
ROK XXI nr 1745 

14.02.2021 r. 

VI 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  

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa 
trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: 
«Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A 
Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, 
dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź 
oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił,  
i został oczyszczony. 

Jezus surowo mu przykazał i zaraz go 
odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu 
nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi  
i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą 
przepisał Mojżesz, na świadectwo dla 
nich». 

Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać 
i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie 
mógł już jawnie wejść do miasta, lecz 
przebywał w miejscach pustynnych.  
A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.  

Jesteśmy powołani do posiadania władzy nad 
światem i do używania jej. Pierwsze 
błogosławieństwo Boga względem człowieka 
obejmowało nakaz poddania sobie ziemi (por. 
Rdz 1,28). Stąd swoista potrzeba posiadania 
kontroli nad różnymi wydarzeniami, a ogólnie 
nad swoim życiem. Często odczuwamy 
dyskomfort, kiedy coś ma na nas wpływ, a my 
na to coś żadnego. Doskonałym, choć 
bolesnym, przykładem takiej sytuacji jest 
choroba. Słowo Boże dzisiaj odsłania nam 
dramat człowieka cierpiącego na trąd.  
Z jednej strony jest to choroba ciała, które 
obumiera za życia człowieka; z drugiej zaś 
strony jest to choroba bardzo zakaźna, która 
wymaga izolacji od społeczeństwa. Ma zatem 
wymiar osobisty i wspólnotowy. Pierwsze 
czytanie przenosi nas do Księgi Kapłańskiej, 
pełnej przepisów kultycznych i obyczajowych. 
Według wskazań Prawa podejrzenie trądu 
wymagało oględzin Mojżesza i Aarona, a więc 
przedstawiciela Boga i kapłana. Było to 
związane z wiedzą i autorytetem, jaki 
spoczywał na tych dwóch braciach i ich 
następcach. Jeśli chorobę potwierdzono, 
chorego oddzielano od społeczności, 
znakowano go odmiennym ubiorem, 
zakazywano przestrzegania higieny razem  
z mieszkańcami obozu, aby nie skazić wody, 
niemożliwym było też wypełnianie kultu przez 
niego. Możemy sobie tylko wyobrazić co czuła 
osoba z takim „wyrokiem”. 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 

C. D. -> s. 2  



Komentarz na niedzielę 

Psalm koresponduje z powyższym czytaniem, ale pozornie mówi o czymś innym. Otóż 
opiewa wielką Bożą łaskawość, przejawiającą się w odpuszczaniu grzechów  
i darowaniu win. Ma to nas nakierować na duchowe znaczenie trądu, jakim jest 
grzeszność człowieka. Dalecy jesteśmy od prymitywnego interpretowania choroby jako 
kary za grzech. Raczej widzimy ją, także tak straszną jak trąd, jako wynik zepsucia 
stworzenia, tzw. grzechu świata. W takim stanie przychodzi nam rodzić się  
i żyć, podlegając cierpieniom, także niezawinionym. 

W drugim czytaniu św. Paweł podaje pewien aspekt życia wspólnotowego, dotyczący 
budowania relacji przy wspólnych posiłkach. Jedzenie jest czynnością równą wszystkim, 
niezależnie od pochodzenia i religii. Każdy musi się posilać. Apostoł widzi we wspólnocie 
stołu możliwość dawania świadectwa swoją postawą. Nawet najprostsze codzienne 
czynności, jeśli tylko są czynione z myślą o chwale Bożej, mogą być świadectwem miłości 
Boga do każdego człowieka. Paweł pisał swój list do Koryntu, do miasta portowego,  
z pewnością wielokulturowego i wieloreligijnego. 

Ewangelia, zgodnie z zamysłem lekcjonarza, koresponduje z pierwszym czytaniem. Oto 
Jezus spotyka trędowatego. W Bożym Synu jest moc i autorytet Pasterza  
i Kapłana, zapowiadane zaledwie przez Mojżesza i Aarona; ponadto jest w Nim moc 
przywracania życia, bo ma On je w sobie (por. J 1,4). Wiedział o tym chory  
i podchodząc do Jezusa pokornie wyznał wiarę w słowach „jeśli chcesz”. Tak zwraca się 
tylko ten, który wie, że nie ma, do tego, o którym wie, że ma i może udzielić. 

