
ROK XXI nr 1749 

21.03.2021 r. 

V 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  

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu 
w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc 
przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy 
Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy 
ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział 
Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli 
Jezusowi.  
A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, 
aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno 
pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie 
samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. 
Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi 
swego życia na tym świecie, zachowa je na życie 
wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za 
Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.  
A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza 
moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, 
wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego 
przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię 
Twoje!» Wtem rozległ się głos z nieba: «Już 
wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to 
usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł 
przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten 
rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu 
na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. 
Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. 
A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, 
przyciągnę wszystkich do siebie». To mówił, 
oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.  

Chrześcijanin to człowiek powołany do 
głębokiej zażyłości z Bogiem. Ta relacja jest 
zupełnie inna od wszystkich międzyludzkich. 
Tak jak bliźnich spotykamy „przez” nasze ciało 
i duszę (zmysłami i wrażeniami), tak Boga 
spotykamy w głębi najgłębszych pokładów 
naszego ja. Dzisiejsza liturgia słowa przebija 
nasze zewnętrzne warstwy ciała i duszy, każe 
zostawić doznania zmysłowe i wszelkie 
wrażenia uczuciowe i emocjonalne, 
prowadząc nas do sfery naszego ducha. Słowo 
„głębia” celowo będzie używane w sposób 
częsty w tym komentarzu. 

Przez proroka Jeremiasza Bóg mówi nam  
o Jego głębokim pragnieniu zawarcia 
przymierza z człowiekiem. Pan od razu czyni 
rozróżnienie, iż nie będzie ono przypominać 
poprzednich układów relacji Bóg-człowiek. To 
przymierze ma być wypisane nie na 
kamiennych tablicach, ale „w głębi jestestwa”. 
Dzięki temu zawiąże się głęboka relacja 
zależności, zupełnie inna od dominującej 
pańskiej nad niewolniczą; wspominane 
przymierze uczyni obie jego strony wręcz 
rodziną. To przekracza całkowicie najśmielsze 
oczekiwania człowieka tamtych czasów, nie 
umiejącego nawet pomyśleć o takiej 
możliwości. Zostanie ono zawarte przez 
Chrystusa, Pośrednika między Bogiem  
a ludźmi. 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 

C. D. -> s. 2  



Komentarz na niedzielę 

Jeremiasz podaje także najgłębszy efekt zawarcia tego układu, którym jest odpuszczenie 
grzechów. Ono oczyści ogląd wewnętrzny człowieka tak, że zobaczy oczami swojej duszy 
całą rzeczywistość wokół siebie i ujrzy w niej obecność Boga – pozna Go. 

Psalmista woła w duchu pokuty o oczyszczenie, aby móc zbliżyć się do Boga. Ciekawym 
jest werset „Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha”. Inne 
tłumaczenie odsłania głębsze znaczenie tej prośby: „Stwórz, o Boże, we mnie serce 
czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego”. Autor prosi Boga o odnowienie 
serca – ośrodka umysłu, sumienia i mądrości życiowej; a także o ducha niezwyciężonego, 
czyli zupełnie przenikniętego Bożą mocą, pokonującą wszelki grzech i zło. Utwór ten jest 
odpowiedzią człowieka na ofertę głębokiego przymierza, daną przez Stwórcę. 

Z wnętrza siebie przemawiał Jezus Chrystus, który z głośnym wołaniem i płaczem, prosił i 
błagał Ojca o przyjęcie ofiary Jego życia. Choć jako Bóg, Jezus znał wolę Ojca, to jako 
zjednoczony z nami w człowieczeństwie uczył nas skąd płyną najgłębsze pragnienia – 
właśnie z miejsca wypisania przymierza, czyli z najgłębszej głębi naszego ja. 

Ewangelia opisuje prostą chęć ujrzenia Jezusa przez Greków, czyli nie-Żydów. Podeszli 
oni do Filipa, który znał grecki, ten przekazał to Andrzejowi, a on Jezusowi. Nie jest to 
zwykły opis prozaicznej scenki z dnia Jezusa. U św. Jana wszystko ma głębokie znaczenie. 

