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III 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  

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus 
przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał 
siedzących za stołami bankierów oraz tych, 
którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. 
Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, 
powypędzał wszystkich ze świątyni, także 
baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, 
a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy 
sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd  
i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» 
Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że 
napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie 
Mnie». W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do 
Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec 
nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im 
taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja  
w trzy dni wzniosę ją na nowo». Powiedzieli do 
Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano 
tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu 
trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego 
ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie 
uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli 
Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś 
przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy,  
w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego 
imię, widząc znaki, które czynił. Jezus 
natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo 
wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego 
świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, 
co jest w człowieku.  

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy z ust Pana 
bardzo konkretne wyzwanie czy też 
ostrzeżenie: „Nie róbcie z domu Ojca mego 
targowiska” (J 2,16). Słowa te zostały 
wypowiedziane w kontekście dokonanego 
przez Jezusa oczyszczenia Świątyni. Ale nie 
dotyczyły one tylko i wyłącznie budynku czy 
przestrzeni świątynnej, lecz także nowej 
świątyni, którą jest ludzkie życie. Bowiem z 
przyjściem Jezusa na świat Bóg zamieszkał 
pośród ludzi w Jego ludzkim Ciele, o czym 
świadczy Jan Ewangelista w słowach: „Słowo, 
które było u Boga i było Bogiem” (J 1,1) 
„Ciałem się stało i zamieszkało między 
nami” (J 1,14). Zaś po zmartwychwstaniu i 
wniebowstąpieniu Jezusa świątynią Boga 
zostało nazwane także ludzkie ciało (por. 1 
Kor 3,16; 6,19). 

Świątynia Jerozolimska była domem Bożym, w 
którym przebywał Wszechmogący, by 
spotykać się ze swoim ludem. Przez proroka 
Izajasza nazwana była też domem modlitwy 
dla wszystkich narodów (por. Iz 56,7). Jednak 
w planach Bożych już zaczynała zatracać 
swoje dotychczasowe znaczenie. Dostrzec 
możemy to w słowach Jezusa, który w tej 
samej Ewangelii kilka rozdziałów dalej 
zapowie nadejście czasów, kiedy Boga nie 
będą już czcić w świątyni, lecz w Duchu i 
Prawdzie (por. J 4,21-23). 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 

C. D. -> s. 2  



Komentarz na niedzielę 

Oczyszczenie, którego dokonał Jezus, było 
znakiem prorockim, zwiastującym czasy 
mesjańskie, kiedy to zgodnie ze Słowem 
Bożym z Księgi Proroka Zachariasza  
w domu Pana Zastępów miało nie być już 
żadnego przekupnia (por. Za 14,21). Jezus 
wydaje się, że realizuje tę zapowiedź 
dosłownie: wszedł do świątyni i na widok 
tego, co się tam działo zapłonął 
gorliwością o dom Boży. Po czym splótłszy 
bicz ze sznurów  powyrzucał handlarzy 
wraz z tym, co było przedmiotem handlu. 
Nie zostało niczego, co by można było 

złożyć Panu w ofierze. Ale pozostali ci, którzy przyszli do świątyni, żeby się modlić. W jaki sposób 
mają teraz oddać cześć Bogu, spełnić swoje religijne obowiązki? Jak w ogóle sprawować kult Boży 
w świątyni, jeżeli nie ma zwierząt ofiarnych? Dla współczesnych Jezusowi to był wielki problem. 
Nie rozumieli tego, co Pan czyni, choć dobrze znali Pisma i proroctwa. Byli tak przywiązani do 
dotychczasowej formy ofiary, że nie potrafili dostrzec obecności w świątyni Baranka Bożego – 
Tego, który gładzi grzechy całego świata (J 1,29) i staje się jedyną ofiarą miłą Panu, ofiarą, która 
zostanie złożona na krzyżu za wszystkich ludzi raz i na zawsze (por. Hbr 10,12-14). 

Żydzi, obserwujący całe to zdarzenie, swoje niezrozumienie Bożych zamiarów wyjawiają  
w pytaniu skierowanym do Jezusa: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy 
czynisz?” (J 2,18). Żądają znaku, gdyż nie mają wiary. A jedynym znakiem jest sam Jezus. „Zburzcie 
tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo” (J 2,19) – mówi Jezus do Żydów. To będzie 
jedyny i największy znak Bożej miłości do człowieka: śmierć Chrystusa na krzyżu  i Jego 
zmartwychwstanie. 

