
ROK XXI nr 1751 

4.04.2021 r. 

 Niedziela Zmartwychwstania 

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 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 

Życzymy Wszystkim Parafianom, 
aby Zmartwychwstały Chrystus 

napełnił Wasze serca pokojem i miłością, 
niech podwoi siły w pokonywaniu 

życiowych trudności, wzmocni wiarę 
w ludzi, obudzi radość do życia 

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 
Spokojnych pełnych zadumy 

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego  

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 



Trochę o Triduum 

Triduum Paschalne uobecnia i uskutecznia całe misterium Paschy, tj. przejs cie Zbawiciela z 
tego s wiata do Ojca. Czym niedziela jest w tygodniu, tym Triduum Paschalne w roku 
liturgicznym – powiedział bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu Boz ego i 
Dyscypliny Sakramento w Konferencji Episkopatu Polski. 
 
Bp Bałabuch przypomniał, że przejście Chrystusa przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie do 
Ojca sprawujemy w tych dniach w znakach liturgicznych i sakramentalnych. „W ten sposób 
jednoczymy się z Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem, w Jego zamyśle i dziele zbawczym, 
którego dokonał dla nas i dla naszego zbawienia” – podkreślił. 

Bp Bałabuch zaznaczył, że Triduum Paschalne rozpoczynamy w wielkoczwartkowy wieczór, 
kiedy sprawujemy Mszę świętą Wieczerzy Pańskiej. Jednakże wcześniej, rano, zazwyczaj w 
kościołach katedralnych, sprawowana jest także Msza krzyżma, w czasie której konsekrowany 
jest święty olej krzyżma i błogosławione są oleje: olej chorych i olej katechumenów. 

„Ta wielkoczwartkowa liturgia przypomina nam Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus 
+umiłowawszy swoich – jak pisze ewangelista – do końca ich umiłował+ i ofiarował Ojcu 
Niebieskiemu, pod postaciami chleba i wina, swoje Ciało i swoją Krew. Nie tylko ofiarował Ojcu 
Ciało i Krew, ale też dał Apostołom do spożycia swoje Ciało i swoją Krew. Następnie powiedział 
do nich, żeby +czynili to na Jego pamiątkę+. A więc ta Msza święta sprawowana jest na 
pamiątkę ustanowienia Eucharystii, czyli upamiętnienia Paschy Pana, w której ofiara nowego 
prawa zostaje utrwalona pod osłoną sakramentalnych znaków” – powiedział bp Bałabuch. 

Dodał, że ta Msza święta jest też pamiątką ustanowienia kapłaństwa, przez które przedłuża się 
w świecie posłannictwo Chrystusa i Jego zbawcza Ofiara. „I wreszcie Eucharystia jest 
przypomnieniem także miłości, jaką Pan ukochał nas aż do śmierci” – podkreślił.  

W Wielki Piątek Męki Pańskiej przeżywamy wydarzenie ofiarowania się Chrystusa jako naszej 
Paschy. „Kościół rozmyśla nad Męką swojego Pana, adoruje Krzyż, ale też wspomina swoje 
narodzenie z boku Chrystusa, który umarł na Krzyżu i z którego przebitego boku wypłynęła 
Krew i Woda. W tym dniu, kiedy Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha, spełniło 
się to, co było obiecane pod osłoną znaków w Starym Testamencie, choćby pod osłoną znaku 
baranka paschalnego. Tutaj Chrystus staje się dla nas barankiem paschalnym, który ofiaruje za 
nas samego siebie. I z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu zrodził się też przedziwny 
sakrament całego Kościoła” – powiedział bp Bałabuch. 

Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zauważył, że kiedy 
wpatrujemy się w Krzyż Chrystusa, naszego Pana, i rozmyślamy nad powierzonym nam 
posłannictwem, to odnosimy swoje serca do Chrystusa w duchu wdzięczności za to wszystko, 
co uczynił dla nas i dla naszego zbawienia. „Jesteśmy wdzięczni Chrystusowi za trud Jego męki, 
śmierci, abyśmy mieli otwarte bramy Królestwa Bożego. A więc Wielki Piątek to przede 
wszystkim nasze skupienie się wokół Krzyża Jezusa Chrystusa, Krzyża, +na którym zawisło 
zbawienie świata+” – powiedział. 

https://www.ekai.pl/tag/bp-adam-balabuch/
https://ekai.pl/?s=Triduum+Pachalne


Trochę o Triduum 

Wigilia Paschalna, to – zgodnie ze starodawną tradycją 
– noc czuwania na cześć Pana. „Dlatego przepisy pod-
kreślają, że nie można rozpocząć liturgii Wigilii Paschal-
nej przed zapadnięciem zmroku, ponieważ jest to upa-
miętnienie tej nocy, kiedy Chrystus zmartwychwstał” – 
podkreślił bp Bałabuch. Dodał, że Kościół, czuwając, 
oczekuje zmartwychwstania Pana i sprawuje to zmar-
twychwstanie w sakramentach wtajemniczenia chrze-
ścijańskiego. 

Bp Bałabuch zaznaczył, że istotę Wigilii Paschalnej bar-
dzo dobrze ukazują nam znaki, którymi się posługuje-
my podczas tej liturgii. „Jest to bardzo głęboka symboli-
ka. Najpierw symbolika ognia, światła, paschał, który 
płonie, to podkreślenie, że Chrystus jest dla nas świa-
tłością świata, On oświetla mroki grzechu, On wszystko 
rozprasza po to, abyśmy mogli żyć w świetle. On jest 
światłością. Dalej liturgia poświęcenia wody chrzciel-
nej, a jednocześnie często celebruje się także sakrament chrztu i bierzmowania podczas litur-
gii paschalnej – a więc te sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, które włączają nas 
w Chrystusa, w Jego tajemnicę zbawczą, w życie samego Boga, w życie Kościoła, a więc sa-
kramenty, które pozwalają nam razem z Chrystusem przechodzić ze śmierci do życia” – 
stwierdził. 

Dodał, że Eucharystia, którą celebrujemy w tę noc, uobecnia nam przede wszystkim zmar-
twychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, a Komunia święta jest dopełnieniem odnowie-
nia przyrzeczeń chrztu świętego, jest dla nas ciągłą okazją do tego, by razem z Chrystusem 
przechodzić ze śmierci do życia. Bp Bałabuch przypomniał, że w Wigilię Paschalną mamy też 
bardzo bogatą Liturgię Słowa, która przypomina nam całe dzieje zbawienia prowadzące do 
Chrystusa, do Jego zwycięstwa oraz do Jego powtórnego przyjścia w chwale. 

Bp Bałabuch zauważył, że również w tym roku nie wszyscy będziemy mieli okazję bezpośred-
niego uczestnictwa w Triduum Paschalnym ze względu na obowiązujące obostrzenia epide-
miczne. „Niezależnie od tego, czy będziemy uczestniczyć w Triduum Paschalnym w naszych 
świątyniach czy w domu, to Wielki Post jest tym pięknym czasem, który nas prowadzi do 
przeżywania Triduum Paschalnego, a więc nie wchodzimy w nie tak nagle, nieprzygotowani. 
Mam nadzieję, że większość z nas wykorzystała dobrze ten okres Wielkiego Postu poprzez 
praktykę postu, modlitwy i jałmużny, żeby przygotować swoje serce na te wielkie wydarze-
nia. Była okazja, żeby przygotować swoje serce przez rekolekcje wielkopostne” – powiedział.  