Najpierw w Grekach należy dostrzec przedstawicieli innych narodów, czyli pogan. 
Według proroctw na końcu czasów poganie przyjdą oglądać Boga (por. Mi 4,1). Zatem 
Jezus otrzymuje informację, że nadeszła Jego godzina, co też wyraża w swojej modlitwie 
do Ojca o wsławienie Jego imienia. Głos Ojca z nieba potwierdza, że to wszystko prawda 
i że dzieło zbawienia świata może się dokonać. Nie będzie polegać na rewolucji 
narodowej, czy na powstaniu antyrzymskim, ale dokona się w głębi jestestwa każdego 
człowieka; jak ziarno, które wpada w głąb ziemi i tam obumiera, żeby z głębi przynieść 
plon obfity. 

Ważna jest też droga dojścia Greków do Jezusa: 
od Filipa, przez Andrzeja. To powtórzenie tego, 
jak poznawali Go uczniowie: Andrzej powiedział 
Piotrowi i zaprowadził go do Jezusa; Filip 
poszedł do Natanaela i zaprowadził go do 
Jezusa. Dzięki tym dwóm wtedy Jezus pozyskał 
uczniów na Apostołów. Teraz ci sami 
przyprowadzają Greków do tej samej głębokiej 
relacji z Jezusem. W owych przyprowadzonych 
przedstawicielach narodów pogańskich Kościół 
dostrzega każdego człowieka. 

Na koniec tego fragmentu Pan zapowiada jak 
ma umrzeć. Zachęca nas to wiary, która nie 
zatrzyma się na okrucieństwie, oglądanym 
oczami, ale na głębi Bożych tajemnic, 
widzialnych tylko w głębi ducha ks. Krystian Wilczyński  

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



„Niech św. Józef wspomaga nas i uczy, abyśmy przeżywając trudności naszych czasów nie 
wątpili w obecność Boga w naszym życiu” – pisze abp Wojciech Polak o ogłoszonym przez 
papieża Franciszka Roku św. Józefa. 

Siostry i Bracia 

Ojciec Święty Franciszek w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP ogłosił rozpoczęcie 
specjalnego Roku św. Józefa, którego obchód zakończy się 8 grudnia 2021 roku. Data ogłoszenia 
Roku św. Józefa nie była przypadkowa, bowiem przed 150 laty, 8 grudnia 1870 roku, bł. Pius IX 
ustanowił św. Józefa Patronem Kościoła katolickiego. 

W opublikowanym Liście apostolskim Patris Corde, papież Franciszek wyznaje, że pragnienie 
podzielenia się osobistymi refleksjami dotyczącymi osoby i dzieła św. Józefa, narastało w nim 
szczególnie w ostatnich miesiącach, tak bardzo naznaczonych skutkami pandemii. Czas ten 
pozwolił doświadczyć, że „nasze życia są utkane i wspierane przez zwykłe osoby – zazwyczaj 
zapomniane – które nie występują w nagłówkach gazet i magazynów, ani na wielkiej scenie 
ostatniego show, ale niewątpliwie dziś zapisują decydujące wydarzenia na kartach naszej 
historii”. 

Ojciec Święty przywołując doświadczenia ostatnich miesięcy podkreśla, że wszyscy mogą w św. 
Józefie znaleźć orędownika, pomocnika i przewodnika w trudnych chwilach. Ten wielki święty 
przypomina – dodaje papież, że „ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na „drugiej linii” mają 
wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania  
i wdzięczności”. 

Rozpoczęty w Kościele Rok św. Józefa zbiega się w czasie z trwającym w naszej archidiecezji 
duchowym przygotowaniem do nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Ze względu na 
panującą sytuację epidemiczną rozpoczęcie nawiedzenia zostało przesunięte w czasie. Rok św. 
Józefa postrzegamy jednak jako dar. Wpatrując się bowiem w osobę św. Józefa i prosząc Go  
o wstawiennictwo, będziemy mogli jeszcze owocniej przeżyć czas oczekiwania i przygotowania 
do nawiedzenia Obrazu Matki Bożej. Służyć temu będą również i odpusty, które w Roku św. 
Józefa będzie można otrzymać. 

Papież Franciszek w swym Liście nazwał św. Józefa – ojcem z twórczą odwagą. Owa twórcza 
odwaga objawia się w obliczu trudności. Doświadczając ich „można zatrzymać się i zejść z pola 
walki lub jakoś coś wymyślić”. Patrząc na życie św. Józefa dostrzegamy jego odpowiedzialność za 
Dziecię Jezus i Jego Matkę Maryję oraz wiarę i ufność pokładaną w Bogu, dzięki którym potrafił 
on zawsze problemy i trudności przekształcić w szansę. 