Podsumowując to rozważanie warto zadać sobie pytanie: Czy my rozumiemy co Jezus uczynił dla 
nas umierając na krzyżu i jaki owoc przyniosło nam Jego zmartwychwstanie? Czas Wielkiego 
Postu jest nam dany, aby w świetle Słowa Bożego spojrzeć na swoje życie w prawdzie i świadomie 
podjąć drogę nawrócenia, by nie utracić życia wiecznego. „Nie róbcie z domu Ojca mego 
targowiska” – to są słowa, które Pan kieruje dziś do każdego z nas, gdyż to my jesteśmy nową 
świątynią Boga, uświęconą drogocenną Krwią Chrystusa. Nie pozwólmy, by zło i grzech znalazły 
miejsce w naszych sercach, myślach, słowach czy uczynkach. Świątynia Boga ma być święta (por. 
1 Kor 3,17) i ma być domem modlitwy. Jeżeli odkrywamy, że w naszym sercu panuje bałagan, 
zgiełk, spowodowany grzechem czy słabością, sięgnijmy do Słowa Bożego. Ono jak bicz w ręku 
Jezusa stawia nas w prawdzie, by przynieść upragnioną wolność i pokój, które są owocem śmierci 
i zmartwychwstania Pana. Postępujmy zgodnie z nim, bo tylko tak zachowamy naszego ducha, 
duszę i ciało bez zarzutu  na przyjście Pana (por. 1 Tes 5,23). A jeżeli mamy trudność w modlitwie, 
wołajmy do Ducha Świętego, bo On jest tym, który uczy nas modlitwy. I więcej, gdy nie potrafimy 
się modlić, sam modli się w nas (Por. Rz 8,26-27).  

s. Julia Kilina  
żrudło: https://rmissio.pl/panel-boczny/ewangelia-na-niedziele/ 



Weekend w GDAŃSKIM SEMINARIUM DUCHOWNYM  

- zaproszenie dla młodziezy męskiej 



DOM tu każdy jest mile widziany! 

Oratorium to miejsce spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem.  
Ideą spotkań jest wspólna modlitwa młodzieży oraz każdego, kto 
pragnie  wypraszać dla niej łaski. Chcemy prosić, by młodzi ludzie 
budowali swoją przyszłość na fundamencie Chrystusa i jego Ewangelii, 
traktując życie jako Boże powołanie. 

Modlitwa w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie, przez 
konkretne osoby! 

ZAPRASZAMY!!! 

Nasza parafia została wpisana w projekt 
Dekanalnych Oratoriów Młodych (DOM).  
DOM jest miejscem dla każdego.   
Chcemy by pod jednym dachem świątyni w każdej 
części diecezji spotykali się ludzie młodzi i każdy, 
kogo pragnieniem jest modlitwa w Waszej intencji. 
  
W DOM-u znajdziesz przestrzeń modlitwy  
i rozmowy.   
Będziesz mógł adorować Pana Jezusa  
i skorzystać z sakramentu spowiedzi.  

Kolejne spotkanie - czwartek 18 marca 2021 
g.19.00 w kościele Wniebowzięcia NMP w Żukowie 



PONIEDZIAŁEK 
8.03.2021 

7:00 
1. Za + Zofię Kryszewską (greg 8) 
2. Za + Edwarda Ryzińskiego - int. od zakł. pog. 

8:00 1. Za + Agnieszkę Wiczling - int. od Róży Różańcowej 

18:00 
1. O zdrowie, bł. boże i opiekę Matki Bożej dla dzieci i wnuków 
2. Za + Marię Wätzold 

WTOREK  

9.03.2021 

7:00 
1. Za + Franciszka i Leona 
2. O zdrowie i boże bł. dla Danuty i Ryszarda 

8:00 1. Za + Gerarda w dniu urodzin oraz Marka i Małgorzatę 

18:00 
1. Za + Helenę i Witalisa Galińskich 
2. Za + Zofię Kryszewską (greg 9) 

ŚRODA 

10.03.2021 

7:00 
1. Za + Zofię Kryszewską (greg 10) 
2. Za + Jana, Leokadię i Marię Potrykus 

8:00 1. Za + Elizabeth Vernon i rodziców 

18:00 
1. Za + rodziców Annę i Brunona Borkowskich 
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące 

CZWARTEK  

11.03.2021 

7:00 
1. Za + Zofię Kryszewską (greg 11) 
2. Za + Kazimiera Piastowskiego - int. od ucz. pog. 

8:00 
1. Za + Janinę i Józefa Hirsz 
2. Za + Marka Wrzeszcz - int. od ucz. pog 

18:00 
1. Za + Zofię i Alfonsa Bundt 
2. Za + ojca Antoniego Klajna oraz teściów Anne i Józefa Walkusz 

PIĄTEK 

12.03.2021 

7:00 
1. Za Parafian 
2. O boże bł. i dary Ducha Świętego dla kapłanów 

8:00 

1. Za + dziadków Benona i Stefanie Lidzbarskich oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące 
2. Za + koleżanki, kolegów, i nauczycieli Liceum Pedagogicznego w Żukowie 
z rocznika maturalnego 1966 

18:00 
1. Za + Zofię Kryszewską (greg 12) 
2. Za + Czesława Szur 

SOBOTA 

13.03.2021 

7:00 
1. Za + Zofię Kryszewską (greg 13) 
2. Za + Janinę Kaszuba 

8:00 
1. Za + Stanisława Kwidzińskiego oraz rodziców z ob. Stron 
2. Za + Reginę Hinca - od ucz. pog. 