Owa prośba i sposób jej wypowiedzenia wzbudziły w Chrystusie litość. Uzdrowienie 
dokonało się. Odtąd owy człowiek wrócił do swoich sił, ale i przestał podlegać prawu 
grzechu i śmierci. 

Trochę niezrozumiałym może wydawać się polecenie Jezusa o nie sianiu rozgłosu. 
Wydawać by się mogło, że właśnie o to chodzi, aby jak najwięcej ludzi o Nim się 
dowiedziało i zostało uzdrowionych. Tymczasem Zbawiciel chce pozostać w ukryciu, żeby 
działać nie sensacyjnie i na rzecz ciała, ale w sercach ludzkich, aby odpuszczać grzechy. 
Zbawienie daje się rozpoznać przez odpuszczenie grzechów (por. Łk 1,77). Ponadto to 
dopiero początek Jego misji i nie wszyscy mieli okazję usłyszeć Dobrą Nowinę. Jeszcze 
nie nadeszła Jego godzina (por. J 2,4). 

Uzdrowiony nie usłuchał. To było do przewidzenia. Przez to stała się rzecz niezwykła – 
Chrystus i trędowaty zamienili się miejscami: Chory odzyskuje zdrowie i życie społeczne, 
a Święty Boży Syn staje się jak trędowaty, przebywając odtąd na odludziu, poza miastem. 

Tak realizują się słowa Izajasza: „On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze 
boleści” (Iz 53,4). To początek dzieła zbawienia, które w pełni dokona się na krzyżu, kiedy 
Pan weźmie na siebie nasze grzechy, aby zadać im śmierć i zmartwychwstać już bez nich. 

ks. Krystian Wilczyński  

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



 

23 lutego będzie pani krawcowa będzie zdejmowała miarę na alby dla dzieci. Chętnych do uszycia alby 
prosimy o trzymanie się wyznaczonego grafiku (by ze względów epidemicznych nie doprowadzić do 
kumulacji większej ilości osób): 

grupa wtorkowa i SOSW na godz. 16.30 

grupa z czwartku (z godz. 16.30) na godz. 17.20 

grupa z czwartku (z godz. 18.45) na godz. 18.10 

Umowa jest zawierana z zakładem krawieckim p. Krystyny Kolka w Gdańsku Wrzeszczu, ul. 
Partyzantów 13C (kom. 601639039). Przy zamawianiu pobierana jest cała kwota (chłopcy 199 zł; 
dziewczynki 209zł) i potwierdzana paragonem (na życzenie może być faktura) 

Wpłata na albę oznacza akceptację wybranego wzoru i tym samym zgodę na warunki zamówienia 
obowiązujące w firmie. Dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi. Wymagana przymiarka wraz  
z dzieckiem w przypadku szycia odzieży na wymiar, niewykluczona jest poprawka – jedna wliczona  
w cenę wyrobu. 

Środa popielcowa  

Środa Popielcowa - jak sama nazwa święta 

wskazuje - przypada w środę i w kalendarzu 

katolickim jest pierwszym dniem Wielkiego 

Postu. W tym dniu zwyczajowo we 

wszystkich kościołach księża posypują głowy 

wiernych popiołem.  

Środa Popielcowa 2021 - czy trzeba iść do 

kościoła? Co oznacza to święto? Jak się je 

obchodzi? Jaka jest historia tego dnia? Co warto wiedzieć na ten temat? 

Odpowiadamy na pojawiające się zapytania, przedstawiamy szczegółowe informacje 

oraz sprawdzamy, co oznacza Środa Popielcowa i kiedy wypada w 2021 roku. 

Kiedy jest Środa Popielcowa 2021? [DATA] 

Wiele osób szuka w sieci informacji na temat tego, kiedy Środa Popielcowa w 2021 

roku. Data tego święta nie jest stała i rokrocznie może przypadać w różnych 

terminach, ale zawsze pomiędzy 4 lutego a 10 marca. Popielec, bo tak brzmi inna 

nazwa tego dnia, w 2021 przypadnie 17 lutego. Oczywiście - jak sama nazwa święta 

wskazuje - będzie to środa. 

Co warte podkreślenia, Środa Popielcowa w kalendarzu katolickim jest pierwszym 

dniem Wielkiego Postu, który rokrocznie trwa około czterdziestu dni aż do 

Wielkiego Czwartku. 

