
ROK XX nr 1738 

27.12.2020 r. 

Niedziela Św. Rodziny  

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  

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa 
Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do 
Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem 
jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde 
pierworodne dziecko płci męskiej będzie 
poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze 
parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie  
z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jeruzalem 
człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek 
sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy 
Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch 
Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy 
Mesjasza Pańskiego. z natchnienia więc Ducha 
przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili 
dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według 
zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił 
Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwalasz odejść 
słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo 
moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które 
przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło 
na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela». 
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim 
mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do 
Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na 
upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, 
któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz 
przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». 
Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela  
z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od 
swego panieństwa siedem lat żyła z mężem  
i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt 
cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc 
Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. 
Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga  
i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali 
wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko 
według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do 
swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło  
i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska 
Boża spoczywała na Nim.  

Jesteśmy stworzeni do relacji i tak 
ukształtowani, aby tworzyć wspólnotę. 
Niezależnie od okoliczności, przynależymy do 
konkretnej, w której wzrastamy i nabywamy 
umiejętności życiowych. Wszelkie statystyki 
badań społecznych pokazują, iż rodzina jest 
czołową wartością dla ogromnej większości  
z nas. Zapewne dlatego Abram, w dzisiejszym 
pierwszym czytaniu, ubolewa nad losem 
swojego rodu, nie mając potomka, który 
przedłużyłby jego imię. Dla starożytnych ludzi 
Wschodu pewność, że rodzina będzie trwała 
po ich śmierci była warunkiem szczęścia. 
Nawet nagroda od samego Pana Niebios 
wydaje się nie robić wrażenia na Abramie. 
Zwierza się on Bogu ze swojego planu 
przekazania dziedzictwa jednemu ze swych 
sług. Na to wszystko Bóg ma odpowiedź. 
Przewidując narodziny swojego Syna z rodu 
Abrahama, Bóg oznajmia, że zatroszczy się  
o Abramowe potomstwo i udzieli swej łaski 
dla płodności Patriarchy i jego żony Sary. 
Zapewnienie Boga było tak mocne,  
a otwartość Abrama tak wielka, iż uwierzył on 
Stwórcy na Jego Słowo, i poczęli z Sarą Izaaka 
– syna obietnicy. Niemożliwe stało się 
możliwe, aby przyszły Potomek Abrahama, 
Chrystus, narodził się z łaski Bożej, a nie  
z „krwi i ciała” (por. J 1, 13). 



Refren psalmu głosi, że „Stwórca pamięta o swoim 
przymierzu”, co można rozumieć jakoby pamiętał  
o przymierzu zawartym w przeszłości, ale również – i tu dla 
podkreślenia Jego zbawczych planów – pamięta  

o przymierzu Nowym i Wiecznym, które zawrze przez swojego 
Syna, Chrystusa. Mając cel w realizacji swoich planów, wybiera 
ludzi, którzy będą mieli otwarte i posłuszne serca na Boże 
propozycje. O tym mówi drugie czytanie, podkreślając wiarę 
Abrahama, która przeniosła go przez niewyobrażalnie trudne 
doświadczenia. W ten sposób Abraham staje przed nami jako 
wzór wierzących i nasz ojciec w tej postawie. Wszystko to 
prowadzi historię zbawienia do jej pełni. Oto dziś Niedziela 

