
ROK XXI nr 1744 

7.02.2021 r. 

V 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  

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł  
z Jakubem i Janem do domu Szymona  
i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała  
w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On 
podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę,  
a opuściła ją gorączka. I usługiwała im.  
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, 
przynosili do Niego wszystkich chorych  
i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. 
Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi 
chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz 
nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ 
Go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było 
ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce 
pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim 
Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, 
powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz 
On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do 
sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł 
nauczać, bo po to wyszedłem». I chodził po 
całej Galilei, nauczając w ich synagogach  
i wyrzucając złe duchy.  

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. 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 

C. D. -> s. 2  



Komentarz na niedzielę 

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. 

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  

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



Podstawowym zadaniem hospicjum perinatalnego jest zapewnienie dziecku ciepła, ma je nie boleć 
i ma mieć bliskie osoby przy sobie. Ponadto towarzyszymy jego rodzicom aż do ostatniego dnia 
żałoby udzielając wsparcia psychologicznego, duchowego i materialnego – powiedział w rozmowie 
z KAI o. dr Filip Buczyński OFM, założyciel i prezes Hospicjum Małego Księcia w Lublinie. 

Damian Burdzań (KAI): W ilu odejściach dzieci Ojciec uczestniczył? 

O. dr Filip Buczyński: Trudno to określić, osobiście w ponad 50, a pożegnałem ponad 350 dzieci. 

KAI: Pytam, ponieważ bardzo często zarzuca się ludziom Kościoła nieznajomość tematu opieki paliatywnej… 

– Mogę jedynie powiedzieć o sobie, „klecha, który coś wie”. Jestem psychoterapeutą i wykładowcą na 
europejskich konferencjach naukowych. Jestem członkiem, a nawet przewodniczącym gremiów zrzeszających 
specjalistów. Nie wymieniam tej listy, ponieważ nie chcę się chwalić, ale żeby pokazać, że coś wiem, chcę się 
tą wiedzą podzielić i są ludzie, którzy chcą mnie słuchać. 

KAI: Nie tak dawno jeden z Ojca postów w mediach społecznościowych spotkał się z odmową płatnej 
promocji. Nie poruszał on bezpośrednio kwestii aborcji a działalności hospicjów perinatalnych… 

– I paradoksalnie ta blokada osiągnęła odwrotny skutek, bo wokół tego wydarzenia zrobił się spory dym, 
wielu internautów udostępniło mój post na swoich tablicach, docierając tym samym do wielu odbiorców  
i widzę tego dobre owoce, bo zgłosiła się już do nas mama, u której dziecka zdiagnozowano wadę letalną,  
a jedna instytucja ofiarowała nam dużą kwotę wsparcia. 

KAI: Dlaczego Ojca zdaniem temat aborcji wzbudził taką gwałtowną reakcję części społeczeństwa? 

– Przyczyn można znaleźć wiele. Mamy w sobie głębokie przywiązanie do wolności, co wynika z polskiej 
historii: od zaborów, przez wojnę, po komunizm. Innym aspektem jest brak wystarczającej pomocy 
finansowej ze strony państwa, a co za tym idzie brak możliwości zatrudnienia dodatkowej pomocy. U naszych 
zachodnich sąsiadów jest możliwość zatrudnienia nawet trzech etatowych pielęgniarek przy jednym dziecku. 
Dolaniem oliwy do ognia jest pozytywne przyjęcie wyroku Trybunału Konstytucyjnego ze strony Kościoła, 
który tkwiąc w układzie „tronu i ołtarza”, wciąż próbuje poradzić sobie z problemem nadużyć seksualnych 
wobec nieletnich. Jeszcze czymś innym jest lansowana teza, że poprzez aborcję można łagodzić cierpienie, bo 
skracamy życie, co nie jest prawdą. To właśnie na skutek zabiegu aborcji dziecko cierpi. 

KAI: Wielu ludzi pyta: jak nie aborcja, to co? Boją się, że w przypadku gdy ich dziecko będzie miało ciężką 
wadę genetyczną, zostaną sami. 

– To hospicja perinatalne są alternatywą dla aborcji. Mamy ich w Polsce 15, w tym jedno działające w ramach 
Hospicjum Małego Księcia w Lublinie. W jego ramach towarzyszymy rodzinom dzieci z wadą letalną od 
diagnozy aż do ostatniego dnia żałoby, udzielając wsparcia psychologicznego, duchowego i materialnego. 

 

Hospicja perinatalne są alternatywą dla aborcji 



KAI: Co dzieje się, gdy zgłasza się do Was rodzina, u której dziecka zdiagnozowano wadę letalną? 

