
ROK XXI nr 1745 

21.02.2021 r. 

I Niedziela Wielkiego Postu 

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  

Duch wyprowadził Jezusa na 
pustynię. A przebywał na pustyni 
czterdzieści dni, kuszony przez 
Szatana, i był ze zwierzętami, 
aniołowie zaś Mu służyli. 
 
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!»  

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu 
otwiera nam drogę nawrócenia. Teksty 
niedzielnych liturgii zostały tak dobrane, 
żeby stanowić jakby kamienie milowe w 
drodze do Niedzieli Wielkanocnej. Warto 
potraktować je jako klucze w pęku, które 
pomogą nam otwierać drzwi liturgii słowa 
poszczególnych dni wielkopostnych. 
Zbierajmy je i bądźmy czujni, bo kiedyś 
przyjdzie nam stanąć przy takich 
drzwiach, do których będzie pasował 
zebrany wcześniej klucz. Dzisiaj hasłem 
wprowadzającym nas w liturgię będzie 
„przymierze”. Dostrzegamy je we 
wszystkich czytaniach, choć czasem 
domaga się głębszego spojrzenia. Znamy 
historię biblijnego potopu i Noego. 
Wiemy, że Bóg uratował jego rodzinę  
i pewną część stworzenia, aby z nich 
wyprowadzić ludzi sprawiedliwych (po 
myśli Bożej), na wzór Adama i Ewy sprzed 
grzechu. Autor biblijny ukazał Boga 
żałującego tego, że stworzył ludzi 
zdolnych do zła; a jednocześnie jest to 
Bóg, który nie chce zagłady absolutnej. 
Można powiedzieć, że jest to pierwsza tak 
wyraźna historia biblijna, ukazująca 
miłosierdzie Stworzyciela względem 
grzesznego stworzenia. 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 

C. D. -> s. 2  



Komentarz na niedzielę 

Dzisiaj spotykamy Boga po potopie, kiedy zawiera przymierze i zobowiązuje się do 
utrzymywania stworzenia, pomimo jego podatności na zło. Pan zawiera ten wiążący 
układ w niespotykany sposób. Otóż zwykle dwie strony zobowiązywały się do włożenia 
konkretnego wysiłku lub dóbr materialnych na rzecz zachowania przymierza. Tu 
natomiast widzimy, że cała aktywność jest po stronie Boga. Człowiek ma jedynie Go czcić 
i powstrzymywać się od spożywania krwi (bo to nosicielka życia) i od przelewania krwi, 
czyli zabójstwa. W istocie to Bóg gwarantuje obie strony przymierza: wypełnia swoją  
i udziela łaski ludziom do wypełnienia ich. 

Przyglądając się temu układowi widzimy, że zło tego świata nie przeszkadza Bogu,  
a pomiędzy przewinieniem i śmiercią znalazł On miejsce na miłosierdzie. On wie, że 
jesteśmy grzeszni i On pierwszy daje narzędzie do naprawy tego stanu. 

Psalmista pomaga nam odpowiedzieć na tą Bożą postawę. Jest ona zaskakująca  
i całkowicie darmowa – jest łaską, czyli darmowym anulowaniem słusznie należnej kary. 
Autor wysławia Boga za Jego dobroć, łaskę i wierność. On dotrzymuje swojego 
zobowiązania. Gorzej z człowiekiem. 

Drugie czytanie wyjaśnia nam, że opowieść o potopie stanowi zapowiedź chrztu 
świętego. Pierwsza niedziela Wielkiego Postu jest dobrym momentem, żeby przyjrzeć się 
temu sakramentowi, nie tylko dla katechumenów, ale i dla ludzi ochrzczonych, celem 
odnowienia łaski Bożej, przywracającej nam życie wieczne. Dostępują jej ci, którzy zaufali 
Jezusowi Chrystusowi, który zmartwychwstał i zasiada po prawicy Bożej. Stamtąd ma On 
władzę uświęcać nas właśnie przez chrzest i jego następstwa – zobowiązanie do życia 
według czystego sumienia. Powtarza się tu motyw przymierza z Noem, kiedy Bóg 
wywiązuje się ze swojej części przymierza i wspiera człowieka w wypełnianiu swojej.  
O tyle jednak przymierze w Chrystusie jest doskonalsze, o ile dotyczy wieczności i jest 
nierozerwalne. 

