
ROK XXI nr 1742 

24.01.2021 r. 

III Niedziela Zwykła 

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  

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł 

do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 

«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo 

Boże. Nawracajcie się i wierzcie w 

Ewangelię!» Przechodząc obok Jeziora 

Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata 

Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć 

w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do 

nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że 

się staniecie rybakami ludzi». A 

natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za 

Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna 

Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też 

byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich 

powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, 

Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, 

poszli za Nim.  

Kluczem do dzisiejszej liturgii słowa jest 
„nawrócenie”. Dziesiątki rekolekcji, setki 
kazań, niezliczone ilości osobistego wkładu i... 
nawrócenie jest nadal konieczne dla każdego 
z nas. Dzisiejsze słowo najpierw pokazuje nam 
Jonasza, proroka, którego spotykamy właśnie 
w procesie jego nawrócenia. Po pierwszym 
poleceniu Boga, którego nie usłuchał, 
przydarzyło mu się przeżycie sztormu, otarcie 
się o śmierć i dość tajemnicze przebywanie we 
wnętrznościach ryby, aż trzy dni. Tam właśnie 
spotkał Boga, do którego modlił się i został 
ocalony. Właściwie wszelkie okoliczności, 
jakie przyszły na proroka, były w ręku Bożej 
Opatrzności. Ostatecznie Jonasz słyszy po raz 
drugi polecenie Pana, te samo, co poprzednio, 
ale tym razem reaguje według woli Bożej. 
Dalsze losy tego proroka pokażą, iż ciągle 
będzie miał powody do nawrócenia. 
Metanoia, bo tak brzmi słowo, które zostało 
przetłumaczone jako „nawrócenie”, oznacza 
zmianę sposobu myślenia, aby zmienić sposób 
działania. To radykalne oddanie się woli Bożej 
poprzez uznanie, że On ma rację, a ja mam 
być posłuszny, choćbym nie rozumiał tego, do 
czego mnie wzywa. 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 

C. D. -> s. 2  



Komentarz na niedzielę 

Dlatego psalmista prosi Boga o 
odsłonięcie mu Jego tajemnic, o 
poznanie Pańskich dróg, aby mógł iść 
bezpiecznie i pewnie. Tak, prosić 
możemy, ale Bóg wie czy i ile ze swojego 
planu należy nam odsłonić. 

Pierwotny Kościół miał dobrą motywację 
do nawracania się. Dosłownie 
odczytywali wypowiedzi Jezusa, 
dotyczące końca świata: „nie minie to 
pokolenie, aż się wszystko stanie” oraz 

„niektórzy z was nie umrą, dopóki nie zobaczą Syna Człowieczego w swej chwale”. Zatem 
życie nastawiało się na perspektywę rychłego końca tego świata. Optyka zmieniała się w 
miarę upływu dekad. 

Święty Paweł przypomina jednak, aby zważać na „krótki już czas” i żeby nie zwlekać z 
nawróceniem. Jezus może przyjść dosłownie w każdej chwili – i ta prawda się nie 
przedawniła. Apostoł pisze o zmianie życia, nawet o to żeby się nie troszczyć o teraźniejszość 
zakorzeniając się w świecie, zadomawiając się. Nie jest przeciwny zawieraniu małżeństw, ale 
sugeruje duchowe spojrzenie na własne życie i zatroszczenie się w pierwszej kolejności o 
wieczność. 

Ewangelia właściwie, co do doniosłości, stoi na pierwszym miejscu. Oto sam Jezus wzywa do 
nawrócenia. Ogłasza bliskość królestwa Bożego, do którego wejść można przez zżycie się z 
Ewangelią. Przypomina to wołanie Jonasza do potrzebującej nawrócenia Niniwy. Chrystus 
kiedyś wyrzuci Żydom, że Niniwici usłuchali kiedyś Jonasza, a teraz, kiedy jest przed nimi ktoś 
większy niż Jonasz, nie chcą słuchać i nie chcą się nawracać. 

Pan powołuje także Apostołów, aby pomagali Mu w nawoływaniu ludzi do tej wewnętrznej 
przemiany. Przy okazji tej misji, uczniowie Jezusa nauczą się ewangelizacji, co przyda im się w 
początkach Kościoła. 