– Wtedy otaczamy rodzinę naszą opieką medyczną, psychologiczną i, jeśli chcą, duszpasterską, a gdy wymaga 
tego sytuacja także materialną. Zespół jest profesjonalny: lekarze, konsultanci specjaliści, współpraca  
z ośrodkami referencyjnymi III stopnia, opieka psychologiczna, socjalna, duszpasterska. Ponadto spotkanie  
z rodzicami, którego dziecko miało taką samą trisomię. Przygotowujemy się na trzy warianty rozwoju sytuacji: 
może dojść do naturalnego poronienia, dziecko może umrzeć przy porodzie albo urodzić się żywe. Naszym 
podstawowym zadaniem jest zapewnienie dziecku ciepła, ma je nie boleć i ma mieć bliskie osoby przy sobie. 
Tak w skrócie. 

KAI: No właśnie, a co jeśli dziecko urodzi się żywe? 

– Wtedy jest pod opieką hospicjum perinatalnego do 28. dnia życia, a następnie kontynuujemy pomoc  
w naszym hospicjum stacjonarnym. Podczas całego okresu pobytu dziecka zapewniamy rodzicom hotel  
i wyżywienie. Jeśli rodzice zechcą zabrać swoje dziecko do domu, to wcześniej uczymy opieki nad takim 
maluchem, dajemy odpowiedni sprzęt i jesteśmy do ich dyspozycji dzień i noc. Wszystko to za darmo. 

KAI: Czy można w ogóle ograniczyć cierpienie u takich dzieci? 

– Medycyna daje nam takie możliwości. Odwiedzam je i z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że one 
nie cierpią. A na pewno nie cierpią bardziej od swoich rówieśników w tym samym wieku rozwojowym. Cieszą 
się, uśmiechają, na swój sposób się bawią. Mają nawet swoje ulubione bajki. 

KAI: A co po śmierci dziecka? 

– Gdy odejdzie do Nieba, jego rodzicom oferujemy dalej naszą pomoc, w tym np. zapraszamy na grupę 
wsparcia rodzin w żałobie. 

KAI: Ilu rodzinom dotychczas udało się pomóc przejść przez trudny moment?– Przez 8 lat działalności 
lubelskiego hospicjum perinatalnego pomogliśmy 50 rodzinom. A co trzeba podkreślić jesteśmy w stanie 
przyjąć rocznie 40 rodzin, więc to nie maksimum naszych możliwości. Wybiegając w przyszłość, jeśli podwoimy 
liczbę hospicjów perinatalnych to będziemy mogli przyjąć 1200 dzieci, to więcej niż liczba legalnych aborcji  
w zeszłym roku. 

KAI: Wielu zwolenników aborcji podkreśla, że terminacja ciąży z wadą letalną pomaga też rodzicom  
z poradzeniem sobie z sytuacją. 

– Przyjęcie takiego dziecka, nawet jeśli by miało żyć pół godziny, pozwala mu samemu zaistnieć, a rodzicom 
przeżyć normalną żałobę z pochówkiem. Znam rodziny, które trzymają zdjęcia swoich zmarłych dzieci  
w albumach. Natomiast z przykrością muszę stwierdzić, że nie znam przypadku by rodzice abortowanych 
dzieci zwrócili się z do szpitala o wydanie ciała. 

KAI: Czy ktoś powiedział Ojcu, że żałował, że nie usunął dziecka? 

– Nikt. Przez tę wszystkie lata nie usłyszałem od żadnego z rodziców, których dzieci były w naszym hospicjum 
perinatalnym, aby żałował, a wprost przeciwnie. Z drugiej strony jako terapeuta prowadzę kobiety, które nie 
mogą poradzić sobie z traumą po aborcyjną. 

*** 

o. dr Filip Buczyński – Założyciel i Prezes Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie; 
franciszkanin, psychoterapeuta; certyfikowany psychoonkolog i superwizor Polskiego Towarzystwa 
Psychoonkologicznego. 

 

żrudło: https://ekai.pl/o-buczynski-hospicja-perinatalne-sa-alternatywa-dla-aborcji/ 



PONIEDZIAŁEK 
8.02.2021 

7:00 
1. Za + Leona Hinca (greg 8) 
2. Za + Wojciecha Garskiego w 44 r. urodzin 

8:00 1. Za + Stanisława Pieleckiego - int. od zakł. pog. 

18:00 
1. Dziękczynna w 80 - te urodziny Zofii 
2. Za + Genowefę Jeżewską w 2 r. śm. 

WTOREK  

9.02.2021 

7:00 
1. Za + Alojzego Hasse 
2. Za + Halinę Dębną - int. od zakł. pog. 