Świętej Rodziny, w której Jezus, Maryja i Józef stanowią dla nas wzór relacji rodzinnych. Skupieni 
wokół Chrystusa, tworzą wspólnotę miłości i świętości tak mocną, że Boży Syn czuje się w niej jak 
we wspólnocie Trójcy Świętej. Józef jest dla Niego obrazem Boga Ojca, a Maryja – pełna Ducha 
Świętego – wylewa swoją matczyną miłość, wzmocnioną o łaski Najwyższego, zapewniając 
Dziecięciu wszystko, czego potrzebuje. Dziś Kościół daje nam scenę Ofiarowania w świątyni. 
Rodzice przynieśli Jezusa do przestrzeni chwały Bożej. Oto materialnie i fizycznie, pierwszy raz nie 
w obłoku i świetle, ale osobiście przychodzi Bóg do swojego domu. W sferze prawa i obyczajów 
Izraela jest on ofiarowany Bogu, jako pierworodny. Zaś w sferze duchowej przychodzi wypełnić 
prawo i wskazać na siebie jako na źródło łaski dla Izraela i wszystkich narodów. Symeon i Anna 
prorokują, wielbią Boga w Dziecięciu. Wszystko nabiera kształtów obiecanych przez Ojca przed 
wiekami. Całość tej tajemnicy przeżywana jest w rodzinie. Józef z Maryją zapisują te słowa  
i wydarzenia głęboko w swoim sercu. Mówią o nich, wracają do nich, rozważają je przy 
późniejszych małżeńskich rozmowach (być może stojąc nad śpiącym Jezusem) w ciszy swojego 
nazaretańskiego domu. Dziecię rosło w takiej atmosferze, a wszystkie ludzkie wartości, które 
Chrystus wyznawał jako dorosły, początek brały właśnie ze świętości TEJ Rodziny. Jak ważne jest 
pamiętanie o byciu wybranym przez Boga! Jak istotne jest odnoszenie powołania wspólnoty 
rodzinnej właśnie do relacji z Nim! Oto źródło łask i mocy do trwania na drodze świętości. 

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

Komentarz 

Dwie korony 
Rajmund Kolbe, bo takie imię na chrzcie dostał późniejszy ojciec Maksymilian, urodził się 8 
stycznia 1894r. w podłódzkiej Zduńskiej Woli. Był drugi, z pięciu braci. Po kilku latach rodzina 
przeniosła się do Pabianic. Wychował się w niezwykle pobożnej rodzinie katolickiej: Rodzice byli 
robotnikami, trudzili się tkactwem. W domu, obok warsztatów tkackich, była wnęka z figurą 
Matki Boskiej, przy której rodzina rozpoczynała i kończyła swój dzień. Ojciec codziennie 
uczęszczał na mszę świętą. W wieku 11 lat Rajmund za zaoszczędzone pieniądze zakupił figurkę  
Niepokalanej. W dzieciństwie przeżył też objawienie maryjne. Matka Boża pokazała mu dwie 
korony – białą i czerwoną. Miały one symbolizować wybór drogi życiowej: biała – czystość (drogę 
duchową), a czerwona – śmierć męczeńską. Chłopiec miał wybrać… obie. Motyw dwóch koron 
stał się jednym z symboli Maksymiliana Kolbego. 
Powołanie 
Przełomowym momentem w życiu Rajmunda było uczestnictwo w naukach misyjnych głoszonych 
w 1907r. w Pabianicach przez franciszkanów przybyłych ze Lwowa. Wraz z bratem dołączyli do 
Małego Seminarium, a następnie wstąpili do zakonu franciszkanów konwentualnych.  

