
ROK XXI nr 1753 

18.04.2021 r. 

III Niedziela Wielkanocna 

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 NA NIEDZIELĘ 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 

KOMETARZ 

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało  
w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu 
chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam 
stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój 
wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało 
się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: 
«Czemu jesteście zmieszani i dlaczego 
wątpliwości budzą się w waszych sercach? 
Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. 
Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie 
ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». 
Przy tych słowach pokazał im swoje ręce  
i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie 
wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: 
«Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu 
kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy 
nich. Potem rzekł do nich: «To właśnie 
znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy 
byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić 
wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie 
Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy 
oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.  
I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz 
będzie cierpiał i trzeciego dnia 
zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone 
będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów 
wszystkim narodom, począwszy od 
Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».  

Istnieje coś takiego jak Boży plan 
zbawienia. Wszytko dzieje się w tym 
planie: i stworzenie, i życie ludzi,  
i grzeszność, i przebaczenie... Słowem – 
jesteśmy częścią czegoś znacznie 
większego od nas. Ludzkość dotknięta 
grzechem została zbawiona w Chrystusie. 
On stał się człowiekiem i w ciele podlegał 
skutkom grzechu, z których największym 
jest śmierć. Choć sam nie popełniał 
grzechów, to zechciał wziąć na siebie ich 
konsekwencje. W ten sposób uśmiercił  
w sobie grzech tego świata  
i zmartwychwstał jako zwycięzca. 
Wspomniany Boży plan uwzględniał 
ludzkie decyzje, naznaczone znamieniem 
grzechu, które doprowadziły do 
ukrzyżowania Jezusa. Bezpośredni 
sprawcy, czyli zwierzchnicy żydowscy, 
Rzymianie i lud stali się narzędziem  
w ręku... no właśnie, czy Boga? 



KOMENTARZ 

Święty Piotr odważnie mówi 
do ludu o ich 
odpowiedzialności za śmierć 
Chrystusa, jednak dodaje iż 
działali w nieświadomości, 
podobnie jak ich przełożeni. 
Owa nieświadomość 
dotyczyła tożsamości Jezusa. 
Wszyscy wiedzieli, że zabijają 
kogoś niecodziennego, ale 
wielu z nich odrzucało lub 
nie wiedziało, że to Syn Boży. 
Pomimo tej niewiedzy, Piotr 
poucza ich o konieczności pokuty i nawrócenia się, bowiem miłosierdzie Boże jest 
większe nawet od grzechu zabicia Chrystusa. Zatem nie Bóg ich „użył” za narzędzie, 
ale w takim stanie ducha i niewiedzy „przydali się” do wypełnienia planu Bożego. Oto 
misterium iniquitatis (tajemnica niegodziwości), owa szczęśliwa wina, która musiała 
zaistnieć i potrzebowała sprawców, którzy jednak mają szansę nawrócić się  
i skorzystać ze skutków męki Jezusa, którą sami Mu zgotowali. 

Psalm może być wołaniem osób przekonanych o winie ukrzyżowania. Wołają do Boga, 
kiedy ludzkie możliwości wyjścia z sytuacji się wyczerpały. W istocie jest to wołanie 
każdego z nas, bo choć nie było nas dwa tysiące lat temu w Jerozolimie, to przecież 
Jezus umarł także „za nas i za nasze grzechy”. Odległość czasowa nie czyni z nas jakby 
mniejszych grzeszników; a może nawet i przeciwnie – większych, skoro wiemy  
o Jezusie to, czego Żydzi nie wiedzieli... 

Orędzie miłosierdzia było podstawową prawdą kierowaną do ludzi czasów Nowego 
Testamentu. Jest również najmocniejszym przesłaniem naszych czasów. Święty Jan w 
swoim liście nawołuje do niegrzeszenia, jednak zna ludzkie słabości i przypomina, że 
na każdy grzech jest lekarstwo – moc Ofiary Chrystusa. Apostoł pokazuje pewną 
drogę, którą jest zachowywanie Bożych przykazań. 