8:00 
1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 
2. O duchowe uwolnienie i pokój serca w rodzinie 

18:00 
1. Za + Danutę Rarczewską w 1 r. śm 
2. Za + Leona Hinca (greg 9) 

ŚRODA 

10.02.2021 

7:00 
1. Za + Leona Hinca (greg 10) 
2. Za + Jadwigę i Pawła Drewa 

8:00 
1. Za + Leona i Irenę Kańskich oraz Władysława i Magdalenę Plichta 
2. Za + Agnieszkę Wenzel - int. od ucz. pog. 

18:00 
1. Za + Lucjana Dargacz 
2. Za + Franciszka i Klarę Gosz i zm. z rodziny Lewańczyk 

CZWARTEK  

11.02.2021 

7:00 
1. Za + Leona Hinca (greg 11) 
2. W intencji narzeczonych Doroty i Andrzeja o ileczenie zranień z przeszłości 
i dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa  

8:00 
1. Za + ojca Pawła i brata Andrzeja 
2. Za + Sebastiana Ranachowskiego - int. od ucz. pog. 

18:00 
1. Za + Krystynę Wilkowską 
2. Za + Grzegorza Hofz w 1 r. śm. 

PIĄTEK 

12.02.2021 

7:00 
1. Za + Marię i Pawła Biczkowskich 
2. Za + Leona Cwietkow - int. od zakł. pog 

8:00 1. Renatę Reggel 

18:00 
1. Za + Leona Hinca (greg 12) 
2. Za + rodziców Stanisławę i Pawła Ludwichowskich 

SOBOTA 

13.02.2021 

7:00 
1. Za + Leona Hinca (greg 13) 
2. Dziękczynna - błagalna w 18 ur. Syna Krzysztofa 

8:00 
1. Za + Stanisława Kwidzińskiego i rodziców z ob. Stron 
2. Za + Elżbietę Staroszczyk z ok. ur. 

18:00 1. Za + Męża Jerzego Reszka w 13. r. śm. oraz teściów Helenę i Franciszka 

V NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

14.02.2021 

7:00 1. Za + Agnieszkę i Franciszka Kur 

8:30 1. Za + Zofię Zabrocką w 1 r. śm. oraz Czesława i Elżbietę 

10:00 1. Za Parafian 

11:30 
1. Dziękczyna w 45 - tą r. ślubu Urszuli i Stanisława z prośbą o bł. boże i 
opiekę Matki Bożej w rodzinie 

13:00 
1. Za + członkinie Róży św. Zofii z Glincza 
2. Za + Józefa Płotka z ok. 8 r. śmierci i rodziców z ob. stron, siostrę i brata o 
zbawienie wieczne 

18:00 1. Za + Leona Hinca (greg 14) 

20:00 1. W 44 r. ślubu Ireny i Tadeusza - int. dziękczynna 

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

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. Nauki przedmałżeńskie odbędą się w kościele poklasztornym w dniach  
15-18 lutego 2021 o godz. 19.00.  

4. W liturgii tygodnia:  

 środa - Świętej Scholastyki, dziewicy 

 czwartek - Najświętszej Maryi Panny z Lourdes - Światowy Dzień Chorego  

 za tydzień Msza św. z elementami j. kaszubskiego o godz. 13.00 
5. VII Edycja Kursu Alfa dla dorosłych i młodzieży w wersji on-line 

rozpocznie się jutro - 8 lutego. Zapisy na stronie Alfy Żukowo. Serdecznie 
zapraszamy. Od czwartku - 11 lutego rozpocznie się kurs dla małżeństw także on
-line dla pogłębienia więzi małżeńskich. Zapraszamy na stronę 
www.alphazukowo.pl 

6. Dzieci przygotowujący się do I Komunii Św. mają spotkania w kościele wg 
normalnego grafiku. W najbliższy wtorek - 9 lutego - spotkanie dla rodziców po 
wieczornej Mszy w kościele. 

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 św. Jana. 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się dołączyć do oazy młodzieżowej.  
 Zbiórka dla Ministrantów  w poniedziałek o 19:00 w kościele św. Jana, 

Lektorów poniedziałek 19:30 w kościele ponorbertańskim (bardzo proszę 
zabrać ze sobą korki), a chłopców którzy chcieliby zostać ministrantami 
zapraszamy na spotkanie w sobotę o godzinie 10:00. 

8. Bardzo dziękujemy za ofiary złożone na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi  
w Chorwacji. Przekazaliśmy do Car itas na ten cel 3615 zł oraz dla 
zakonów kontemplacyjnych z kolekty 2 lutego 1984 zł. 

9. Polecam nowy numer „Gościa Niedzielnego”, „Mały Gość Niedzielny” oraz 
Parafialny Biuletyn.  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - 07. 02. 2021  - V Niedziela Zwykła 