Święty Maksymilian Maria Kolbe 



Rajmund przyjął imię zakonne Maksymilian. Nie był to wybór 
przypadkowy. Pochodzące od łacińskiego słowa Maximus 
(największy) imię niezwykle trafnie oddające jego  ambitny 
charakter i determinację w osiąganiu postanowionych celów. W 
połączeniu z określeniem franciszkanów jako  „braci 
mniejszych” (łac. minores) pokazywało jego bogatą osobowość. 
Maksymilian na studiach w Rzymie, uzyskał dwa doktoraty – 
filozoficzny oraz teologiczny. 28 kwietnia 1918r. w Wiecznym 
Mieście przyjął święcenia kapłańskie. 
Rycerz Niepokalanej  
Podczas pobytu w Rzymie rozpoczął także jedno z dzieł swojego życia – w 1917r. wraz z kilkoma 
współbraćmi założył Rycerstwo Niepokalanej (łac. Milita Immaculatae, w skrócie MJ) – z założenia 
masową, docelowo mającą skupić wiernych z całego świata, organizację misyjną.  W pierwszym 
projekcie statutu sformułował cel: „Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków 
itd., a najbardziej masonów, i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem NMP 
Niepokalanej”. Impulsem do powołania stowarzyszenia były widoczna w Rzymie ateizacja i jawna 
działalność masonerii. Stowarzyszenie o charakterze międzynarodowym i misyjnym istnieje do dziś  
i skupia osoby pragnące krzewić kult maryjny. Początkowo zrzeszało jedynie duchownych, ale od 
1920r. w jego szeregi mogą wstępować także świeccy. Znakiem rozpoznawczym i jednym ze 
sposobów działalności misyjnej stowarzyszenia było propagowanie tzw. cudownego medalika 
związanego z kultem Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Jego przyjęcie i noszenie miało 
świadczyć o powierzeniu swego życia Niepokalanej. 
Powrót do kraju – Niepokalanów 
W 1919r. powrócił do Polski, ale postępująca gruźlica płuc znacząco utrudniała mu prace 
wykładowcy w seminarium duchownym w Krakowie. Maksymilian, nie zrażając się przeciwnościami, 
krzewił ideę Rycerstwa Niepokalanej. Zdawał sobie doskonale sprawę z siły mediów, dlatego  
w 1922r. zaczął wydawać miesięcznik „Rycerz Niepokalanej”, którego nakład stopniowo się 
zwiększał. Pismo zawierało głównie treści religijne przedstawione w przystępny sposób, było 
również tanie. Część egzemplarzy rozdawano za darmo.  Maksymilian stał się również założycielem 
Niepokalanowów – w Polsce oraz Japonii (w Nagasaki). W latach 1930-1935 prowadził działalność 
misyjną w Japonii. Nie znając języka, rozpoczął wydawanie japońskiego „Rycerza Niepokalanej”. 
Artykuły pisał po łacinie, następnie japońscy księża je tłumaczyli. 
II Wojna Światowa – męczeńska śmierć 
Wybuch wojny zatrzymał dynamiczny rozwój Niepokalanowa, przerwano budowę świątyni, 
wstrzymano dystrybucję czasopism. 28 maja 1941r. Maksymilian trafił do obozu koncentracyjnego 
KL Auschwitz, zwanego „fabryką śmierci”. Był wielokrotnie katowany, ale heroicznie znosił los 
więźnia, zawierzając się cały czas opiece Niepokalanej. Pełniąc posługę kapłana, wbrew zakazom  
i szykanom, głosił nauki, spowiadał i błogosławił. Z relacji świadków wiadomo, że zawsze zachęcał, 
aby nie tracić nadziei, bez względu na okoliczności. Poniósł śmierć męczeńską. W bunkrze 
głodowym, mimo skrajnego wycieńczenia oraz choroby płuc przetrwał ponad dwa tygodnie. Oddał 
dobrowolnie swoje życie za współwięźnia Franciszka Gajowniczka. Ojciec Maksymilian Kolbe zmarł 
14 sierpnia 1941r. w wigilię święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.  
Droga na ołtarze 
Niepokalanów, chociaż pozostał pod czujnym okiem władz komunistycznych i był poddawany  
licznym represjom, wciąż się rozwijał. Rosło jego znaczenie jako ośrodka kultu maryjnego, ale 
przede wszystkim stał się ośrodkiem kultu swego założyciela.  17 października 1971r.  
o. Maksymilian został beatyfikowany, a 19 października 1982r. kanonizowany. Święty Jan Paweł II 
nazwał go patronem „naszych trudnych czasów”. 
 
 

Święty Maksymilian Maria Kolbe  

Opracowano na podstawie Biuletynu IPN pamięć.pl Lipiec-sierpień 2016 



MSZE ŚW. O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE W RODZINACH ZAMIAST KOLĘDY 2021 - 

godz.18.00 kościół WNMP w Żukowie 

04.01.2021 Rutki lewa strona w kierunku elektrowni 

05.01.2021 Rutki prawa strona w kierunku elektrowni 

07.01.2021 Glincz, ulice: Długa, Koralowa, Szafirowa, Akacjowa, Grabowa,  

                        Orzechowa, Cedrowa, Bukowa 

08.01.2021 Glincz, ulice: Topolowa, Akacjowa, Wiśniowa,  Lipowa, Jabłonowa,  

                        Jaworowa, Parandowskiego 

09.01.2021 Glincz, ulice: Świerkowa, Brzozowa, Wierzbowa, Jodłowa,  

                        Modrzewiowa, Leśna 

11.01.2021 Glincz, ulice: Raduńskie Wzgórze, osiedle Pod Wierzbami,  

                        Wierzbowa, Kasztanowa 

12.01.2021 Glincz, ulice: Kościer ska, Słoneczna, Kolejowa, Sosnowa, Rubinowa, 

13.01.2021 Otomino Dolne 

14.01.2021 Otomino Górne 

15.01.2021 Pod Otomino 

ZESPÓŁ „NORBERTANKI”  

