
ROK XXI nr 1739 

3.01.2021 r. 

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 

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  

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga,  
i Bogiem było Słowo. Ono było na początku  
u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez 
Niego nic się nie stało, z tego, co się stało. W 
Nim było życie, a życie było światłością ludzi,  
a światłość w ciemności świeci i ciemność jej 
nie ogarnęła. 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. Była światłość 
prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, 
gdy na świat przychodzi. Na świecie było 
Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go 
nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi 
Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy 
Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi 
Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy 
ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale 
z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem  
i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego 
chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje 
od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim 
świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, 
o którym powiedziałem: Ten, który po mnie 
idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był 
wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscy 
otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy 
Prawo zostało dane za pośrednictwem 
Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa 
Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział; ten 
Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca,  
o Nim pouczył.  

Przychodzi taki moment, kiedy człowiek 
zadaje sobie pytanie o najgłębszy sens 
swojego życia, o to skąd pochodzi, dokąd 
zmierza i kto o tym wszystkim decyduje. 
Trwając w świetle objawienia Bożego, 
przyniesionego w pełni przez 
Nowonarodzonego, możemy i powinniśmy 
szukać odpowiedzi w Bożym słowie. 

Pierwsze czytanie odsłania nam postać 
Mądrości. Dokonuje ona autoprezentacji,  
w której podkreśla swoją odwieczność  
i współistnienie z Bogiem. Zauważmy, że 
skoro Stwórca wszystko zamierzył w swojej 
Mądrości, to ona jest jakoś w Nim, ale nie jest 
Nim jednocześnie. Może bowiem przelewać 
się na byty stworzone, a niczego Bogu nie 
ubywa. Nie ma też nic wspólnego z poglądem 
panteistycznym, jakoby Bóg był wszystkim,  
a wszystko Bogiem. Innymi słowy: Mądrość 
jest równa Bogu Stworzycielowi,  
a jednocześnie jakoś odrębna od Niego. 
Dlatego Ojcowie Kościoła widzieli w Niej 
samego Chrystusa. Istotnie, bowiem, jest On 
współistotny Ojcu, a jednocześnie wszystko 
jest „stworzone na Jego wzór”, wszystko 
„przez Niego i dla Niego zostało stworzone”  
i „w Nim wszystko ma istnienie”. 



Mylące może być wypowiadanie się Mądrości, iż została 
„stworzona”. Hebrajskie umysły nie znały objawienia 
Trójcy Świętej, więc Mądrość musiała być nie-równa 
Bogu, czyli nie odwieczna, a zatem jakoś stworzona, ale 
może przed wszystkim?... Krzyżowały się niepewności co 
do tego czy jest ona bardziej po stronie Boga (i jest 
Drugim Bogiem), czy po stronie człowieka (i jest 
najdoskonalszym ze stworzeń). Druga opcja okazała się 
bezpieczniejsza, bo chroniła jedyność Boga i odmienność 
Mądrości. Nie zmienia to faktu, że autorzy Starego 
Testamentu mieli intuicję, iż Mądrość istnieje w Bogu  
i jest Jego narzędziem stwórczym, będąc jednocześnie 
współautorem dzieła stworzenia. Sytuację zmieni 
dopiero chrześcijańskie spojrzenie na tę kwestię. 

Dowiadujemy się więc, że Bóg wysyła szczególnie ową Mądrość do ludu swojego wybrania, do 
Izraela. Stąd wyjdzie ona na świat, co jest czytelnym odniesieniem do Chrystusa. 

Psalm zachęca Jerozolimę, czyli wszystkich Bożych ludzi, do uwielbienia swego Pana. On, 
bowiem, umacnia Jeruzalem i wypowiada słowo swojej Mądrości do Izraela. To poucza nas 
bardziej o tajemnicy Wcielenia Bożego Słowa. 

Ewangelia jasno wskazuje na Boską i ludzką naturę Jezusa. On jest z nieba – jest ową Mądrością, 
przez którą wszystko się stało. Logos, Słowo, sens, porządek, mądrość, siła kierująca wszystkim... 
oto właściwości Drugiej Osoby Boskiej, która wcieliła się i weszła w czas jako Jezus z Nazaretu. 
Pan nie „ubrał” się tylko w ciało ludzkie, niczym w kombinezon, ale rzeczywiście stał się 
człowiekiem i jako człowiek począł się w czasie. Odwieczny przyjął ludzką naturę. Śpiewamy  
w kolędzie, iż jest „dwakroć narodzony – raz z Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z Matki 
człowiekiem”. To bardzo ułatwia nam znalezienie drogi do Boga. 