Niech zatem św. Józef wspomaga nas i uczy, abyśmy przeżywając 
trudności naszych czasów nie wątpili w obecność Boga w naszym 
życiu i w Nim swą ufność pokładając, troszczyli się o największy 
skarb naszej wiary, którym są Jezus i Maryja, Jego Matka. 

Rok św. Józefa 



Spotkanie Dekanalnego Oratorium Modlitwy  
czwartek 18 marca 2021 g.19.00  

w kościele Wniebowzięcia NMP w Żukowie 

Litania do św. Józefa 

Kyrie eleison, -- Chryste eleison, Kyrie eleison.  
Chryste, usłysz nas. -- Chryste, wysłuchaj nas.  

Ojcze z nieba, Boże, -- zmiłuj się nad nami.  
Synu Odkupicielu świata, Boże, --  

Duchu Święty, Boże, --  
Święta Trójco, jedyny Boże, --  

Święta Maryjo, -- módl się za nami.  
Święty Józefie, --  

Przesławny Potomku Dawida, --  
Światło Patriarchów, --  

Oblubieńcze Bogarodzicy, --  
Przeczysty Stróżu Dziewicy, --  

Żywicielu Syna Bożego, --  
Troskliwy Obrońco Chrystusa, --  
Głowo Najświętszej Rodziny, --  

Józefie najsprawiedliwszy, --  
Józefie najczystszy, --  

Józefie najroztropniejszy, --  
Józefie najmężniejszy, --  

Józefie najposłuszniejszy, --  
Józefie najwierniejszy, --  

Zwierciadło cierpliwości, --  
Miłośniku ubóstwa, --  
Wzorze pracujących, --  

Ozdobo życia rodzinnego, --  
Opiekunie dziewic, --  

Podporo rodzin, --  
Pociecho nieszczęśliwych, -- Nadziejo chorych, --  

Patronie umierających, --  
Postrachu duchów piekielnych, -- 
Opiekunie Kościoła Świętego, -- 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- zmiłuj się nad nami. 

P: Ustanowił go panem domu swego. 
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. 

Módlmy się: 
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej 

Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na 
jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 



PONIEDZIAŁEK 
22.03.2021 

7:00 
1. Za + Zofię Kryszewską (greg 22) 
2. Za + rodziców Agnieszkę i Jana oraz teścia Jana 

8:00 
1. Za + Elżbietę i Brunona Okrój 
2. O łaskę zdrowia, Boże bł. i o piekę Matki Bożej 

18:00 
1. Za + Anielę Mejer i dziadków 
2. Za + Jadwigę Teca 

WTOREK  

23.03.2021 

7:00 
1. Za + Zofię Kryszewską (greg 23) 
2. Za + Brunona Koszałka w 23 r. śm. 

8:00 
1. Za + Witolda Gilmaister w 10 r. śm. 
2. Za + Władysława Paczoska - int. od ucz. pog 

18:00 
1. Za + Annę Bendik w 7 r. śm. 
2. Za + Roberta Rybandt w 1 r. śm. 

ŚRODA 

24.03.2021 

7:00 
1. Dziękczynna w 30-te urodziny dla Basi z podziękowaniem za otrzymane 
łaski i z prośbą o dale Boże bł. 
2. Za + Agnieszkę Wenzel - int. od zakł. pog. 

8:00 
1. Za + Władysława Ropel - int. od zakł. pog. 
2. Za + Władysława Paczoska - int. od zakł. pog. 

18:00 
1. Za + Zofię Kryszewską (greg 24) 
2. Za + Syna Edmunda Gollnau, Marię, Albina, brata i rodziców 

CZWARTEK  

25.03.2021 

7:00 
1. Za + Zofię Kryszewską (greg 25) 
2. Za + Irenę Wilma w 6 r. śm. oraz Józefa, Jana i Leona 

8:00 1. Za + Stanisława Arend 

18:00 
1. O zdrowie, boże bł. i dary Ducha Świętego dla Marii i Mirosławy 
2. Za + Helenę i Leona Wrońskich 

PIĄTEK 

26.03.2021 

7:00 
1. Za + rodziców, teściów i syna Dawida 
2. Za + Jadwigę i Edmunda Pelowskich oraz zm. z rodziny 

8:00 
1. Za + zm. z rodziny Widomskich 
2. O zdrowie dla Jadwigi i Edmunda Szala 

18:00 
1. Za + Zofię Kryszewską (greg 26) 
2. Dziękczynna w 88 urodziny ojca Bernarda Loroff 

SOBOTA 

27.03.2021 

7:00 
1. Za + Zofię Kryszewską (greg 27) 
2. Za + żonę i mamę Renatę Damps 

8:00 
1. Za + Wiesławę w 2 r. śm. 
2. Za + rodziców Wacława i Władysławę Czaja w 5 r. śm. 

