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04.08.2019 r.  

XVIII Niedziela Zwykła 2019 

EWANGELIA NA NIEDZIELE KOMENTARZ 

Msze św. w niedziele: 
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00 i 20.00 
W tygodniu: 
7:00-kościół św. Jana (pon-pt) i 18.00-kościół WNMP  
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 
we wtorek o godz. 17.30 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: 

Środa 17:45 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 

Łk 12, 13-21 

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, 
powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze 
mną spadkiem».  
Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż 
Mnie ustanowił nad wami sędzią albo 
rozjemcą?» 

Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie 
się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma 
wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie 
zależy od jego mienia». 

I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu 
zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło 
pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie 
mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: 
„Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję 
większe i tam zgromadzę całe moje zboże i 
dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na 
długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i 
używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, 
jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od 
ciebie; komu więc przypadnie to, co 
przygotowałeś?” 

Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi 
dla siebie, a nie jest bogaty u Boga». 

Jezus nie występuje przeciwko 
bogaceniu się. Głupotą nazywa 
jedynie gromadzenie dóbr dla 
siebie. Dobrze jest więc pomnażać 
dobra materialne, bo jak sama 
nazwa wskazuje, są dobre. 
Winniśmy jednak je pomnażać, by 

móc więcej dać innym. 

Jak mawiał A. de Saint-Exupery, 
człowiek karmi się i nasyca 
tym, co daje innym, a nie tym, 

co otrzymuje. 

Nic tak bardzo nie uczyni nas 
szczęśliwymi,  jak właśnie 
dawanie  innym tego ,  co 
osiągnęliśmy ciężką pracą. 
Dawanie tego, co nas niewiele 
kosztowało nic nam nie daje, nie 
uszczęśliwi nas, bo nie zapełni 
pustki, która jest w każdym z nas, 
a którą może zapełnić tylko Miłość 

- bezinteresowny dar z siebie. 

   /o. M. Łusiak SJ/ 



Wspomnienia z półkolonii - WAKACJE 2019 

Zakończyliśmy „Wakacje z Panem Bogiem” 

realizowane przy parafii Wniebowzięcia NMP  

w Żukowie dzięki życzliwości i wsparciu  

ks. Proboszcza Krzysztofa. W wyjazdach 

wtorkowych uczestniczyło około 160 dzieci.   

Z tego niektóre udały się z nami w kilka miejsc. 

Rozpoczęliśmy już tradycyjnie od basenu „Nimfa” 

w Bytowie. Chcieliśmy tego dnia jeszcze zwiedzić 

Muzeum Kolejnictwa  w Kościerzynie, ale 

przepędziła nas ulewa. Chyba dlatego , abyśmy na 

czas powrócili do Żukowa.  

W kolejny wtorek udaliśmy 

się do „Parku Łeba” , 

byliśmy już tam kilka lat 

temu, ale i tak zabawa była 

przednia . Po raz pierwszy 

mogliśmy skorzystać  

z „koła młyńskiego „ było 

bardzo wysoko. Jednak 

najlepiej bawiliśmy się na 

pontonowej zjeżdżalni. 

 

W „Parku Łeba” 

można zobaczyć w 

pełnej okazałości w 

skali 1:1 dinozaury. 

Podzieliliśmy się na 

trzy grupy, aby było 

łatwiej korzystać  

z atrakcji i tak 

spędziliśmy 6 godzin. 

Popatrzcie na zdjęcia. 



Mini golf podobał się wszystkim, ale nie udało nam 

się przejść wszystkich dołków. Zabrakło czasu. 

Było jeszcze miasteczko indiańskie i poszukiwanie 

złota oraz strzelanie  z łuku. 

23 lipca udaliśmy się do Elbląga. Tam 

zwiedziliśmy odbudowaną starówkę miasta  i 

weszliśmy na wierzę Katedry św. Mikołaja. Z 

Elbląga udaliśmy się do pochylni Buczynie będącej 

częścią szlaku kanału elbląskiego. Płynęliśmy 

stateczkiem „Bursztyn”. Kapitan i bosman okazali 

się wspaniałymi ludźmi na statku czuliśmy się bezpiecznie. Zostawiliśmy im od nas 

pamiątkę z napisem „Kaszuby”. Widoki były wspaniałe. Kanał zbudowano ponad 150 lat 

temu i dalej wszystko w nim działa jak w „zegarku”. 