Również do nas dzisiaj Kościół kieruje to wezwanie do zmiany myślenia, aby zmienić 
działanie. Rzetelne i uczciwe podejście do zagadnienia będzie miało zbawienne skutki dla 
naszego osobistego uświęcenia. Co, bowiem, zdążymy uczynić za życia, współpracując z łaską 
Bożą, tego po śmierci nie będziemy musieli odpokutowywać. Motywacją jest niebo i wieczne 
szczęście. Uwierzmy, że Ewangelia jest prawdziwa, a Jezusowi naprawdę zależy na naszym 
zbawieniu. 

ks. Krystian Wilczyński  

http://www.szkolabiblijna.gda.pl/slowo-na-niedziele-13256 



Około roku 1740 w Szkocji rozpoczął działalność ruch zielonoświątkowy, propagujący modlitwę w kościołach 
chrześcijańskich za siebie nawzajem. W 1820 r. James Haldane Stewart opublikował "Wskazówki dla Zgroma-
dzenia Ogólnego Chrześcijan oczekujących wylania Ducha Świętego". Dwadzieścia lat później Ignatius Spen-
cer, nawrócony na katolicyzm, proponuje utworzenie "Unii Modlitw o Jedność". 

Św. Wincenty Pallotti († 1850) włączył do wspólnych modlitw intencje misyjne. Umiejscowił tydzień modlitw 
o jedność chrześcijan w oktawie Objawienia Pańskiego, czyli w dniach 6-13 stycznia. 
W 1867 r. w preambule do rezolucji I Międzynarodowej Konferencji Biskupów Anglikańskich "Lambeth" pod-
kreślona zostaje istotna rola modlitwy o jedność chrześcijan. W 1894 r. papież Leon XIII zachęca do praktyko-
wania w okolicach uroczystości Zesłania Ducha Świętego oktawy modlitw o jedność. Już na początku XX wie-
ku, w 1908 r., Paul Wattson inicjuje zwyczaj obchodzenia Oktawy jedności między Kościołami. W 1926 r. Ruch 
"Wiara i porządek" (Faith and Order) rozpoczyna publikowanie "Wskazówek na Oktawę Modlitw o Jedność 
Chrześcijan". Francuski kapłan z Lyonu, ks. Paweł Couturier, w 1932 r. podjął praktykę wspólnych modlitw 
przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich. W 1958 r. Unité Chrétienne (Lyon, Francja) oraz Komisja 
"Wiara i Porządek" działająca w ramach Światowej Rady Kościołów rozpoczęły wspólne przygotowywanie 
materiałów na Tydzień Modlitw. W 1964 r. w Jerozolimie papież Paweł VI oraz patriarcha Athenagoras I od-
mawiają wspólnie Jezusową modlitwę: "Aby wszyscy byli jedno" (por. J 17). 

W 1964 r. Sobór Watykański II wydał dekret o ekumenizmie, w którym podkreślił, iż sercem ruchu ekumenicz-
nego jest modlitwa. Dekret zachęca jednocześnie do praktyki Tygodnia Modlitw. W 1966 r. Komisja "Wiara i 
porządek" oraz Sekretariat ds. Promowania Jedności Chrześcijan (obecnie Papieska Rada ds. Jedności Chrze-
ścijan) rozpoczynają wspólne przygotowywanie tekstów Tygodnia Modlitw. 

Ostatecznie czas Tygodnia Modlitw ustalono na dni od 18-25 stycznia - aby kończył się pamiątką nawrócenia 
się św. Pawła (25 stycznia). Symbol jest bardzo wymowny. Nawraca się nagle, rzucony na ziemię łaską Bożą, 
największy wróg chrześcijaństwa u bram miasta, w którym miał za zadanie aresztować i więzić chrześcijan.  