Ta prawda rozświetla nasze życie. Kto przyjmuje Jezusa jako Boga i podporządkowuje Mu swoje 
życie, ten ma udział w Jego naturze – staje się Boski. Kto jednak przywiązuje się do „krwi i ciała”, 
czyli do rzeczy ludzkich i materialnych, ten odrzuca bóstwo Jezusa i nie będzie miał udziału w 
Jego królestwie, a tam właśnie chce nas mieć nasz kochany Pan i Stwórca. Te wszystkie tajemnice 
możemy poznawać z Jego łaski, bo dał nam takie zdolności właśnie przez objawienie się  
w Chrystusie. W Nim wszystko jest lepiej widoczne, bo po ludzku, „po naszemu”. 

O planie Trójcy Świętej, którego nie zmienił nawet ludzki grzech, przeczytać można w drugim 
czytaniu. Ostatecznym celem jest tak poznać Boga, żeby stać się takim jak On, czyli świętym. A to 
wszystko dzięki Chrystusowi – jedynemu Pośrednikowi między Bogiem a ludźmi. Duch Święty 
rozlewa w nas łaski Jezusa tak, że żyjemy, widzimy w przekazujemy Bożą Mądrość w świecie jako 
Jego słudzy. 

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

Komentarz 



Święty Maksymilian Maria Kolbe - „Spotkać Świętego” 

Dla naszego dobra, dla lepszego poznania ideału Bóg 
roznieca serca nieprzeciętnych wielką gorliwością o Ko-
ściół Boży, o wzrost Jego winnicy. Wśród nas rodzą się 
tacy, którzy odpowiadają Bogu TAK i w całości, wyłącz-
nie Jemu się oddają. 

 Taki jest św. Maksymilian Kolbe, z którym z łaski 
Bożej będziemy mogli spotkać się już 8 stycznia w rocz-
nicę jego urodzin. Obecny w relikwiach na Mszy Św. o 
18.00 zechce (z pewnością) przybliżyć nas do miłosierne-
go Pana przez Niepokalane Serce Maryi. 

 Święty Maksymilian to specjalista od 
“prostowania idei” ubogacony w wiele przeciwstawnych 
cech, które zarazem uzupełniają się. Człowiek nieco po-
wolny w mowie, ale niezwykle skuteczny w przekonywa-
niu o prawdzie, zwłaszcza wśród osób jednorazowo spo-
tkanych. Pozbawiony ekspresji lecz skupiony na roz-

mówcy. Zawsze przygotowany na polemikę o Bogu i Niepokalanej. Taki obraz świętego napawa 
wielką nadzieją na wgląd w nasze talenty i możliwość wykorzystania ich w realizacji Bożego pla-
nu. Dla otoczenia nie do końca zrozumiały, dla “Nieba” w bezgranicznej, zażyłej relacji. Ukierun-
kowany na jeden cel: świętość i to świętość największa poprzez pełnienie woli Bożej w posłu-
szeństwie zwierzchnikom. Tylko takie cechy pozwoliły nie reagować na odciągające od celu czyn-
niki zewnętrzne jak problemy polityczne, ekonomiczne, etc. Św. Maksymilian pokazuje, że łaska 
Boża działa najlepiej jak wykorzystujemy wszystkie dary Boga, które płyną z nauki Kościoła. Idea-
lista, świadomy ludzkich słabości. Doskonale wie, że człowiek łatwiej wejdzie na drogę nawróce-
nia, gdy zobaczy, podobnie jak św Tomasz apostoł. Dlatego na silnym fundamencie Ewangelii 
buduje organizacje, media, formuje braci zakonnych. Postępuje w myśl założyciela swojego zako-
nu, św Franciszka, który powtarzał; “ewangelizować trzeba zawsze, a czasem nawet ustami(...)”. 
Św. Maksymilian precyzyjnie interpretował, myśl założyciela zakonu franciszkanów dodając; 
“czyń co czynisz, o nic się nie troszcz; twój nieskończenie dobry Ojciec na pewno przygotuje ci 
zawsze i wszędzie co najlepsze dla ciebie; wielką przykrość czynisz Ojcu w niebie, gdy dobroci 
Jego nie dowierzasz, troszcząc się o cokolwiek(...)”. Jak odbierać takie wskazówki w naszych cza-
sach? Skąd brać taką wiarę? Z pewnością od świętego, który mimo, że urodził się w nieistniejącej 
ojczyźnie, nadto który odczuwał złowrogie spojrzenie i oddech na plecach agresorów zbliżającej 
się II wojny światowej, nie tracił czasu, siał “Słowo Boże”, napominał, ostrzegał zawsze i wszę-
dzie.  