18:00 
1. Za + Kazimierza i Dorotę Miłosz 
2. Za + Sebastiana Ranachowskiego - int. od ministrantów seniorów 

NIEDZIELA 

PALMOWA 

28.03.2021 

7:00 1. Za + Urszulę Skierka 

8:30 1. Za + Stanisława Richert w dniu urodzin 

10:00 1. Za Parafian 

11:30 1. Za + Klarę i Jana Rzepka 

13:00 1. Za + ojców Stanisława Dejk i Alojzego Drewing 

18:00 1. Za + Zofię Kryszewską (greg 28) 

20:00 1. Za + ojca Władysława, brata Stanisława i siostrę Małgorzatę 

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. Podziękowania:  
 wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie na rekolekcje parafialne. 

Przypominam, że rekolekcje dla dzieci szkolnych „Stawaj do walki”  są  
w wersji on-line na naszej stronie parafialnej. 

 młodzieży starszej „18+ dla Jezusa” za przygotowanie czwartkowego 
spotkania w ramach programu DOM. 

 za ofiary złożone przed tygodniem jako taca remontowo-inwestycyjna na pokrycie 
kosztów wycinki drzew i nowe nasadzenia. Zebraliśmy 7884 zł  

2. Zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę na godz. 16.00 oraz Drogę 
Krzyżową 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).  

3. W kalendarzu liturgicznym tego tygodnia:  
  Uroczystość Zwiastowania NMP czwartek 25 marca - na wieczornej Mszy św. będzie 

możliwość złożenia deklaracji Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Druk adopcji jest  
w przedsionku kościoła.   

 Droga Krzyżowa w j. kaszubskim w sobotę 27 marca przy stacjach na zewnątrz kościoła. 
Rozpoczęcie w kościele g.15.00.  

 Za tydzień Niedziela Palmowa 
4. 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. 
5. Chorych z sakramentami odwiedzimy przed świętami w najbliższą sobotę  

27 marca od godz. 8.30. Biuro parafialne w tym dniu będzie nieczynne. 
6. Spotkania duszpasterskie: 
 Spotkania dzieci komunijnych w tym tygodniu: dzieci, które mają I Komunię zaplanowaną w:  

- 22 maja o godz. 10.00 przychodzą we wtorek 23.03 o g.16.30;   
- 22 maja o godz. 12.00 w środę 24.03 o 16.30;   
- 23 maja o godz. 10.00 w środę 24.03 o g. 18.45;   
- 23 maja g. 11.30 w czwartek 25.03 o g. 16.30.   
Proszę, aby z dzieckiem obowiązkowo przyszedł jeden rodzic. Pozostałe grupy mają wolne.  

 Spotkanie młodzieży starszej „18+ dla Jezusa” w środę o 20.30 w kościele WNMP. 
 Spotkanie oazowe młodzieży w czwartek o 19.00 przy kościele św. Jana.   
 Próba scholii dziecięcej w sobotę o godz. 9.30 w kościele 
 Oaza Dzieci Bożych wznawia swoje spotkania w sobotę o 11.00 w domu parafialnym  
 Zbiórka dla Ministrantów w poniedziałek po wieczornej Mszy świętej, Lektorów 

poniedziałek 19:30. Przypominamy wszystkim ministrantom i lektorom o wywiązywaniu 
się z obowiązków służenia. 

7. Ekstremalna Droga Krzyżowa 2021 startuje w piątek 26 marca 2021 po mszy wieczornej 
o godz. 18.00 z Leźna. Zapisy przez formularz na stronie www.edk.org.pl ; Zachęcamy do 
wyboru Trasy Norbertańskiej z Leźna do Żukowa! 

8. Spowiedź wielkanocna odbędzie się w Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę. W czasie 
trwania Świętego Triduum Paschalnego Spowiedzi nie będzie. 

9. Polecam prasę katolicką: nowe numery „Miłujcie się”, „Gościa Niedzielnego”, oraz nasz 
Parafialny Biuletyn.  

10. Pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej ś.p. Magdalenę Chodowską, l. 68  
z Glincza oraz Jana Klasę, l.70,  z Otomina. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
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