Kościół Chrystusowy bolał zawsze nad skłóceniem swoich dzieci i dążył za wszelką cenę do ich pojednania w 
Jezusie Chrystusie. Szedł także na daleko idące ustępstwa. I tak np. Kościołom Wschodnim przyłączonym 
zostawił własny obrządek i język liturgiczny, własny kalendarz, a nawet własne ustawodawstwo. W historii 
ruchów ekumenicznych odróżnić możemy trzy etapy: wiek III i IV, gdy stała się aktualna sprawa powrotu do 
Kościoła tych, którzy od niego odpadli z obawy prześladowań (tzw. lapsi); wiek XII-XV to próby pozyskania dla 
jedności prawosławia; i współczesne kierunki, dążące ku zjednoczeniu rodziny chrześcijańskiej. 
Obecnie Światowa Rada Kościołów skupia 286 Kościołów i wyznań chrześcijańskich. Oprócz jednak tej akcji 
ogólnoludzkiej bardzo żywo toczy się dialog pomiędzy poszczególnymi Kościołami. Utworzone zostały komisje 
dla rozważenia problemów, które łączą i które dzielą braci odłączonych od Kościoła. W duchu miłości, cierpli-
wie prowadzi się teologiczne poszukiwanie do uzgodnienia poglądów.  

Dla przykładu: z Kościołem syryjsko-prawosławnym i koptyjsko-prawosławnym obie strony doszły do przeko-
nania, że w dziedzinie tajemnicy natury ludzkiej Chrystusa, która w wieku V była formalną przyczyną rozłamu, 
używa się wprawdzie różnego języka teologicznego, ale treść tej nauki jest ta sama. Można więc powiedzieć, 
że obie strony wyznają tę samą prawdę, chociaż Kościół Rzymski ją ściślej może precyzuje. Ze wspólnotą an-
glikańską uzgodniono wiarę w tajemnicę realnej obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, jak też 
odnośnie do urzędu kościelnego, do którego wchodzi się przez święcenia kapłańskie. W dialogu katolicko-
luterańskim nastąpiło znaczne zbliżenie poglądów w tak zasadniczych sprawach, jak: Pismo święte, tradycja, 
usprawiedliwienie, urząd duchowny, a nawet prymat papieża.  

Tydzień modlitw o jedność Chrześcijan 



MSZE ŚW. O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE W RODZINACH ZAMIAST KOLĘDY 2021  

godz.18.00 kościół WNMP w Żukowie 

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 

Zapraszamy!!! 



PONIEDZIAŁEK 
25.01.2021 

7:00 
1. Za + Elżbietę Panajotidu (greg. 25) 
2. Za + Franciszka Rożyńskiego (greg. 25) 

8:00 
1. Dziękczynna w 80-te urodziny z prośbą o Boże bł. dla dzieci, wnuków i prawnuków  
2. O potrzebne łaski dla Tomka,  Karola, Darii i Lucy oraz o ukojenie serca dla Darii i Romeo 
po stracie syna Filipka 

18:00 
1. O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla chrześniaczki Róży w 2 r. urodzin. 
2. W intencji parafian mieszkających w Żukowie, ulice: Mickiewicza, Słowackiego, Brzechwy, 
Makuszyńskiego, Broniewskiego, 

WTOREK  

26.01.2021 

7:00 
1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 
2. O Boże bł. dla Waldemara z ok. urodzin 

8:00 
1. Za + Elżbietę Panajotidu (greg 26) 
2. Za + rodziców Helenę i Bernarda, brata Bronisława i męża Berman Wilczewskich 

18:00 
1. Za + Franciszka Rożyńskiego (greg 26) 
2. W intencji parafian mieszkających w Żukowie, Żukowo, ulice: Parkowa, Konopnickiej, 
Asnyka, Literacka, Gałczyńskiego 

ŚRODA 

27.01.2021 

7:00 
1. Za + Danutę Karczewską w r. śm. 
2. Za + Janinę Kaszuba 

8:00 
1. Za + Franciszka Rożyńskiego (greg 27) 
2. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Bożą opieke i dary Ducha św. dla Ani w 20 
urodziny 

18:00 
1. Za + Elżbietę Panajotidu (greg 27) 
2. W intencji parafian mieszkających w Żukowie, ulice: Damroki, Sambora, Pod Elżbietowo, 
Przyjazna, Porzeczkowa, Kościerska, Radosna Szczęśliwa, Mściwoja 

CZWARTEK  

28.01.2021 

7:00 
1. Za + Gabrielę Butowską z ok. urodzin 
2. Za + Leokadię w 5 r. śm  

8:00 
1. Za + Franciszka Rożyńskiego (greg 28) 
2. Za + Agnieszkę Wiczling - int. od ucz. pog. 