PODZIĘKOWANIA 

Podziękowania za wspólnie przeżyty Wielki Post  
 Wszystkim, którzy wzięli udział w rekolekcjach wielkopostnych 

oraz rodzicom, którzy zadbali o rekolekcje on-line dla dzieci  

 Wszystkim, którzy brali udział  w nabożeństwach Drogi 
Krzyżowej oraz je współprowadzili 

 Którzy uczestniczyli w Gorzkich Żalach   

 Odważnym,  którzy wyruszyli na szlak Norbertańskiej 
Ekstremalnej Drogi Krzyżowej  

 Liturgicznej Służbie Ołtarza, panu Piotrowi oraz Scholii 
Norbertanki  za oprawę liturgii Triduum Paschalnego 

 Ks. Krystianowi i osobom, które przygotowały z nim ciemnicę 
oraz ks. Maciejowi i osobom, które z nim przygotowały Grób 
Pański 

 Księżom: wikariuszom a także szczególnie ks. Prałatowi za 
posługę w konfesjonale oraz prowadzenie nabożeństw 
wielkopostnych  

 Parafialnemu Zespołowi Caritas za stałą (nie tylko świąteczną) 
troskę o ubogich 

 p. Lucynie za ułożenie kwiatów do grobu i przy ołtarzu 

 Wszystkim, którzy czuwali przy Chrystusie w ciemnicy i grobie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intencje 

PONIEDZIAŁEK 
5.04.2021 

7:00 1. Za + Alfonsa i Klarę Krefta 

8:30 1. Za + Zbigniewa (greg 2) 

10:00 1. Za + zm. z rodziny Butowskich i Michała Klawikowskiego 

11:30 1. Za + Genowefę Jerzewską z ok. ur. 

13:00 1. Za + Marię i Franciszka Drywa oraz Bernarda Neubauer 

18:00 1. Za + Elżbietę Drewinf  

20:00 1. Za + zm. z rodziny Szur, Kosznickich i Niklas 

WTOREK  

6.04.2021 

7:00 
1. Za + Franciszka i Małgorzatę Poćwiardowskich 
2. Za + ojca Władysława Dzionk 

8:00 
1. Za + Zbigniewa (greg 3) 
2. Za + Annę i Leona Wilczewskich 

18:00 
1. Za + Leona Hinca w 12 r. śm. 
2. Za + Franciszka Kwidzińskiego w 4 r. śm. 

ŚRODA 

7.04.2021 

7:00 
1. Za + Annę Kitowską z ok. ur. 
2. Za + Bogusława w dniu urodzin i za Stanisława 

8:00 
1. Za + Zbigniewa (greg 4) 
2. Dziękczynna za łaskę zdrowia dla mamy i babci Gertrudy 

18:00 
1. Za + Anastazję i Michała 
2. Za + Rozalię i Józefa Bach 

CZWARTEK  

8.04.2021 

7:00 
1. W 41 r. ślubu Lucyny i Andrzeja 
2. Za + Sebastiana Ranachowskiego - int. od członków KSM z Żukowa 

8:00 
1. Za + Zbigniewa (greg 5) 
2. Za + Barbarę Gniazdowską - Lepperd - int. od ucz. pog. 

18:00 
1. Za + rodziców Czaja i Arendt oraz rodzeństwo z ob. Stron 
2. Za + Zygmunta Klasa 

PIĄTEK 

9.04.2021 

7:00 
1. Za + rodziców Antoniego i Ludmiłę Gołąbek 
2. Za + rodziców Helenę i Stanisława oraz teściów Anielę i Grzegorza 

8:00 
1. Za + Zbigniewa (greg 6) 
2. Za + Magdalene Chodowską - int. od ucz. pog. 

18:00 
1. Za + Wande Drewing 
2. Za + rodziców Bronisławę i Brunona Bastian oraz Leona i Adama Aniszewskich 

SOBOTA 

10.04.2021 

7:00 
1. O zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Doroty z ok. urodzin 
2. Za + rodziców Helene i Jana Karczewskich oraz rodzeństwo, Łucję, Stanisława i Jerzego 

8:00 1. Za + Zbigniewa (greg 7) 

13:30 1. Ślub: Małgorzata i Łukasz 

15:00 1. 25 - lecie ślubu Haliny i Rafała Kosater 

16:00 1. Ślub: Anna i Tomasz 

18:00 
1. Za + Józefa Bach 
2. Za + Hildegardę Went w 10 r. śm. oraz Stefana i Mieczysława 

NIEDZIELA 

MIŁOSIERDZIA 

BOŻEGO 

11.04.2021 

7:00 1. Za + Szczepana Fularczyk 

8:30 1. Za + Zbigniewa (greg  8) 