 

I komunia św.  



Środa Popielcowa - MSZA: 
czy trzeba iść do kościoła w 
Popielec? 

Wiele osób zastanawia się 
także, czy w Środę Popielcową 
2021 trzeba iść do kościoła. 
Święto to nie jest świętem 
nakazanym. Oznacza to, że nie 
ma obowiązku uczestnictwa 17 
lutego we mszy świętej, jednak 
jest to wskazane. 

 

 

Popielec - co oznacza Środa Popielcowa i co to za święto? 

Zwyczajowo w Środę Popielcową we wszystkich Kościołach księża posypują głowy 
wiernych popiołem. Ksiądz wypowiada wtedy słowa "Prochem jesteś i w proch się 
obrócisz". Czasem można spotkać się także ze sformułowaniem "Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię". 

Zwyczaj posypywania głowy 
popiołem w Środę Popielcową 
wprowadził papież Urban II w 1091 
roku. W tym czasie ustalono także, 
że popiół do posypywania głów 
wiernych ma pochodzić z palm 
poświęconych w Niedzielę 
Palmową poprzedniego roku. 

 

Głównym celem Środy Popielcowej 
oraz obrzędu posypywania głów 
popiołem jest przypomnienie o 
konieczności pokuty i duchowego przygotowania się na zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa. Popiół jest symbolem tego, że wszystko, co materialne i doczesne przemija. 

 

W Popielec, inaczej Środę Popielcową, katolików obowiązuje wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych oraz post ścisły, czyli ograniczenie liczby posiłków do syta do jednego 
w ciągu dnia. Popielec nie jest dniem wolnym od pracy.  

żrudło: https://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/Sroda-Popielcowa-2021-DATA-co-oznacza-co-to-za-swieto-i-czy-trzeba-isc-do-kosciola 



PONIEDZIAŁEK 
15.02.2021 

7:00 
1. Za + Leona Hinca (greg 15) 
2. Za + syna Dariusza, rodziców Gertrudę i Józefa oraz brata Wojciecha 

8:00 
1. Za + Renatę Płotka oraz dziadków 
2. Dziękczynna za łaski odebrane przez lata pracy z prośbą o kolejne na emeryturze 

18:00 
1. Za + rodziców Hildegardę i Grzegorza 
2. Za + Barbarę i Władysława Szur 

WTOREK  

16.02.2021 

7:00 
1.  Za + Leona Hinca (greg 16) 
2. O boże bł. dla Danuty z ok urodzin 

8:00 1. Za + Agnieszkę i Brunona Taube oraz Stanisława i Janinę Taube 

18:00 
1. Za Ojczyznę, Ojca Świętego i telewizję Trwam 
2. Za + Adama Aniszewskiego w dniu urodzin 

ŚRODA 

17.02.2021 

7:00 
1. Za + Halinę Leszczyńską w 9 r. śm. i Mariana Sreberskiego w 8 r. śm. 
2. Za + Władysława Regel - int. od ucz. pog. 

8:00 1. W intencji Elżbiety i Tadeusza o bł. boże i potrzebne łaski w 2 r. ślubu 

10:00 1. Za + Kazimierę Solińską 

16:30  1. Za + Ks. Romana Skwiercza (greg) 

18:00 
1.  Za + Leona Hinca (greg 17) 
2. Za + Helenę i Leona Wrońskich 

20:00 1. O zdrowie dla brata Nikodema 

CZWARTEK  

18.02.2021 

7:00 
1.  Za + Leona Hinca (greg 18) 
2. Za + Irenę, Franciszkę i Leona Potrykus 

8:00 1. Za + Stanisława Gruchałą w 1 r. śm. 

