Annę Borskich 

8:30 1. O boże bł. i opiekę Matki Bożej dla chrześniaczki Marii oraz Laury i Józia 

10:00 
1. Dziękczynna w 70-te urodziny Stanisława z prośbą o boże bł i łaskę 
zdrowia 

11:30 
1. Za + rodziców Jana, Katarzynę, Jana i Helenę oraz zm. z rodziny 
Kowalczyk i Kasiura 

13:00 1. Za + Janinę w 3 r. śm i zm. z rodziny 

18:00 1. Za + Janinę i Władysława Szynszeckich 

20:00 
1. Za + rodziców z obojga stron: Agnieszkę, Aleksandra, Hildegardę, 
Bolesławę i Franciszka 

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 

 Bóg zapłać wszystkim, którzy współtworzyli IX Jarmark 
Żukowski.  

 Dzisiaj przed kościołem zbieramy odpisy pod obywatelskim 
projektem Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie 
dla gender” przygotował projekt ustawy, która zobowiązuje Rząd RP do 
wypowiedzenia Genderowej Konwencji Stambulskiej. Konwencja ta obliguje 
polski rząd do promowania „niestereotypowych  ról płciowych” w polskich 
szkołach. Zobowiązuje też do „wykorzenienia” zwyczajów i tradycji opartych 
na szerokim i niejasnym pojęciu „stereotypowego modelu kobiet i 
mężczyzn”.  

 W zakrystii Caritas rozprowadza świece Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom. Można także kupić przewodnik po naszym kościele po polsku 
lub po niemiecku, jako prezent dla kogoś pod choinkę. 

 W Adwencie zapraszamy także na roraty. Roraty  odprawiane będą w 
dni powszednie o godz. 6.30. Zabierzmy ze sobą lampiony.    

 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. 

 Za tydzień rozpoczniemy bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego 
Narodzenia. Kazania wygłosi na wszystkich Mszach św. ks. Nikos Skuras.  

 We wtorek przypada dzień urodzin ojca św. Franciszka - pamiętajmy o 
papieżu w modlitwie 

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

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

Wszystkim parafianom i gościom życzymy dobrego i owocnego przeżywania 
adwentu.  

W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Alfonsa Ziemann, l.87 oraz 
Stanisława Pieleckiego, l. 71 z Żukowa. Dobry Jezu... 

 

Ogłoszenia - III niedziela ADWENTU - 13.12.2020 


