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31.01.2021 r. 

IV 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  

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do 

synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: 

uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę,  

a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich 

synagodze człowiek opętany przez ducha 

nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od 

nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas 

zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga». 

 

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź  

z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim 

miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. 

 

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego 

pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. 

Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu 

posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim 

wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.  

Słowo Boże ma niesamowitą moc. Jest  
w stanie uzdrowić i jest w stanie zabić. Bóg 
nie żongluje swoim słowem, a jednak czasem 
może się wydawać, że skutki Jego wypowiedzi 
bywają raz ożywiające, a raz katastrofalne. 
Przyglądając się dzisiejszemu słowu z liturgii 
musimy pamiętać, że Bóg jest miłością i że 
Jezus nie przyszedł nas ani osądzić, ani 
zgładzić, ale zbawić. Słowo Boże jest jak ogień 
– pozwala się ogrzać, ale i wypala to co 
nieszlachetne; jest jak woda – daje życie, ale  
i potrafi utopić. Wszystko zależy od tego jaki 
jest „materiał”, którego słowo Boże dotyka, 
czyli jacy my jesteśmy. W pierwszym czytaniu 
Bóg obiecuje Mojżeszowi, że wyśle po nim 
takiego proroka, który będzie absolutnie 
wierny, gdyż przekaże wszystko dokładnie tak, 
jak Bóg chce. Chrześcijańska lektura widzi  
w nim samego Chrystusa. To o nim mówili 
wszyscy poprzedni prorocy Starego 
Przymierza. Natomiast w ostatecznych 
czasach to On sam przyszedł, aby objawić nam 
Ojca. Posłuszeństwo Jego słowu jest 
warunkiem zbawienia. Psalmista zachęca do 
uwielbienia, do adoracji Boga, który 
przychodzi. Kiedy Bóg mówi, człowiek ma się 
radować, bo oto sama Miłość kieruje do niego 
przesłanie. Nie ma radośniejszego poczucia 
bycia szczególnie wybranym i upodobanym 
przez Boga. 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 

C. D. -> s. 2  



Komentarz na niedzielę 

Drugie czytanie ukazuje świętość życia małżeńskiego. Św. Paweł chce 
powiedzieć, że najważniejsza jest dbałość o sprawy Boga, co bywa trudne, 
kiedy trzeba zabiegać o sprawy małżeńskie i rodzinne. Apostołowi nie chodzi  
o jakąś deprecjację małżeństwa, ale o uwypuklenie faktu, że i w nim człowiek 
należy najpierw do Pana. Znamy przypadki, kiedy małżonkowie wzajemnie 
spychają się z drogi Bożej, albo wspólnie umawiają się, żeby z niej zejść i pod 
pretekstem tej szatańskiej ugody w rzeczywistości zachowują pozór świętości. 
Paweł ciągle zabiega o dobro duchowe swoich adresatów. 

Wreszcie Ewangelia, korespondująca zwykle z pierwszym czytaniem, ukazuje 
nam działanie owego zapowiadanego Proroka – Chrystusa Jezusa. Widzimy, 
że Jego słowa mają szczególną moc i są w stanie uporządkować życie 
opętanego, ale i wspólnoty, która przebywa w synagodze na swojej 
modlitwie. 

Zadziwiające jest to, że zły duch wyznaje wiarę w bóstwo Chrystusa  
i stwierdza własną zgubę pod wpływem Jego działania, pełnego Ducha 
Świętego. Zanim Jezus 
cokolwiek uczynił nauczał, 
to już ubodło demona  
i zmusiło do ujawnienia się. 
Dla nas, obcujących ze 
słowem Bożym, jest to 
ogromny znak i pewność, że 
ilekroć nauczamy i jesteśmy 
nauczani, ilekroć głosi się 
słowo Boże, dokonują się 
znaki. Ufajmy Panu i głośmy 
Ewangelię! 

ks. Krystian Wilczyński  

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



Nazwa obchodzonego 2 lutego święta wywodzi się od dwóch terminów greckich: Hypapante oraz 
Heorte tou Katharismou, co oznacza święto spotkania i oczyszczenia. Oba te święta były głęboko 
zakorzenione w tradycji Starego Testamentu. 

Na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów Izraela podczas niewoli egipskiej każdy pierworodny 
syn u Żydów był uważany za własność Boga. Dlatego czterdziestego dnia po jego urodzeniu 
należało zanieść syna do świątyni w Jerozolimie, złożyć go w ręce kapłana, a następnie wykupić za 
symboliczną opłatą 5 syklów. Równało się to zarobkowi 20 dni (1 sykl albo szekel to 4 denary lub 
drachmy, czyli zapłata za 4 dni pracy robotnika niewykwalifikowanego). Równocześnie z obrzędem 
ofiarowania i wykupu pierworodnego syna łączyła się ceremonia oczyszczenia matki dziecka. Z tej 
okazji matka była zobowiązana złożyć ofiarę z baranka, a jeśli jej na to nie pozwalało zbyt wielkie 
ubóstwo - przynajmniej ofiarę z dwóch synogarlic lub gołębi. Fakt, że Maryja i Józef złożyli 
synogarlicę, świadczy, że byli bardzo ubodzy. 

Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to 
pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą 
obrzędu oczyszczenia. 

Kościół wszystkim ważniejszym wydarzeniom z życia Chrystusa daje w liturgii szczególnie uroczysty 
charakter. Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do najdawniejszych, gdyż było obchodzone  
w Jerozolimie już w IV w., a więc zaraz po ustaniu prześladowań. Dwa wieki później pojawiło się 
również w Kościele zachodnim. 

Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się dniem Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla 
się fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni. Obchodom towarzyszyła procesja 
ze świecami. W czasie Ofiarowania starzec Symeon wziął na ręce swoje Pana Jezusa  
i wypowiedział prorocze słowa: "Światłość na oświecenie pogan i na chwałę Izraela" (Łk 2, 32). 
Według podania procesja z zapalonymi świecami była znana w Rzymie już w czasach papieża św. 
Gelazego w 492 r. Od X w. upowszechnił się obrzęd poświęcania świec, których płomień 
symbolizuje Jezusa - Światłość świata, Chrystusa, który uciszał burze, był, jest i na zawsze 
pozostanie Panem wszystkich praw natury. Momentem najuroczystszym apoteozy Chrystusa jako 
światła, który oświeca narody, jest podniosły obrzęd Wigilii Paschalnej - poświęcenie paschału  
i przepiękny hymn Exultet. 

W Kościele Wschodnim dzisiejsze święto (należące do 12 najważniejszych świąt) nazywane jest 
Spotkaniem Pańskim (Hypapante), co uwypukla jego wybitnie chrystologiczny charakter. 
Prawosławie zachowało również, przejęty z religii mojżeszowej, zwyczaj oczyszczenia matki po 
urodzeniu dziecka - po upływie 40 dni od porodu (czyli po okresie połogu) matka po raz pierwszy 
przychodzi do cerkwi, by w pełni uczestniczyć w Eucharystii. Ślad tej tradycji był kultywowany  
w Kościele przedsoborowym - matka przychodziła "do wywodu" i otrzymywała specjalne 
błogosławieństwo; było to praktykowane zazwyczaj w dniu chrztu dziecka i - tak jak wówczas także 
chrzest - poza Mszą św. Zwyczaj ten opisał Reymont w "Chłopach". 

 

Święto Ofiarowania Pańskiego 



Zapraszamy!!! 

W Polsce święto Ofiarowania Pana Jezusa ma nadal charakter wybitnie maryjny (do czasów poso-
borowej reformy Mszału w 1969 r. święto to nosiło nazwę "Oczyszczenia Maryi Panny" - "In puri-
ficatione Beatae Mariae Virginis"). Polacy widzą w Maryi Tę, która sprowadziła na ziemię niebiań-
skie Światło i która nas tym Światłem broni i osłania od wszelkiego zła. Dlatego często brano do 
ręki gromnice, zwłaszcza w niebezpieczeństwach wielkich klęsk i grożącej śmierci. Niegdyś wiel-
kim wrogiem domów w Polsce były burze, a zwłaszcza pioruny, które zapalały i niszczyły domo-
stwa, przeważnie wówczas drewniane. Właśnie od nich miała strzec domy świeca poświęcona w 
święto Ofiarowania Chrystusa. Zwykle była ona pięknie przystrajana i malowana. W czasie burzy 
zapalano ją i stawiano w oknach, by prosić Maryję o ochronę. Gromnicę wręczano również kona-
jącym, aby ochronić ich przed napaścią złych duchów.  

Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania żłób-
ków i choinek - kończy się tradycyjny (a nie liturgiczny - ten skończył się świętem Chrztu Pańskie-
go) okres Bożego Narodzenia. Dzisiejsze święto zamyka więc cykl uroczystości związanych z obja-
wieniem się światu Słowa Wcielonego. Liturgia po raz ostatni w tym roku ukazuje nam Chrystusa-
Dziecię.  



PONIEDZIAŁEK 
1.02.2021 

7:00 
1. Za + Leona Hinca (greg 1) 
2. Za + Józefa Miotk w 10 r. śm. 

8:00 
1. Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalszą bożą opiekę 
2. Za + Leonardę i Henryka Rożyńskich 

18:00 
1. Dziękczynna z okazji urodzin Reginy, Krystyny i Jana 
2. Za + Sebastiana Ranachowskiego - int. od księży z parafii 

WTOREK  

2.02.2021 

7:00 
1. Za + Leona Hinca (greg 2) 
2. Za + Joannę i Józefa Kreft 

8:00 
1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 
2. Za + Apolonię Kowalewską 

18:00 
1. W intencji rodziców z róż modlących się za dzieci o bł. i opiekę Matki Bożej  
2. Za + Jadwigę Lewandowską w 5 r. śm. 