Skąd ta pewność w nauczaniu wczesnego Kościoła? Skąd wiedza, że miłosierdzie Boże 
jest niewyczerpane i że Bóg stoi zawsze po stronie człowieka? Z pewnością świadczą  
o tym Pisma, a także osobiste doświadczenie uczniów Jezusa. 

Zmartwychwstały Pan w okolicznościach spotkań z ludźmi często wskazuje na Pisma, 
wyjaśnia je i zachęca do osobistego sprawdzenia. Cały Stary Testament świadczy  
o Nim, że jest zbawicielem gładzącym grzechy i przywracającym ludziom drogę do 
nieba. Takiego Jezusa spotkali Apostołowie w wieczerniku, tego doświadczenia nikt im 
nie mógł zabrać, o takim Bogu dawali świadectwo. 

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



Tydzień biblijny 



Życiorys św. Siostry Faustyny 

Zaczynając od niedzieli 18 kwietnia 2021 r. wejdziemy w XIII Tydzień Biblijny, 
którego motywem przewodnim są słowa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie 
przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie bę-
dzie” (J 6,35). Nawiązują one do tematu całego roku duszpasterskiego Kościoła 
w Polsce, w którym rozważa się tajemnicę Eucharystii jako Wieczerzy Pańskiej. 

Niedziela Biblijna jest od 2017 r. Dniem Narodowego Czytania Pisma Święte-
go. Ogólnopolskie uroczystości związane z V Narodowym Czytaniem Pisma 
Świętego odbędą się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie oraz na 
Jasnej Górze. 

Od 13 lat w Kościele w Polsce 
Dzieło Biblijne im. św. Jana 
Pawła II promuje inicjatywę 
przeżywania III Niedzieli 
Wielkanocnej (w 2021 r. – 18 
kwietnia) i następującego po 
niej tygodnia jako Niedzieli 
Biblijnej i Tygodnia Biblijnego. 
To także Dzień Narodowego 
Czytania Pisma Świętego. 



PONIEDZIAŁEK 
19.04.2021 

7:00 
1. Za + Marka Wrzeszcz - int. od. zakł. pog 
2. Za + Norberta i Krystynę Jeżewskich i rodziców z ob. stron 
3. W pewnej intencji 

8:00 1. Za + Zbigniewa (greg 16) 

18:00 
1. Za + Helenę i Mieczysława Kasjaniuk 
2. Za + męża Brunona i dusze w czyśćcu cierpiące 

WTOREK  

20.04.2021 

7:00 
1. Za + Łucję i Ryszarda Kuster 
2. Za + Tadeusza Drewing - int. od Róży św. Józefa z Rutek i Glincza 

8:00 
1. Za + Zbigniewa (greg 17) 
2. Za + Wandę Łukaszuk - int. od. zakł .pog 

18:00 
1. Za + ojca Zygmunta oraz dziadków z ob. stron 
2. Za + ojca Zygmunta Głodowskiego 

ŚRODA 

21.04.2021 

7:00 
1. Za + Irenę Richert - int. od zakł. pog 
2. Za + Elżbietę Pek i rodziców z ob. stron 

8:00 
1. Za + Zbigniewa (greg 18) 
2. Za + Walburgę Serkowską - int. od . ucz. pog.  

18:00 
1. Za + męża Wojciecha Cyszkę w 10 r. śm. 
2. Za + rodziców Praksedę i Leona Kowalek oraz Cecylię i Brunona Richert 

CZWARTEK  

22.04.2021 

7:00 
1. Za + Reginę Hinca - int. od zakł. pog 
2. Za + Stanisława i Mariana oraz teścia Stefana 

8:00 
1. Za + Zbigniewa (greg 19) 
2. Za + Monikę Richert - int. od ucz. pog. 

18:00 
1. O zdrowię, Boże bł. i Dary Ducha Świętego dla Elżbiety i Bogumiły 
2. Za + brata Bronisława, rodziców  oraz Brunona Wilczewskiego 

PIĄTEK 

23.04.2021 

7:00 
1. Za + Brunona Noerenberg w 28 r. śm 
2. Za + Franciszka Wensierskiego i jego rodziców 

8:00 
1. Za + Zbigniewa (greg 20) 
2. Za + Jana Klasa - int. od ucz. pog. 