10:00 1. Za + Martę Konkol od wspólnoty Gwiazda Betlejemska 

11:30 
1. W podziękowaniu za odebrane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże dla całej rodziny w 17 r. ślubu 
Agnieszki i Mariana 

13:00 
1. Za + rodziców Bronisławę i Józefa Rybandt 
2. Za + członków zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego oddział Żukowo 

18:00 1. Za + Helenę, Jadwigę i Feliksa Formela 

20:00 
1. Dziękczynno - bł. z okazji 5 r. ślubu Anny i Michała z prośbą o dalsze Boże bł. i opieke Matki 
Bożej dla małżonków i całej rodziny 



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. Wszystkim parafianom i gościom pragnę złożyć w imieniu własnym i księży 
pracujących w naszej parafii najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Niech 
Zmartwychwstały Chrystus błogosławi nam udzielając potrzebnych łask na każdy 
dzień, byśmy umieli być świadkami Jego Zwycięstwa, abyśmy mimo trudności nas 
otaczających nie tracili nadziei i byli dla siebie nawzajem znakami Bożej miłości! 

2. Z całego serca dziękuję wszystkim, dzięki którym mogliśmy przeżyć dni Triduum 
Paschalnego: Kapłanom, Liturgicznej Służbie Ołtarza, p. Piotrowi i scholii Norbertanki za oprawę 
muzyczną,  p. Lucynie za piękne kwiat, p. Herman i p. Kasiura za podarowane po raz kolejny 
paschały do oby kościołów, p. Teresie za pięknie wysprzątany kościół.  Bóg zapłać! 

3. Dziękuję też za przygotowanie i dostarczenie świątecznych paczek wszystkim wolontariuszom 
Parafialnego Zespołu Caritas. Dziękuję wszystkim, którzy ich wspierali finansowo, także za 
jałmużnę wielkopostną. 

4. Adoracja Najśw. Sakramentu w kościele św. Jana od wtorku do soboty w godz. 9.00-19.00. 
Uwielbienie w środę od 19.00 do 20.00 

5. Dzisiaj Msze św. o godz. 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00. Msze św. o godz. 10.00 i 18.00 będą 
transmitowane przez parafialnego Facebooka. Nie ma Mszy św. o 20.00 15.00 - Koronka do 
Bożego Miłosierdzia transmitowana przez parafialnego Facebooka 

6. W liturgii tygodnia: 

 Koronka do Bożego Miłosierdzia - codziennie o 15.00 – transmitowana przez parafialnego 
Facebooka 

 Poniedziałek Wielkanocny - Msze święte o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00 oraz 
20.00. Msze św. o godz. 10.00 i 20.00 będą transmitowane przez parafialnego Facebooka  

 W kolejne dni Oktawy: Msze święte: o 7:00 8.00 i 18:00  
 Za tydzień Niedziela Bożego Miłosierdzia - Facebooka. O 15.00 - Koronka do Bożego 

Miłosierdzia wraz z godziną miłosierdzia transmitowana przez parafialnego Facebooka 
 W piątek z uwagi na Oktawę nie ma piątkowego postu.  

7. W Niedzielę Miłosierdzia, 11 kwietnia, podczas Mszy o 11.30 będzie poświęcenie medalików  
i  dewocjonaliów dzieci, które przygotowują się do I Komunii. (jeśli nie miały ich święconych 
wcześniej). Do tego dnia obowiązkowo proszę dostarczyć karty z kompletem zdanych modlitw. 
Spotkania dzieci przygotowujących się do I Komunii będą po świętach wg następującego grafiku: 
6 kwietnia  (wtorek) g. 16.30 - dzieci mające I Komunię 15 maja o g. 10.00; 7 kwietnia (środa) g.  
16.30 - dzieci z 15 maja g. 12.00; 7 kwietnia (środa) g. 18.45 - dzieci z  16 maja g.  10.00. 

 

Ogłoszenia Parafialne - NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA - 04.04.2021  