18:00 
1. O zdrowie, bł boże i dary Ducha św. dla Albina 
2. O potrzebne łaski dla Artura w dniu 30 urodzin 

PIĄTEK 

19.02.2021 

7:00 
1. Za + Mieczysława z okazji urodzin 
2. O boże bł. w 50 urodziny Macieja 

8:00 1. Za + rodziców Lachów, Wójcików, Bierońskich i Lidmanowskich 

18:00 
1.  Za + Leona Hinca (greg 19) 
2. Za + córkę Renatę Damps 

SOBOTA 

20.02.2021 

7:00 
1.  Za + Leona Hinca (greg 20) 
2. Za + Gertrudę i Klemensa Lidzbarskich 

8:00 
1. Za + Marka Gorlikowskiego w dniu urodzin oraz Gerarda i Małgorzatę i rodziców z 
ob. stron 

12:00 1. 50 - lecie ślubu Aleksandry i Tadeusza Konkel 

18:00 1. Za + Stefanię w dniu urodzin oraz Zofię i Jana Kryszewskich 

VIII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

21.02.2021 

7:00 1. Za + męża Jerzego Staroszczyk w dniu urodzin oraz Michała Klawikowskiego 

8:30 1. Za + męża i ojca Zygmunta Młyńskiego 

10:00 
1. W intencji przewodników turystycznych z okazji Międzynarodowego dnia 
przewodnika turystycznego 

11:30 1. Dziękczynno - błagalna w int. Genowefy i Ignacego z okazji 40 r. ślubu 

13:00 1.  Za + Leona Hinca (greg 21) 

18:00 1. Za + Marię i Franciszka Drywa oraz Bernarda Neubauer  

20:00 1. Za + Jana Warkocz w 15 r. śm. 

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. W tym tygodniu rozpoczynamy Wielki Post. Czas przemiany naszych 

serc, nawrócenia i pokuty. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, 
„Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz” – słowa które 
usłyszymy podczas posypania głów popiołem zachęcają do podjęcia czynów 
pokutnych: modlitwy, postu i jałmużny. Rekolekcje   wielkopostne będą w tym 
roku w IV Niedzielę Wielkiego Postu. W Środę Popielcową Msze św. z posypaniem 
głów popiołem o godz. 7.00, 8.00, 10.00, 16.30 i 18.00 i 20.00. Przypominamy, że w 
Środę Popielcową obowiązuje tzw. post ścisły. Osoby dorosłe zobowiązane są do 
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych oraz do ograniczenia ilości posiłków do 
trzech w ciągu dnia, w tym jeden do syta.  

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

3. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele św. Jana od poniedziałku do piątku 
do 19.00. Nie ma modlitwy uwielbienie w środę. 

4. W liturgii tygodnia:  

 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę na godz. 16.00. 

 Droga Krzyżowa w każdy piątek po Mszy św. o godz. 8.00 dla dorosłych,  
o godz. 17.00 dla dzieci oraz o godz. 19.30 dla młodzieży i dorosłych 

5. Dzieci przygotowujący się do I Komunii Św. nie mają spotkań w grupach ale 
spotykają się na Mszy św. w środę popielcową o 16.30. Jednocześnie przypominamy, że 
23 lutego będzie pani krawcowa będzie zdejmowała miarę na alby dla dzieci. Szczegóły 
w biuletynie. 

6. W Piątek dzień modlitw Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Modlitwy w tej intencji 
po drodze krzyżowej o godz. 17.00. 

7. Spotkania duszpasterskie: 

 Spotkanie młodzieży starszej „18+ dla Jezusa” w środę na Mszy św. o godz.  20.00  
w kościele poklasztornym.  

 Spotkanie oazowe młodzieży jest wyjątkowo w sobotę od.10.00 do 15.00 w kościele 
św. Jana jako wielkopostny dzień skupienia.   

 Zbiórka dla Ministrantów  w poniedziałek o 19:00, Lektorów o 19:30 w salce (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 dzisiaj na tacę remontowo-inwestycyjną na 
pokrycie kosztów wycinki drzew na cmentarzu za kościołem oraz nowych nasadzeń. 
Usuwamy w sumie 30 drzew i tyle samo musimy zasadzić.  

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

Parafialny Biuletyn.  
10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej parafii: śp. Marek Wrzeszcz, l. 65 z 

Żukowa, Irenę Richert, l. 83 z Żukowa (pogrzeb w czwartek o 12.00 a różaniec po 
wieczornej Mszy św.) oraz Tadeusza Drewing, l 70 z Glincza (pogrzeb w  piątek o 
10.00 różaniec dzisiaj o 17.00 w pozostałe dni o 19.30). Dobry Jezu a nasz Panie….  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - 14. 02. 2021  - VI Niedziela Zwykła 