Ewangelia o kuszeniu Jezusa w ujęciu św. Marka jest bardzo krótka. A jednak nic w niej 
nie zostało pominięte. Jezus przebywa na pustyni w wyniku działania Ducha Świętego,  
a więc ten pobyt jest z woli Ojca. Tam podlega kuszeniu przez Szatana, czyli doświadcza 
losu pierwszego człowieka. Jest na pustyni ze zwierzętami, jak Adam w raju, zanim 
została stworzona Ewa. Jezus przygotowuje się do swojego snu, kiedy z Jego boku 
zostanie wyjęta Eklezja (Kościół), którą poślubi kiedy się obudzi. Wydaje się, że Marek 
podpowiada nam, iż Jezus będzie przeżywał los Adama, czyli całej ludzkości i że będzie 
się to działo przy asystencji aniołów, to znaczy przy opiece Ojca. Ich obecność 
potwierdza plan Trójcy Świętej i to, że przebiega On prawidłowo. 

Po zwycięskim doświadczeniu kuszenia, a także po pierwszych działaniach 
antyewangelizacyjnych, czyli po uwięzieniu Jana, Jezus wychodzi głosić i zapraszać ludzi 
do nowego przymierza, które zawrze już niebawem. Poleca nawrócenie i wiarę  
w Ewangelię, czyli dobrą nowinę o zbawieniu – Bóg rozpoczął w swoim Synu ostatni etap 
ratowania człowieka. 

ks. Krystian Wilczyński  

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



Śladami św. Jakuba 

Czym jest Rok Święty? 

Rok Święty czy Jubileuszowy Rok Compostelański to 

czas, w którym Kościół udziela wiernym szczególnych 

łask duchowych, na wzór tego, co Biblia przekazuje o 

latach świętych przeżywanych przez Izraelitów: co 

siedem lat był rok szabatowy, w którym odzyskiwał 

ziemie ten, kto ją musiał sprzedać z konieczności, a 

niewolnicy odzyskiwali wolność. Co 50 lat 

świętowano rok jubileuszowy (Kpł 25). Jezus mówi, 

że przyszedł, aby obwieścić rok łaski od Pana (Łk 4,16). Kościół w Composteli w Roku 

Świętym przeżywa również szczególny czas łaski. 

Kiedy przypada Rok Święty? 

Ogłasza się Rok Święty Compostelański, gdy 25 lipca, wspomnienie męczeństwa św. Jakuba, 

przypada w niedziele. A zatem świętuje się go co 11,6,5 i 6 lat. Sięga korzeniami 1122 roku, 

gdy ogłosił go po raz pierwszy papież Kalikst II, a w 1179 papież Aleksander III bullą “Regis 

aeterni” potwierdził jego obowiązywanie na zawsze. W ciągu wieków często Stolica 

Apostolska wychwalała pielgrzymowanie do Santiago i przeżywanie Roku Świętego. 

“Zachęcamy wszystkich drogich synów, aby podążali nadal tą drogą wierności ewangelicznej, 

autentyczności chrześcijańskiej i jaśniejącej nadziei, która w ciągu wieków prowadziła tak 

wiele dusz do compostelańskiej świątyni” (Paweł VI: A. St 1971). “Dzielę się radością…  

z czasu łaski i przebaczenia, który Pan zechciał udzielić, raz jeszcze, drogiej nam Hiszpanii  

i całemu chrześcijaństwu… aby Jubileusz stał się dla wszystkich szansą na prawdziwe 

pojednanie”. (Juan Pablo II: A St 1982). “Zachęcam pielgrzymów, aby gromadzili sugestywne 

doświadczenia wiary, miłości i braterstwa spotykane w ich wędrowaniu, aby przeżywali 

camino przede wszystkim wewnętrznie, pozwalając się objąć wezwaniu Pana, skierowanemu 

do każdego z nich. W ten sposób będą mogli wypowiedzieć z radością i z przekonaniem, 

stojąc przed Portykiem chwały: «Wierzę»”. (Benedykt XVI: A St 2010). 

Zyskanie odpustu jubileuszowego 

Aby uzyskać łaski odpustu jubileuszowego potrzeba: Nawiedzić Grób Apostoła w Katedrze  

i odmówić jakąkolwiek modlitwę. Odprawić sakrament pokuty i pojednania (czy to  

w katedrze czy też w innym miejscu 15 dni przed lub po nawiedzeniu grobu). Przyjąć 

Komunię Św. Ten odpust można ofiarować za zmarłych. Ani łaska jubileuszu, ani samo 

pielgrzymowanie nie są same z siebie związane z „kompostelką”. Można uzyskać odpust 

jubileuszowy przybywając do Composteli w każdy sposób oraz można otrzymać 

„kompostelkę” bez uzyskania łask jubileuszu. 



Gdański Klub Przyjaciół Pomorskiej Drogi św. Jakuba zaprasza w 
sobotę, 27 lutego br., na spacer ze św. Jakubem po Pomorskim 
Camino na odcinku z Żukowa do Kartuz (18 km). Zapisy trwają 
do 25 lutego pod adresem e-mail: rokjakubowy@gmail.com. 
Należy podać swoje imię i nazwisko, wiek oraz nr telefonu. 