18:00 1. Za + Jadwigę Hirsz, Waldemara Poklękowskiego i Janusza Wickiego 

IV NIEDZIELA 

WIELKIEGO 

POSTU 

14.03.2021 

7:00 1. Za + brata Franciszka Stubińskiego i Zofię Ćwiok 

8:30 1. Za + Elżbiete Drewing 

10:00 1. Dziękczynna za dar życia i zdrowia Magdalenki 

11:30 1. Za + Jadwigę Cyperską 

13:00 
1. Dziękczynna za 80 lat życia Heleny 
2. Za + Lidwinę Kreft 

18:00 1. Za + Zofię Kryszewską (greg 14) 

20:00 1. Za + Marię i Franciszka Drywa oraz Bernarda Neubauer 

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 

 Gościmy dzisiaj w naszej parafii kleryka Kacpra Omelańczuka  
z Gdańskiego Seminarium Duchownego, który skieruje do nas  Słowo 
Boże. Modlimy się dzisiaj o liczne i święte powołania także z naszej parafii. 
Ofiary składane na tacę przeznaczone są na potrzeby naszej gdańskiej uczelnie 
formującej powołanych do kapłaństwa 

 Trwa Wielki Post. Jest to czas, w którym w sposób szczególny Kościół zachęca nas 
do gorliwszej modlitwy, wyrzeczeń i jałmużny. Nabożeństwa Wielkopostne: Gorzkie Żale z 
kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę na godz. 16.00 oraz 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).  

 Dzisiaj Spotkanie Żywego Różańca wraz z nabożeństwem Gorzkich Żali  

 Wchodzimy w nowy etap przygotowań i ulegają zmianie katechezy dla dzieci komunijnych. 
Dzieci, które mają I Komunię zaplanowaną w sobotę 15 maja o godz. 10.00 przychodzą we 
wtorek o 16.30; z 15 maja o godz. 12.00 w czwartek o 16.30; a 16 maja o godz. 10.00 w 
czwartek o 18.45. Proszę, aby z dzieckiem obowiązkowo przyszedł jeden rodzic. Pozostałe 
grupy w tym tygodniu mają wolne.  

 Dzieci przygotowujące się do I Komunii mają swoją pierwszą spowiedź w sobotę (13.03) 
wg poniższego planu: grupa wtorkowa o godz. 9.30; grupa czwartkowa z godz. 16.30 o godz. 
11.00; grupa czwartkowa z godz. 18.45 o godz. 13.00. Pamiętajmy o świątecznym ubiorze. 
Do spowiedzi są dopuszczone te dzieci, których metryki chrztu zostały dostarczone, 
pozostałe zostają zawieszone. Do spowiedzi zapraszamy też rodziców i rodzeństwo. 

 Adoracja w kościele św. Jana jest od poniedziałku do piątku od.9.00 do 19.00  
W środę modlitwa uwielbienia w godz. 19.00-20.00. 

 W sobotę przypada 8 rocznica wyboru Ojca św. Franciszka. Pamięajmy o papieżu w 
swoich modlitwach 

 Spotkania duszpasterskie: 

 Próba scholii dziecięcej w sobotę o godz. 9.30 

 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.  

 Oaza Dzieci Bożych wznawia swoje spotkania w sobotę o 11.00 w kościele poklasztornym  

 Zbiórka dla Ministrantów  w poniedziałek po wieczornej Mszy świętej, Lektorów 
poniedziałek 19:30, a chłopców którzy chcieliby zostać ministrantami zapraszamy na 
spotkanie w sobotę o godzinie 10:00 spotykamy się przed kościołem. 

9. Od przyszłej niedzieli rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne dla dorosłych i starszej 
młodzieży. Potrwają one do środy 17 marca. Prowadzić nas będzie w tegorocznych 
spotkaniach O. Zdzisław Świniarski - sercanin. W dni powszednie nauki jak co roku o godz. 
9.00, 18.00 i 20.00.   

10. Polecam prasę katolicką: nowe numery „Miłujcie się” i „Gościa Niedzielnego”, specjalny 
numer Gościa Niedzielnego poświęcony św. Józefowi w cenie 9 zł oraz nasz Parafialny 
Biuletyn.  

11. Odszedł z naszej wspólnoty parafialnej ś.p. Władysław Paczoska z ul. Pod Elżbietowo. 
Różaniec dzisiaj o 17.00 a w poniedziałek i wtorek o 19.00 w kaplicy zakładu pogrzebowego 
św. Józefa. Pogrzeb w środę o 10.00. 
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