
ROK XXI nr 1740 

10.01.2021 r. 

Niedziela chrztu pańskiego 

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 

Ewangelia niedzielę  KOMENTARZ  

Mk 1, 7-11 

Jan Chrzciciel 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». 

W owym czasie przyszedł Jezus  

z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana 

chrzest w Jordanie. W chwili gdy 

wychodził z wody, ujrzał rozwierające 

się niebo i Ducha jak gołębicę 

zstępującego na Niego. A z nieba 

odezwał się głos: «Ty jesteś moim 

Synem umiłowanym, w Tobie mam 

upodobanie». 

Jan zachęcał ludzi do zmian głoszeniem 
potrzeby nawrócenia a przez obrzęd chrztu, 
obmywającego z grzechów, umożliwiał im 
rozpoczęcie nowego życia. Człowiek zyskiwał 
swoisty „restart”, powrót do „pierwotnych 
ustawień”, lecz nadal był zdany na własne siły 
i słaby, gdyż Jan nie miał mocy napełnić 
człowieka łaską. To Jezus jest Tym, który 
obficie obdarza wierzącego udziałem w swojej 
bezgrzesznej naturze, w miłości Ojca, w 
swoim zwycięstwie nad złem.   
„Powstań więc, duszo umiłowana przez 
Chrystusa. Bądź jak owa gołębica, która 
„zakłada gniazdo na ścianach urwiska”. Tam 
trwaj nieustannie jak „wróbel, który znalazł 
swe gniazdo”; tam jak synogarlica ukryj swe 
dzieci czystej miłości; tam przyłóż usta, aby 
„zaczerpnąć wody ze źródeł Zbawiciela”. 
Albowiem tutaj znajduje się źródło 
„wypływające ze środka raju”, które 
ogarniając serca wiernych, nawadnia i użyźnia 
całą ziemię. Biegnij do tego źródła życia i 
światła, kimkolwiek jesteś, duszo Bogu 
oddana; z gorącym pragnieniem.”   
św. Bonawentura  

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 



Patrząc na kości czy czasem na całe ciało kogoś, kto żył Bogiem 
tak radykalnie, że został świętym, powinniśmy uruchomić w sobie 
pragnienie takiego właśnie radykalnego życia. 
Spotkanie z relikwiami ma coś we mnie zmienić. To nie jest 
magiczne przejęcie mocy, to nie jest kult dla samego kultu. Nie 
oddajemy czci samym kościom, tylko świętości tej osoby – 
rozmowa z dominikaninem o. Jackiem Szymczakiem. 
Konrad Sawicki: Skąd w ogóle wziął się kult relikwii? 
O. Jacek Szymczak OP: To jest forma pobożności, która zrodziła 
się u wiernych, powstała oddolnie. Obecna jest w Kościele od 
samego początku, od pierwszych nawet nie wieków, tylko dekad 
istnienia chrześcijaństwa. Mieliśmy wtedy wielu męczenników. 
Ludzie spontanicznie zaczęli pielgrzymować do ich grobów, czcić 