18:00 

1. Za + Elżbietę Panajotidu (greg 28) 
2. W intencji parafian mieszkających w Żukowie, ulice: Gdańska, Jana Pawła II, Do Raduni, 
Klasztorna, 3 Maja, 100-Lecia Niepodległości, Spokojna, Konwaliowa 
3. W intencji Aleksandry Warisella  o Dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej w dniu urodzin - 
int. od zespołu Norbertanki 

PIĄTEK 

29.01.2021 

7:00 
1. Za + Wiesława Dolinę i dusze w czyśćcu cierpiące 
2. Za + Walerię Butowską - int od uczestników pogrzebu 

8:00 
1. Za + rodziców Marię i Wacława oraz Alicję 
2. Za + Elżbietę Panajotidu (greg 29) 

18:00 
1. Za + Franciszka Rożyńskiego (greg 29) 
2. W intencji parafian mieszkających w Żukowie, ulice: Wyszyńskiego, Chrobrego, J. Z. 
Ptach, Zawadzkiego, Miłosza, Sędzickiego 

SOBOTA 

30.01.2021 

7:00 
1. Za + Franciszka Rożyńskiego (greg 30) 
2. Za + Elżbietę Panajotidu (greg 30) 

8:00 1. Za + Dariusza Wadowskiego 

18:00 
1. Za + Leona 
2. W intencji parafian mieszkających w Żukowie, ulica: Gdyńska , Dworcowa, Polna, 
Malinowa, Dolna, Pożarna 

IV NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

31.01.2021 

7:00 1. O Boże bł. dla rodzeństwa i ich rodzin 

8:30 1. Za + Gertrudę i Stefana Rzepka 

10:00 1. Za Parafian 

11:30 1. Za + Stefanie i Józefa Kur 

13:00 1. Za + Władysława Dzionk i zm. rodziców 

18:00 1. Za + męża i ojca Zygmunta Młyńskiego 

20:00 1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę 

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 

Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą świątynię. 

1. Przypominamy, że w tym roku nie będzie wizyty duszpasterskiej tzw. 

kolędy jako odwiedzin księży. Zapraszamy natomiast w tym 

tygodniu na ostatnie 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 ofiar.  

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

oraz poświęcić dom prosimy o kontakt z biurem parafialnym. 

2. 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. 

3. W liturgii tygodnia:  

 poniedziałek - święto nawrócenia św. Pawła 

 wtorek - Św. biskupów Tymoteusza i Tytusa 

 czwartek - św. Tomasza z Akwinu 

5. 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. Od 

11 lutego rozpocznie się kurs dla małżeństw także on-line dla pogłębienia więzi 

małżeńskich. Szczegóły w biuletynie.  

6. Dzieci klas I-III przygotowujące się do I Komunii Świętej mają swoje spotkania  

w domu parafialnym wg. ustalonego we wrześniu planu. Przypominamy o obowiązkowym 

zakrywaniu ust i nosa oraz dezynfekcji rąk. Osoby nie mające zakrytych jednocześnie ust 

i nosa nie będą wpuszczone. 

7. Spotkania duszpasterskie: 

 Spotkanie młodzieży starszej „18+ dla Jezusa” w środę o 20.15 w kościele 

poklasztornym.  

 Spotkanie oazowe młodzieży w czwartek o 19.00 w kościele poklasztornym. 

Zapraszamy także uczniów klas VI do Oazy młodzieżowej.  

 Zbiórka dla Ministrantów i Lektorów w poniedziałek o 19:00 w kościele św. Jana 

5. Polecam nowy numer „Gościa Niedzielnego” oraz nasz Parafialny Biuletyn.  

6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej parafii: Sebastiana Ranachowskiego, l.28  

z Rutek oraz śp. Kazimierza Piastowskiego, l 65 z Żukowa. Za niego i za naszych 

zmarłych: Dobry Jezu a nasz Panie…. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - 24. 01. 2021  - III Niedziela Zwykła 