18:00 
1. Za + Władysławę i Henryka Hinz 
2. Za + Brunona i Gertrudę Grot oraz braci i bratowe 
3. Za + Wojciecha Wasilewskiego - int. od kręgu Domowego Kościoła 

SOBOTA 

24.04.2021 

7:00 1. Za + syna Dariusza z ok. urodzin i dusze w czyśćcu cierpiące 

8:00 1. Za + Zbigniewa (greg 21) 

15:00 1. Ślub: Sandra i Damian (św. Jan) 

15:00 1. Ślub: Zuzanna i Krzysztof 

18:00 1. Za + Roberta Butowskiego w 39 r. śm. 

IV NIEDZIELA 

WIELKANOCNA  

25.04.2021 

7:00 1. Za + rodziców Cecylię i Ksawerego Laskowskich 

8:30 1. Za + Zbigniewa (greg 22) 

10:00 1. Za Parafian 

11:30 1. Za + Helenę i Bronisława Pobłockich 

13:00 1. O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla chrześniaka  Wiktora w 7 urodziny 

18:00 1. Za + męża i ojca Zygmunta Młyńskiego 

20:00 1. Za + brata Rafała Karcz 

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:  

 Oazie młodzieżowej za przygotowanie czwartkowego spotkania w 
ramach programu Dekanalnego Oratorium Młodych. 

 Bardzo dziękujemy za ofiary złożone tydzień na tacę remontowo-
inwestycyjną. Na pokrycie kosztów wycinki drzew oraz nowe 
nasadzenia zebraliśmy 7785 zł.   

2. W liturgii Kościoła: 

  Dzisiejsza Niedziela rozpoczyna tydzień biblijny. Odpust zupełny w tym tygodniu 
może uzyska każdy kto czyta pół godziny Pismo św. z jako Słowo Boże. 

 W piątek - 23 kwietnia -  Uroczystość św. Wojciecha, patrona naszej Archidiecezji.  
Nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.  

  Za tydzień Niedziela Dobrego Pasterza - rozpoczniemy tydzień modlitw  
o powołania.  

3. 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. 

4. Spotkania duszpasterskie: 

 Spotkanie młodzieży starszej „18+ dla Jezusa” w środę o 20.30 w kościele.  

 Spotkanie oazowe młodzieży w czwartek o 19.00 w kościele św. Jana.   

 Próba scholii dziecięcej w sobotę o godz. 9.30. 

 Oaza Dzieci Bożych w sobotę o 11.00 w domu parafialnym  

 Spotkanie dla całej Służby Liturgicznej w poniedziałek o 19:00 w dolnym kościele.  
5. Spotkania dzieci przygotowujących się do I Komunii odbędą się w tym tygodniu 

według poniższego grafiku . Mające zaplanowaną I Komunię na: 
- 15 maja g. 10.00 przychodzą 20 kwietnia  (wtorek) g. 16.30; 
- 15 maja g. 12.00 przychodzą 21 kwietnia (środa) g. 16.30;  
- 16 maja g. 10.00 przychodzą 21 kwietnia (środa) g. 18.45 . 
Prosimy o obecność chociaż jednego z rodziców. Pozostałe grupy będą miały 
spotkanie w przyszłym tygodniu.  

6. Kolejne nauki przedmałżeńskie odbędą się w kościele św. Jana od jutra do 
czwartku włącznie (19-22 kwietnia 2021)  o godz. 19.00. 

7. Odeszli z naszej wspólnoty parafialnej: śp. Henryk Glienke, l. 67, Anastazja 
Sikora, l. 94 oraz Janusz Kurek l. 63. Pomódlmy się za nich i za zmarłych z 
naszych rodzin: „Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie”. 

Ogłoszenia Parafialne - III niedziela wielkanocna - 18.04.2021 