ich pochowane szczątki. Ale przecież nie wszyscy mieli taką możliwość. Stąd pomysł, by same 
szczątki, fragmenty ciała, jechały w świat i w pewnym sensie pielgrzymowały do nas. 
Wszyscy katolicy powinni czcić relikwie? 
Nie ma tu ze strony Kościoła żadnej formy nakazu. To nie jest obowiązkowa forma kultu. Gdy 
jakieś relikwie docierają do twojej parafii i na przykład jest procesja czy też adoracja – a ty 
czujesz w sobie do tego pewien dystans – to nic nie stoi na przeszkodzie, by po prostu zostać 
w ławce. 
Dystans to mało powiedziane. Wielu katolików zwyczajnie tego nie rozumie, a niektórzy 
wręcz uważają za swego rodzaju szamanizm. 
Kult relikwii wbrew pozorom jest głęboko chrześcijański. Ponieważ paradoksalnie pokazuje, 
że ciało ludzkie nie jest jakimś workiem na duszę czy też klatką, z której dopiero śmierć nas 
wyzwala. Nie, chrześcijaństwo przynosi ogromny kult ciała. Pamiętamy św. Pawła, który w 
Pierwszym Liście do Koryntian pisze: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha 
Świętego? (…) Chwalcie więc Boga w waszym ciele!”. 
To jest pierwsza perspektywa tego kultu – żyjącego ciała. Natomiast jest jeszcze druga: 
zmartwychwstania. Nie da się spojrzeć w dojrzały sposób na kult relikwii bez 
zmartwychwstania. Bez niego wszystko nam się tu rozsypuje. Staje się jedynie teatrem 
obwoźnym czy nomen omen trupą cyrkową.  
Tyle że sprawa zmartwychwstania, co pokazują badania, jest nam dość obca. 
Mam wrażenie, że nauka o zmartwychwstaniu, która przecież stanowi fundament naszej 
wiary, jest w Kościele z trudem przekazywana. Wciąż nie potrafimy z ambony w mądry i 
ciekawy sposób o niej mówić, a wierny nie traktuje prawdy o zmartwychwstaniu jako 
fundamentalnej dla swojej wiary.  
Ale dlaczego właśnie kwestia zmartwychwstania jest ważna dla dobrego zrozumienia kultu 
relikwii? 
Pamiętajmy, że po śmierci każde ciało – świętego, mniej świętego czy nawet wielkiego 
grzesznika – zmartwychwstanie. To jest perspektywa zarówno tego, który trafi do nieba, jak i 
tego, który może trafić do piekła. Jeśli Bóg zechciał, by nasze ciała po śmierci w jakiś sposób 
powstawały, to znaczy, że należy im się odpowiednia uwaga. Nauka o zmartwychwstaniu 
prowadzi nas więc do wymogu okazywania szacunku szczątkom i grobom naszych bliskich. 
Jeśli taką czcią otaczamy prochy członków naszych rodzin, to podobnie możemy spojrzeć na 
relikwie, czyli szczątki ludzi świętych 

o relikwiach świętych  

https://pl.aleteia.org/tag/relikwie/


. 
No dobrze, ale zdarza się, że mamy do czynienia z przedmiotami należącymi do świę-
tych, nie tylko z faktycznym ciałem zmarłego. 
Mam duży dystans do takich historii, jak na przykład prezentowanie kajaka, którym pły-
wał św. Jan Paweł II, jako relikwii. Trochę drżę na widok ludzi, którzy w sposób nieco 
magiczny starają się jakoś uczcić taki przedmiot. Jeżeli za kultem relikwii nie idzie nauka 
Kościoła tłumacząca duszpastersko właściwą perspektywę, ludzie zaczynają wchodzić na 
tereny mające z wiarą niezbyt wiele wspólnego. A dla osób patrzących z zewnątrz fak-
tycznie może to wyglądać jak szamaństwo. 
Zauważyłem, że relikwie cieszą się w naszych kościołach dużą popularnością. Coraz 
częściej umieszczane są na stałe w bocznych kaplicach, a ludzie przed nimi klękają i 
modlą się tak, jak przed tabernakulum. 
Bardzo ważne jest w kulcie relikwii to, by nam nie przesłonił kultu eucharystycznego. Nie 
winię tu wiernych, winię bardziej nas, duchownych. Jeśli tak bardzo podkreśla się na 
przykład, że jakaś Eucharystia odprawiana jest z użyciem kielicha św. Jana Pawła II, a 
jednocześnie świadomość eucharystyczna wśród wiernych jest niezbyt wysoka, to nie 
dziwmy się, że dla niektórych ten kielich stanie się ważniejszy od tego, co znajduje się w 
jego środku podczas mszy świętej. 
Czy da się mimo wszystko współczesnemu człowiekowi jakoś pozytywnie pokazać reli-
kwie i dać fajny pomysł na ich wykorzystanie? 
Wyjdźmy od ludzkiego doświadczenia. Zobaczmy, że my sami gromadzimy różne przed-
mioty po naszych zmarłych. Wszyscy, którzy przeżyli śmierć bliskiej osoby, wiedzą, jak 
bardzo trudno jest pozbywać się ich rzeczy. Ktoś mi niedawno pokazał przepiękny wa-
chlarz swojej praprababci. Wiemy przecież, że opowieść o tym wachlarzu nie jest opo-
wieścią o przedmiocie, tylko tak naprawdę o tej babci. Jeśli taka rzecz odsyła nas do oso-
by, to o ileż bardziej ludzkie kości. 
Patrząc na kości czy czasem na całe ciało kogoś, kto żył Bogiem tak radykalnie, że został 
świętym, powinniśmy uruchomić w sobie pragnienie takiego właśnie radykalnego życia. 
Spotkanie z relikwiami ma coś we mnie zmienić. To nie jest magiczne przejęcie mocy, to 
nie jest kult dla samego kultu. Nie oddajemy kultu samym kościom, tylko świętości tej 
osoby. 
A jak traktować takie okazje, jak na przykład peregrynacja relikwii bł. Piotra Jerzego 
Frassatiego po Polsce? 
Można powiedzieć, że to jest tak, jakbyśmy dostali okulary. Zakładam te okulary marki 
Frassati i one mają mi pomóc ustawić właściwą ostrość, czy też nabrać odpowiedniej 
perspektywy patrzenia w dwóch wymiarach: na Boga obecnego w życiu osoby, której 
relikwie spotykam oraz na moje własne życie. Co więcej, chodzi tu o spojrzenie na siebie 
w całości. Jeśli w ramach kultu świętych obok modlitwy, naśladowania ich życia, pozna-
wania życiorysów, wspaniałych ksiąg i myśli czcimy również relikwie, czyli ich ciała, to 
coś to jednak oznacza. Jest to wezwanie do mądrego dbania o własne ciało. 
Na wydarzenia takie jak to związane z bł. Frassatim warto spojrzeć jak na spotkanie z 
kimś, kto w pełni żył Bogiem w swoim życiu. W ten sposób staje się dla mnie przewodni-
kiem, taką busolą, która może mi wskazać, jak żyć, żeby kroczyć ku świętości. Bo przecież 
ta osoba już znajduje się w tym miejscu, gdzie jest także mój cel. To nie jest tylko patrze-
nie przez szklaną szybkę na kości czy też adorowanie trumny. To powinno odbywać się 
na zasadzie powiedzenia: Chcę dojść do tego miejsca, gdzie ty jesteś. 