 Nad wyraz aktualne wydają się być dzisiaj napomnienia dla ówczesnych sceptycznych 
chrześcijan o przekształcenie swej nienawiści do Kościoła w miłość i z całą swą siłą skierować 
pomoc do wciąż jeszcze nie nawróconych pogan, a dziś ateistów, apostatów. Tak samo, a może i 
częściej przestrzega przed budowaniem narodowego kościoła. W pewnym już stopniu zadomo-
wiona w świadomości społeczeństwa przebudowa, która w zasadniczej kwestii jest dziś aktualna; 
“Bluźnierstwem trąci twierdzenie, że wola narodu jest wolą Bożą, a podporządkowanie Kościoła 
woli narodu jest zdradą Ewangelii” dodaje święty Maksymilian. 

 Spotkać świętego… Co to oznacza, wiedzą najlepiej współwięźniowie św. Maksymiliana z 
obozu koncentracyjnego, ale nie tylko. Ks. Piotr Pawlukiewicz często przedstawiał postać św. 
Maksymiliana i tą chwilę, w której dobrowolnie występuje z szeregu i zgłasza chęć oddania swe-
go życia za innego więźnia. Esesman wówczas powiedział do Maksymiliana Kolbe: “kim Pan 
jest…?” 



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 

16.01.2021 Lniska, ulice: Bursztynowa, Per łowa, Szmaragdowa, Rubinowa,  

               Szafirowa, Jarzębinowa, Modrzewiowa, Akacjowa 

18.01.2021 Lniska, ulice: Brzozowa, Słoneczna, Pogodna, Widokowa, Klonowa,  

              Świerkowa, Dębowa, Cisowa, Wrzosowa, Lawendowa 

19.01.2021 Lniska bez ulic (same numer y), Turkusowa,  Kryształowa, 

20.01.2021 Borkowo, ulice: Kar tuska, Leśna, Szeroka i Szkolna, Spacerowa,  

                  Radosna 

21.01.2021 Borkowo, ulice: Elżbietańska, Platynowa, Brzozowa, Kar likowska, 

22.01.2021 Borkowo, ulice: Raduńska, Prosta, Krzywa, Widokowa, Nad Jarem,  

                  Świerkowa, Nowowiejska, Kolejowa, Skarpowa 

23.01.2021 Borkowo, ulice: Łąkowa, Jodłowa, Głęboka, Letniskowa,  

                      Starowiejska, Modrzewiowa 

25.01.2021 Żukowo, ulice: Mickiewicza, Słowackiego, Brzechwy,  

                       Makuszyńskiego, Broniewskiego, 

26.01.2021 Żukowo, ulice: Parkowa, Konopnickiej, Asnyka, Literacka,  

                   Gałczyńskiego 

27.01.2021 Żukowo ulice: Damroki, Sambora, Pod Elżbietowo, Porzeczkowa,  

                Kościerska, Radosna Szczęśliwa, Mściwoja 

28.01.2021 Żukowo, ulice: Gdańska, Jana Pawła II, Do Raduni, Klasztorna,  

                 3 Maja, 100-Lecia Niepodległości, Spokojna, Konwaliowa 

29.01.2021 Żukowo, ulice: Wyszyńskiego, Chrobrego, J . Z. Ptach, Zawadzkiego, 

Miłosza, Sędzickiego 

30.01.2021 Żukowo, ulica: Gdyńska , Dworcowa, Polna, Malinowa, Dolna, 

Pożarna 



PONIEDZIAŁEK 
4.01.2021 

7:00 
1. Za + Elżbietę Panajotidu (greg. 4) 
2. Za + Franciszka Rożyńskiego (greg. 4) 

8:00 
1. Dziękczynna za odebrane łaski minionego roku z prośbą o dalsza Bożą opiekę i opiekę Maryi 
2. Za + Alfonsa Ziemann 

18:00 
1. W pewnej intencji 
2. W intencji parafian mieszkających w Rutkach - lewa strona w kierunku elektrowni 

WTOREK  

5.01.2021 

7:00 
1. Za + Bolesławę Stubińską z ok. urodzin 
2. Za Parafian 

8:00 
1. Za + Elżbietę Panajotidu (greg. 5) 
2. Za + zm. z rodzin: Heland i Zorn oraz za zm. trag. Adama Wiśniewskiego 

18:00 
1. Za + Franciszka Rożyńskiego (greg 5) 
2. W intencji parafian mieszkających w Rutkach - prawa strona w kierunku elektrowni 

ŚRODA 

6.01.2021 

7:00 1. Za + Michała Kawikowskiego 

8:30 1. Za + Franciszka Rożyńskiego (greg 6) 