Program: 

– 8:00 Msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Zukowie 

– 9:00 Indywidualne wyjście na Pomorską Drogę św. Jakuba do 
Kartuz 

– Przed wyruszeniem należy podpisać stosowne oświadczenie, 
które dostępne będzie przy wyjściu z kościoła w Żukowie 

– Powrót z Kartuz do Gdańska PKM: 13:31; 14:31; 15:31 

 

TRASA: Żukowo – Kartuzy 

Żukowo (0,0 km) – Glincz (4,5 km) – Babi Dół (7,3 km) – Mezowo (11,5 km) – Kartuzy (17,8 km) 

Zgodnie z oznakowaniem Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba spod kościoła św. Jana Chrzciciela (0,0 km) w 
Żukowie kierujemy się ulicami Klasztorną i 3 Maja na południe. Po kilkudziesięciu metrach po prawej 
stronie widoczna potężna bryła gotyckiego kościoła ponorbertańskiego pw. Wniebowzięcia NMP wraz z 
zabudowaniami dawnego klasztoru. Nieco dalej, przy moście na Raduni, podziwiać możemy dawny młyn 
zbożowy, który funkcjonował w tym samym miejscu od XIII w.! Trasa wiedzie dalej prosto, obok 
cmentarza z charakterystyczną barokową kapliczką i po około 1,5 km skręca i przechodzi przez tory 
kolejowe. Polna droga wiedzie teraz pośród pól w kierunku miejscowości Glincz (kaszub. Glëncz) (4,5 km), 
do której wchodzimy ulicami Dębową i Akacjową. Na miejscowość składają się dwa oddalone od siebie o 
kilkaset metrów osiedla: Nowy Glincz i Stary Glincz. Po kilku kilometrachprzekraczamy drogę krajową nr 
20 i w okolicach wsi Babi Dół (7,3 km) wchodzimy do lasu. 

Teren Pojezierza Kaszubskiego charakteryzuje się w tym rejonie dużym zróżnicowaniem wysokości 
terenu. Okoliczne wzgórza morenowe osiągają w wielu miejscach 180-185 m n.p.m. Pomiędzy nimi 
niezwykle malowniczo wije się rzeka Radunia, która tworzy tu liczne meandry, głęboko wcinające się w 
gliniaste podłoże – tzw. Jar Raduni. Za mostkiem na Raduni skręcamy w lewo i wzdłuż torów kolejowych 
docieramy do starej stacji kolejowej Babi Dół (9,3 km). Po kilkuset metrach przechodzimy kładką ponad 
torami i ścieżką zgodnie ze znakami Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba oraz niebieskiego szlaku PTTK 
dochodzimy do Mezowa (kaszub. Mézowò) (11,5 km). Stąd początkowo asfaltem, a następnie drogą 
leśną, położoną równolegle do drogi woj. nr 211 i nieczynnej linii kolejowej, idziemy w stronę Kartuz 
(kaszub. Kartuzë). W miejscu, gdzie zaczynają się zabudowania miejscowości (16,1 km), przechodzimy 
przez tory kolejowe i ulicami Gdańską, Kościuszki, Dworcową i Klasztorną dochodzimy do Kolegiaty pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (17,8 km) w Kartuzach – końca tego etapu. 

Spacer ze św. Jakubem 



PONIEDZIAŁEK 
22.02.2021 

7:00 
1. Za + Leona Hinca (greg 22) 
2. Za + Jana i Jerzego Kamińskich 

8:00 1. Za + Marię Kotłowską, Teresę i Alfonsa Arendt 

18:00 
1. Za + syna Ireneusza, męża Franciszka i rodziców: Martę i Ludwika 
2. Za + Gerarda Siebert 

WTOREK  

23.02.2021 

7:00 
1. Za + Leona Hinca (greg 23) 
2. O łaskę wiary dla Wiesława 

8:00 1. O łaskę wiary i zdrowia dla Hanny 

18:00 
1. Za + Józefa Richert 
2. Za + Alojzego i Helenę Kosznickich 

ŚRODA 

24.02.2021 

7:00 
1. O boże bł. dla mamy Stanisławy z okazji urodzin 
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące 

8:00 1. Za + Jerzego Lubockiego - int. od zakł. pog. 

20:00 
1. O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Oli 
2. Za + Leona Hinca (greg 24) 

CZWARTEK  

25.02.2021 

7:00 
1. Za + Leona Hinca (greg 25) 
2. O zdrowie i boże bł. dla Janiny i Jenryka z okazji 55 r. ślubu 

8:00 1. Za + Agnieszkę Wiczling - int. od zakł. pog. 