http://pl.aleteia.org/2016/07/17/piotr-frassati-w-podrozy/
http://pl.aleteia.org/2016/07/17/piotr-frassati-w-podrozy/


MSZE ŚW. O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE W RODZINACH ZAMIAST KOLĘDY 2021  

godz.18.00 kościół WNMP w Żukowie 

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

                Wierzbowa, Kasztanowa, Dębowa 
12.01.2021 Glincz, ulice: Kościerska, 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 numery), Turkusowa,  Kryształowa, 

20.01.2021 Borkowo, ulice: Kartuska, Leśna, Szeroka i Szkolna, Spacerowa,  

                  Radosna 

21.01.2021 Borkowo, ulice: Elżbietańska, Platynowa, Brzozowa,  

                      Karlikowska, 

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, Przyjazna,  

               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 
11.01.2021 

7:00 
1. Za + Elżbietę Panajotidu (greg. 11) 
2. Za + Franciszka Rożyńskiego (greg. 11) 

8:00 
1. Za + Józefa Romskiego w 12 rocz. śmierci oraz rodziców z obojga stron 
2. Za + rodziców Helenę i Jana Karczewskich oraz rodzeństwo Łucję, Stanisława i 
Jerzego 

18:00 
1.  Za + dziadków Agnieszkę i Józefa Wilkowskich 
2. W intencji parafian mieszkających w Glinczu ulice: Raduńskie Wzgórze, osiedle 
Pod Wierzbami,  Wierzbowa, Kasztanowa 

WTOREK  

12.01.2021 

7:00 
1. Za + Grażynę Formela w 3 rocz. śmierci 
2. Za + Jana Gruchałę 

8:00 
1. Za + Elżbietę Panajotidu (greg. 12) 
2. Za + Leona Cwietkow oraz mamę Marię (int. od siostry z rodziną} 

18:00 
1. Za + Franciszka Różyńskiego (greg. 12) 
2. W intencji parafian mieszkających w Glinczu, ulice: Kościerska, Słoneczna, 
Kolejowa, Sosnowa,  Rubinowa, Bukowa 

ŚRODA 

13.01.2021 

7:00 
1. Za + Stanisława Kwidzińskiego i zmarłych z rodziny z obojga stron 
2. Za + Franciszka Jeżewskiego z okazji urodzin 

8:00 
1. Za + Franciszka Rożyńskiego (greg. 13) 
2. Dziękczynna w 80-te urodziny babci Heleny z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski 