ZAPRASZA NA NOWOROCZNY KONCERT KOLĘD 

Zespół „Norbertanki” z Żukowa  zaprasza  

na noworoczny koncert kolęd pod tytułem 

„Nowy Rok Bierzy”.  

Koncert będzie można  oglądać w pierwszy dzień nowego roku 2021  

o godz. 16.00 na parafialnym facebooku  

oraz na kanale YouTube naszej parafii.  



PONIEDZIAŁEK 
28.12.2020 

7:00 
1. Za + rodziców Otylię i Konrada Bojanowskich 
2. O szczęśliwe rozwiązanie córki Kariny i bł. boże dla  w dniu Urodzin 

8:00 
1. Dziękczynna w 50 ur. Tadeusza 
2. Za + Alfonsa Ziemann - int. od ucz. pog. 

18:00 
1. Za dusze czyśćcowe 
2. Dziękczynna w 30 r. ślubu Bożeny i Sławomira z prośbą o bł. na dalsze lata i opiekę 
na rodziną 

WTOREK  

29.12.2020 

7:00 
1. Dziękczynna w 20 r. ślubu Marzeny i Andrzeja z prośbą o boże bł. opiekę Matki Bożej 
2. Za + Stanisława Marchewicz 

8:00 
1. Za + Teklę i Franciszka Roszkowskiego 
2. Za + Stanisława Pieleckiego - int. od ucz. pog. 

18:00 
1. Za + Zygmunta Klasa w 5 r. śm. 
2. Za + Krystynę Grzędzicką - int. od współpracowników z banku. 

ŚRODA 

30.12.2020 

7:00 
1. O boże bł. i opiekę Matki Bozej dla Mirosławy 
2. O łaskę wiary dla Andrzeja 

8:00 
1. W int. rodziny Marchewicz o boże bł. i opiekę Matki Bożej 
2. Za + rodziców Wacława i Felicję ozimków w 20 r śm Felicji 

18:00 
1. Za + rodziców Leokadię i Konrada Miotk, braci i bratowe 
2. Dziękczynna za miniony rok za odebrane łaski z prośbą o bł. Boże i opiekę Matki 
Bożej w przyszłym roku dla Ireny i Tadeusza z rodziną 

CZWARTEK  

31.12.2020 

7:00 1. Za  + mamę Halinę Hennig w 12 r. śm 
2. Dziękczynna w 46 r. ślubu Reginy i Henryka z prośbą o bł. i zdrowie w rodzinie 

8:00 
1. Dziękczynna w 56 r. ślubu Ludwiki i Stanisława z prośbą o zdrowie i bł. boże. 
2. Za + Mariannę i Brunona Klinkosz 

17:00 1. Za Parafian 
2. Dziękczynna za łaski odebrane w starym roku z prośbą o Boże bł. w nowym roku 

PIĄTEK 

1.01.2021 

8:30 1. Za + Franciszka Rożyńskiego (greg 1) 

10:00 1. Za + Zygmunta i Stefanię oraz teściów Gertrudę i Brunona 

11:30 1. Dziękczynna za stary rok i o boże bł. w Nowym Roku dla całej rodziny 

13:00 
1. Z podziękowaniem za stary rok i opiekę w nowym roku dla Róży św 
Elżbiety z Żukowa i ich rodzin  

18:00 1. Za + Elżbietę Panajotidu (greg 1) 

18:00 1. Za + Witolda Rusak 

SOBOTA 

2.01.2021 

7:00 
1. Za + Franciszka Rożyńskiego  (grag 2) 
2. O boże bł. dla Andrzeja z ok. urodzin 

8:00 
1. Za + Elżbietę Panajotidu (greg 2) 
2. Dziękczynna w 44 r. ślubu Jadwigi i Edmunda z prośba o potrzebne łaski i 
opiekę Matki Bożej dla rodziny 

18:00 
1. Za + Barbarę Halasz, rodziców : Krystynę, Bronisława i Edmunda 
2. O boże bł., dary Ducha Św.  I opiekę Matki Bożej dla Wiktora w dniu 18 urodzin 

II NIEDZIELA  

PO  

NARODZENIU 

PAŃSKIM 

3.01.2021 

7:00 1. Dziękczynna z prośbą o zdrowie i bł. dla Alojzego 

8:30 1. Za + syna Tadeusza w 12 r. śm. 