ŚRODA 

3.02.2021 

7:00 
1. Dziękczynno - błagalna z okazji 25 - lecia małżeństwa Doroty i Kazimierza 
2. Za + Monikę i Pawła Wiercińskich 

8:00 
1. Za + Józefę i Leona Sypion i Elżbietę Richert 
2. Za + ks. prałata Bigusa 

18:00 
1. Za + Leona Hinca (greg 3) 
2. W 20 r. ślubu Marii i Jarosława o potrzebne łaski na kolejne lata 
wspólnego życia 

CZWARTEK  

4.02.2021 

7:00 
1. W 15 r. ślubu Marii i Radosława w podziękowaniu za odebrane łaski z 
prośbą o dalsze boże bł. 
2. Za + Tadeusza Rutkowskiego w 5 r. śm. 

8:00 1. Za + Rodziców Irenę i Stanisłąwa Bojanowskich i teścia Gerarda Bielawa 

18:00 
1. Za + Leona Hinca (greg 4) 
2. Za + Leona Potrykus 

PIĄTEK 

5.02.2021 

7:00 
1. Za + Leona Hinca (greg 5) 
2. Za + Zygfryda Syldatk w 1 r. śm. 

8:00 
1. Za + rodziców z ob. Stron 
2. Za + Walerię Butowską - int od zakł. pog 

16:30 1. Za + Henryka i Władysławę 

18:00 
1. Z podziękowaniem za stary rok z prośbą o bł. boże w nowym roku od Róży 
sw. Elżbiety z Żukowa Zachodniego 

SOBOTA 

6.02.2021 

7:00 
1. Za + córkę Renatę w 9 r. śm oraz męża Albina 
2. Za + Edwina Draga 

8:00 1. O wzrost w wierze, miłości i mądrości bożej 

18:00 1. Za + Leona Hinca (greg 6) 

V NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

7.02.2021 

7:00 1. Za + Alfonsa i Klarę Krefta 

8:30 1. Za + Leona Hinca (greg 7) 

10:00 1. Za Parafian 

11:30 1. Za + Jana Rychert, Alojzego Kosznickiego i zmarłych z rodziny 

13:00 
1. O boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Anny i Piotra 
2. Dziękczynna w 18 ur. Córki Marty z prośbą o dary Ducha św.  

18:00 1. Za + Dariusza Stobba 

20:00 1. W 52 r. ślubu Ireny 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 

Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą świątynię. 
1. Dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek na wsparcie ofiar trzęsienia ziemi 

w Chorwacji.  
2. Dziękujemy wszystkim, którzy pomimo czasu epidemii przyjęli zaproszenie 

do wspólnej modlitwy na Mszach św. kolędowych  
w intencji mieszkańców poszczególnych ulic naszej parafii.  

3. 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. 

4. W liturgii tygodnia:  

 wtorek - Święto Ofiarowania Pańskiego (MB Gromnicznej) – światowy dzień życia 
konsekrowanego. Na wszystkich Mszach św. będziemy święcić gromnice, a na Mszy św. o 
godz. 18.00 poświęcenie świec dla dzieci I Komunijnych.  

 piątek – męczennicy św. Agaty   

 sobota - św. męczenników Pawła Miki i towarzyszy  

 w tym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne: I czwartek miesiąca - adoracja Najświętszego 
Sakramentu po Mszy św. wieczornej prowadzona przez zespół Lux Mundi. I Piątek Miesiąca 
Spowiedź od godz. 15.45. O godz. 16.30 Msza Św. wraz  
z nabożeństwem do Najśw. Serca Pana Jezusa dla dzieci. W sobotę odwiedzimy chorych  
z komunią św. od godz. 8.30.  

 Z piątku na sobotę nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele św. Jana od godz. 
20.00. Zakończenie nabożeństwem I Soboty o 6.10.  Potem Msza św.  o 7.00  
w dużym kościele. Zapisy na nocną adorację są  telefonicznie nr. 603547047. Zapraszamy na 
czas nocnego czuwania, także tych, którzy się nie zapisują.  

 Wspólnota Gwiazda Betlejemska zaprasza w sobotę na swoje spotkanie od godz. 17.00  
w kościele. W programie modlitwa uwielbienia, katecheza, Eucharystia.  

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 przygotowujący się do I Komunii Św. mają spotkania normalnie w kościele, za 
wyjątkiem grupy czwartkowej z godz.18.45, która wyjątkowo spotka się po adoracji o godz. 19.30. 
Proszę przynieść do sprawdzenia karty z listą zdanych modlitw. Rozpoczynamy przygotowanie do I 
spowiedzi św., która będzie w dniu 13 marca. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa 
oraz dezynfekcji rąk. Osoby nie mające zakrytych jednocześnie ust i nosa nie będą wpuszczone.  
9.02  będzie spotkanie dla rodziców po wieczornej mszy. 

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, chłopców 
którzy chcieliby zostać ministrantami zapraszamy na spotkanie w sobotę o godzinie 10:00. 

 Spotkanie członków Żywego Różańca w niedzielę za tydzień po Mszy św. o godz. 13.00. 
8. Polecam nowy numer „Gościa Niedzielnego”, „Mały Gość Niedzielny” oraz Parafialny 

Biuletyn.  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - 31. 01. 2021  - IV Niedziela Zwykła 