18:00 
1. Za + Elżbietę Panajotidu (greg. 13) 
2. W intencji parafian mieszkających w Otominie Dolnym 

CZWARTEK  

14.01.2021 

7:00 
1. Za + Elżbietę Panajotidu (greg. 14) 
2. Za + Franciszka Rożyńskiego (greg. 14) 

8:00 
1. Za  + Agnieszkę i Witolda Zuch 
2. Za + Michała Treder w 20 rocz. śmierci 

18:00 
1. Za + Marię i Albina Gollnau, syna Edmunda oraz brata i rodziców 
2.  W intencji parafian mieszkających w Otominie Górnym 

PIĄTEK 

15.01.2021 

7:00 
1. Za + Franciszka Kreft i rodziców z obojga stron 
2. Za + Stanisława Walkusz w 1 rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące 

8:00 
1. Za + Elżbietę Panajotidu (greg. 15) 
2. Za + Mirosław Malc 

18:00 
1. Za + Franciszka Rożyńskiego (greg. 15) 
2. W intencji parafian mieszkających w Żukowie, ul. Pod Otomino 

SOBOTA 

16.01.2021 

7:00 
1. Za Ojca Świętego, Ojczyznę, Radio Maryja i Telewizję Trwam oraz zmarłych 
członków oddziału Żukowo 
2. Za + Henryka Butowskiego w 50 rocz. śmierci 

8:00 
1. Za + Franciszka Rożyńskiego (greg. 16) 
2. Za + rodziców Małgorzatę i Tadeusza, brata Piotra,  teściów Ewę i Władysława 
oraz brata Zygmunta 

18:00 
1. Za + Elżbietę Panajotidu (greg. 16) 
2. W intencji parafian mieszkających w Lniskach, ulice: Bursztynowa, Perłowa, 
Szmaragdowa, Rubinowa, Szafirowa, Jarzębinowa, Modrzewiowa, Akacjowa 

I NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

17.01.2021 

7:00 1. Za + mamę 

8:30 1. Za + rodziców Hildegardę i Grzegorza  

10:00 Za Parafian 

11:30 1. Za + Franciszka Rożyńskiego (greg. 17) 

13:00 1. Za + Stanisława Reszka w 1 rocz. śmierci 

18:00 1. Za + Elżbietę Panajotidu (greg. 17) 

20:00 1. Za + Agnieszkę, Teresę, Jadwigę, Wiktora, Adama i Gerarda Cyperskich 

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. Dzisiaj ks. proboszcz składa roczne sprawozdanie z życia 

naszej parafii. 

3. Przypominamy, że w tym roku nie będzie wizyty 

duszpasterskiej tzw. kolędy jako odwiedzin księży. 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.  

Nowych mieszkańców, którzy się wprowadzili do parafii i chcieliby do niej 

należeć oraz poświęcić dom prosimy o kontakt z biurem parafialnym. 

4. W najbliższy piątek, 15 stycznia, Krucjata Wyzwolenia Człowieka zaprasza 

na kolejne spotkanie, którego celem jest modlitwa o trzeźwość, uwolnienie z 

lęku i wszelkich uzależnień osób w nie uwikłanych i ich rodzin. O godzinie 

17:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu a następnie o godzinie 18: 00 Msza 

Święta. 

5. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele św. Jana od poniedziałku 

do piątku do 19.00 a w środy do 20.00. Modlitwa uwielbienie w środę o 19.00  

w kościele św. Jana.  

6. VII Edycja Kursu Alfa dla dorosłych i młodzieży w wersji on-line 

rozpocznie się w poniedziałek 8 lutego. Zapisy na stronie Alfy Żukowo. 

Serdecznie zapraszamy.   

7. Wspólnota 18+ dla Jezusa środa godz. 20.15 w kościele poklasztornym. 

Wszystkich młodych, którzy chcieliby należeć do wspólnoty serdecznie 

zapraszamy. 

8. W liturgii Kościoła: 

 Za tydzień uroczyście wprowadzimy do naszego kościoła relikwie  

św. Maksymiliana Kolbego. Kazania w tym dniu będą poświęcone osobie 

naszego wielkiego Polaka i męczennika.  

9. Polecam nowy numer Gościa Niedzielnego oraz nasz Parafialny Biuletyn.  

Ogłoszenia - niedziela chrztu pańskiego - 10.01.2021 