10:00 1. Za parafian 

11:30 1. Za + Franciszka Rożyńskiego  (grag 3) 

13:00 1. Za + Elżbietę Panajotidu (greg 3) 

18:00 1. Za + Brunona Berman w 6 r. śmierci oraz rodziców 

20:00 1. Za + Marię Lewańczyk w r. urodzin 

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. Przeżywamy oktawę świąt Bożego Narodzenia. Witam wszystkich parafian  

i gości w naszej wspólnocie parafialnej. Dzisiejsza uroczystość zwraca naszą  uwagę 

na wartość i rolę rodziny. Módlmy się i troszczmy o to, aby nasze rodziny były 

mocne wzajemną miłością. Niech Najświętsza Rodzina z Nazaretu otacza je swoją 

łaską. 

2. Pragnę bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do owocnego 

przeżywania świąt. Szczególne podziękowania dla kapłanów za posługę w konfesjonale;  

ks. Krystianowi za prowadzenie rorat oraz wszystkim, którzy się włączyli w przygotowanie 

wystroju świątyni, żłóbków, choinek. Dziękuję państwu Szufel za choinki do kościołów. 

Członkom Rady Parafialnej dziękujemy za codzienne rozważania  tzw. „Adwentowe 3 minutki” 

3. W tym roku nie będzie wizyty duszpasterskiej tzw. kolędy jako odwiedzin księży. Chcemy 

zaprosić parafian na Mszę św. intencji  poszczególnych ulic naszej parafii. Po Mszy św. będzie 

można zabrać specjalny obrzęd błogosławieństwa domów oraz wodę święconą i kredę do 

oznaczenia domów. Plan tych spotkań modlitewnych jest umieszczony na naszej stronie 

internetowej oraz w biuletynie. Proszę nie przygotowywać z tego tytułu żadnych kopert z 

ofiarami. Natomiast nowych mieszkańców, którzy się wprowadzili do parafii i chcieliby do niej 

należeć oraz poświęcić dom prosimy o kontakt z biurem parafialnym. 

4. W liturgii Kościoła: 

 czwartek - wspomnienie św. Sylwestra papieża – jest to ostatni dzień Roku Pańskiego 

2020. Zapraszam wszystkich parafian na nabożeństwo dziękczynno-błagalne 

połączone z Mszą św. dziękczynną na zakończenie roku – godz. 17.00. Zmiana 

godziny związana jest z obostrzeniami „narodowej kwarantanny” Wspólnie odśpiewamy 

uroczyste „Ciebie Boga wysławiamy” i suplikacje. 

 w piątek - 1 stycznia - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok. Msze 

św. w naszej parafii o godz. 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00 i 20.00. W ten przypada  

I piątek miesiąca. Z uwagi na Nowy Rok nie będzie nocnej adoracji w kościele św. Jana.  

 Nabożeństwo I Soboty o 6.15 przed Mszą św.  w dużym kościele. Wspólnota Gwiazda 

Betlejemska zaprasza w sobotę na swoje spotkanie od godz. 17.00  

w kościele. W programie modlitwa uwielbienia, katecheza, Eucharystia.  

 W niedzielę za tydzień 3 stycznia - spotkanie członków Żywego Różańca po Mszy św.  

o godz. 13.00 

5. Polecam nowy numer Gościa Niedzielnego, Mały Gość Niedzielny  oraz nasz Parafialny 

Biuletyn.  

6. Pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej ś.p. Jerzego Lubockiego. L.71 z Żukowa. Za 

niego i wszystkich naszych zmarłych pomódlmy się: „Wieczny odpoczynek…” 

Ogłoszenia -  niedziela św. Rodziny - 27.12.2020 