18:00 
1. Za + dziadków Laszkowskich, Karcz, Głodowskich i Lubockich 
2. Za + z rodziny Stachowskich i Müller 

PIĄTEK 

26.02.2021 

7:00 
1. Za + Klemensa i Gertrudę Lidzbarskich 
2. Za + Stanisława, Alfonsa i Irenę 

8:00 
1. Dziękczynna w 10- tą r. ślubu Sylwi i Dariusza z podziękowaniem za odebrane łaski 
z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Bożej dla rodziny 

18:00 
1. Za + Leona Hinca (greg 26) 
2. O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Mirosława w dniu imienin 

SOBOTA 

27.02.2021 

7:00 
1. Za + Leona Hinca (greg 27) 
2. Za + rodziców Jadwigę i Józefa oraz Mariana i Henryka 

8:00 
1. Za + Władysława Szynszeckiego w 9 r. śm. 
2. Za + Zofię i Ryszarda Dolina i Dusze w czyśćcu cierpiące 

18:00 1. Za + Tadeusza Dargacz 

II NIEDZIELA 

WIELKIEGO 

POSTU 

28.02.2021 

7:00 1. Za + Elżbietę Drewing 

8:30 1. O bł. boże i zdrowie dla członkiń Róży św. Magdaleny z Lnisk 

10:00 1. Za parafian 

11:30 1. Za + mamę Małgorzatę i brata Wojciecha 

13:00 1. Za + rodziców i rodzeństwo Siroccy i Naczk 

18:00 1. Za + Leona Hinca (greg 28) 

20:00 1. Za + Danutę i Jerzego Gajkowskich 

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. W środę popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post. Jest to czas, w którym  
w sposób szczególny Kościół zachęca nas do gorliwszej modlitwy, wyrzeczeń i 
jałmużny. Zachętą do jałmużny niech będą skarbonki jałmużny wielkopostnej 
Caritas, w których rodzinnie odkładajmy dla potrzebujących owoce naszych 
wyrzeczeń.  Dzisiaj przed kościołem wolontariusze PZC rozdają je dla naszych 
rodzin. Zebrane pieniądze przeznaczymy głownie na wsparcie osób samotnych i 
starszych. Zachęcam, aby Wielki Post był czasem uwalniania ciała i ducha i ofiary 
duchowej dla innych. 

2. Obchodzimy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Przewodników Turystyki. Możliwość 
zwiedzenia kościoła z przewodnikiem o godz. 15.00.  

3. Adoracja w kościele św. Jana są w normalnym rytmie. W środę modlitwa uwielbienia  
w godz. 19.00-20.00. 

4. W liturgii Kościoła: 

 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 (ta droga będzie 
transmitowana on-line).  

 Poniedziałek - św. katedry św. Piotra Apostoła 

 Wtorek - św. Polikarpa  
5. Spotkania duszpasterskie: 

 Dzieci przygotowujący się do I Komunii Św. mają spotkania w kościele wg normalnego 
grafiku. W najbliższy wtorek - 23 lutego - spotkanie dla rodziców po wieczornej Mszy w 
kościele. 

 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.  

6. Za tydzień kazania będzie głosił oraz kwestował na misje ks. Wiesiu Mielewczyk, który 
miał w naszej parafii praktykę diakońską a w maju wyjeżdża jako misjonarz do Boliwii .   

7. W sobotę w ramach Roku Jakubowego kolejny etap Pomorskiego Camino na 
odcinku z Żukowa do Kartuz (ok. 18 km, etap II). Zapisy do 25 lutego na adres e-mail: 
rokjakobowy@gmail.com. Należy podać swoje imię i nazwisko, wiek oraz nr telefonu. 
Rozpoczęcie Mszą św. w naszym kościele o godz. 8.00. Zapraszamy na 
pielgrzymowanie.  

8. Bardzo dziękujemy za ofiary złożone tydzień temu na tacę remontowo-inwestycyjną na 
pokrycie kosztów wycinki drzew na cmentarzu za kościołem oraz nowych nasadzeń. 
Zebraliśmy 8934 zł i 70 gr. 

9. Polecam prasę katolicką: „Miłujcie się” i „Gościa Niedzielnego”, nasz Parafialny Biuletyn.  
10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej parafii: Irenę Richert, l. 83  

z Żukowa, Tadeusza Drewing, l 70 z Glincza oraz Reginę Hinc, l.81 z Lnisk. Dobry Jezu a nasz 
Panie…. 

Ogłoszenia Parafialne - I Niedziela Wielkiego Postu - 21.02.2021  