10:00 1. Za + Stefanię Kosznicką 

11:30 1. O łaskę dobrej spowiedzi dla synów 

13:00 
1. Za + Zdzisława Mikołajon w 8 r. śm oraz Brygidę Staroszczyk w 6 r. śm. 
2. Za + Edwarda Laskowskiego 

18:00 1. Za + Elżbietę Panajotidu (greg. 6) 

20:00 1. Za + Jadwigę i Norberta 

CZWARTEK  

7.01.2021 

7:00 
1. Za + Elżbietę Panajotidu (greg. 7) 
2. Za + Franciszka Rożyńskiego (greg 7) 

8:00 
1. Za + syna Dariusza oraz teściów Gertrudę i Leona 
2. Dziękczynna w dniu urodzin Piotra z prośbą o dalszą opiekę i potrzebne łaski 

18:00 
1. Dziękczynna za odebrane łaski w s. roku z prośba o bł. Boże w n. roku dla rodziny Elgert 
2. W intencji parafian mieszkających w Glinczu, ulice: Długa, Koralowa, Szafirowa, 
Akacjowa, Grabowa, Orzechowa, Cedrowa, Bukowa 

PIĄTEK 

8.01.2021 

7:00 
1. Za + brata Stanisława i zm. z rodziny 
2. Za + Kunegundę, Hanne i Tadeusza Myszka 

8:00 
1. Za + Elżbietę Panajotidu (greg. 8) 
2. Za + Jerzego Lubockiego - int. od ucz. pog 

18:00 
1. Za + Franciszka Rożyńskiego (greg 8) 
2. W intencji parafian mieszkających w Glinczu, ulice: Topolowa, Akacjowa, Wiśniowa,  
Lipowa, Jabłonowa, Jaworowa, Parandowskiego 

SOBOTA 

9.01.2021 

7:00 
1. Za + Gertrudę Hasse, Zofię i Józefa 
2. Za + rodziców i rodzeństwo z rodziny Płotka 

8:00 
1. Za + Franciszka Rożyńskiego (greg 9) 
2. Za + Teresę Rychert z od. urodzin 

18:00 
1. Za + Elżbietę Panajotidu (greg. 9) 
2. W intencji parafian mieszkających w Glinczu ulice: Świerkowa, Brzozowa, Wierzbowa, 
Jodłowa, Modrzewiowa, Leśna 

III NIEDZIELA  

PO  

NARODZENIU 

PAŃSKIM 

10.01.2021 

7:00 1. O boże bł. i opiekę Matki Bozej dla taty Jana Stubińskiego 

8:30 1. Za + Elżbietę Panajotidu (greg. 10) 

10:00 1. Za Parafian 

11:30 1. Dziękczynna z prośba o zdrowie dla Alojzego 

13:00 
1. Za + Jana Kankowskiego z ok. urodzin 
2. 

18:00 1. Za + Franciszka Rożyńskiego (greg 10) 

20:00 1. Za + Franciszka Formela w 3 r. śm. i rodziców  

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. Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą  

świątynię. 

2. Serdecznie dziękuję naszemu organiście Panu Piotrowi  

i scholii Norbertanki za koncert noworoczny 

transmitowany on-line na Facebooku i YouTubie. 

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

księży. Od jutra zapraszamy 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.  

4. Nowych mieszkańców, którzy się wprowadzili do parafii i chcieliby do 

niej należeć oraz poświęcić dom prosimy o kontakt z biurem parafialnym. 

5. Spotkania: 

 członków Żywego Różańca dzisiaj po Mszy św. o godz. 13.00  

 wspólnoty 18+ dla Jezusa  w środę o 20.15 w kościele poklasztornym. 

 Oazy  młodzieżowej w czwartek o 19.00 w kościele św. Jana 

6. W liturgii Kościoła: 

 W środę – 6 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli. 

Msze św. w naszej parafii jak w każdą niedzielę. Na wszystkich Mszach 

św. święcić będziemy kredę, którą będzie można zabrać aby oznaczyć 

drzwi swojego domu.  

7. Za tydzień ks. proboszcz przedstawi roczne sprawozdanie z życia naszej 

parafii 

8. Polecam nowy numer Gościa Niedzielnego, kwartalnik Miłujcie się oraz 

nasz Parafialny Biuletyn.  

9. Pożegnaliśmy w minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej  

śp. Agnieszkę Wiczling, l. 85 z Żukowa. Za nią i wszystkich naszych 

zmarłych pomódlmy się: „Wieczny odpoczynek…” 

Ogłoszenia - II niedziela po narodzeniiu pańskim - 03.01.2021 