Po dwóch godzinach rejsu wszyscy głośno zawołali Mc Donalds. Wiadomo woda wzmaga 

apetyt. I ruszyliśmy do domu oczekując szybkiej obsługi z jedzeniem .  Ktoś może powie, 

że MC Donalds  to nie zdrowe jedzenie, ale przecież mamy wakacje i trochę luzu. 

Ostatni nasz wakacyjny 

wtorek w tym roku 

związany był z 

zakonnikami: cystersami 

i krzyżakami. Ci pierwsi 

zapisali się bardzo 

pozytywnie w Polskiej 

historii i tradycji. To im 

zawdzięczamy wspaniała 

katedrę w Pelplinie,  a 

biskupom chełmińskim 

obecność w tej małej 

miejscowości egzemplarza „Biblii Gutenberga” w Diecezjalnym Muzeum. Z Panią 

przewodnik przez 2 godziny poznawaliśmy tajniki Pelplina. 

Z Pelplina udaliśmy się do Gniewu. Miasteczka znanego z zamku Krzyżackiego  

i obecności w nim przez kilka lat przyszłego króla Polski Jana III Sobieskiego. Pełniącego 

w Gniewie rolę starosty. 

Niektórzy chłopcy opuścili „Gniewski Zamek” z rycerskimi atrybutami. Nikomu nie udało 

się skompletować całego rycerskiego stroju, a to szkoda. Może i znalazłyby się wtedy 

wśród nas jakaś  dama z „zakonnego” dworu. 

W szczególny sposób pragniemy podziękować 

naszym opiekunom : Pani Małgosi z Gdańska, 

Pani Katarzynie z Leźna, Pani Ilonie z 

Borkowa, Panu Radkowi z Żukowa i Panu 

Irkowi. Bóg Zapłać za opiekę i poczucie 

bezpieczeństwa. Dziękujemy ks. Krystianowi ,  

że starał się, abyśmy ruszali w drogę z Panem 

Bogiem, czyli z modlitwą na ustach. Kaszubi 

często mawiali  ” Bez Boga , nawet do proga” 

a co dopiero w daleką podróż , dlatego 

czekamy na kolejne wakacje z Panem Bogiem. 
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Poniedziałek 

05.08.2019 

7:00 1. za dusze w czyśćcu cierpiące 

18:00 1. + Genowefa Frindt (greg. 5) 

Wtorek 

06.08.2019 

7.00 1. + Genowefa Frindt (greg. 6) 

18:00 1. + Leon, Henryk i Robert Kleina 

Środa 

07.08.2019 

7:00 1. + Franciszek Kwidziński 

18:00 1. + Genowefa Frindt (greg. 7) 

Czwartek 

08.08.2019 

7:00 1. + Genowefa Frindt (greg. 8) 

18:00 
1. O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz Dary Ducha 
Świętego dla ks. Macieja 

Piątek 

09.08.2019  

7:00 1. + Maria, Paweł, Regina, Roman i Jerzy Biczkowscy 

18:00 1. + Genowefa Frindt (greg. 9) 

Sobota 

10.08.2019  

7:00 1. + Genowefa Frindt (greg. 10) 

15:00 1. Ślub: Anita i Mateusz 

16:00 1. Ślub: Malwina i Marcin 

17:00 1. Ślub: Oliwia i Grzegorz 

18:00 1. + Jadwiga Cyperska w 2 rocz. śmierci 

XIX Niedziela 

Zwykła  

11.08.2019 

7:00 1. + Helena i Leon Kużel 

8:30 1. + Dariusz Stoba w 1 rocz. i Władysław Kur w 4 rocz. śmierci  

10:00 
1. O Boże błog. dla całej rodziny oraz za + ojca i męża 
Zygmunta Młyńskiego 

11:30 1. + Genowefa Frindt (greg. 11) 

18:00 1. + Jadwiga Hirsz w dniu urodzin 

20:00 1. + Urszula i Tadeusz Ladmann 

INTENCJE MSZALNE 



1. Witam i pozdrawiam wszystkich: zarówno parafian  
jak i gości wypoczywających na pięknej kaszubskiej ziemi 

2. Spotkanie wspólnoty Żywego Różańca dzisiaj w niedzielę po 
Mszy św. o godz. 11.30 

3. W lipcu i sierpniu Msze święte w dni powszednie (bez sobót) o 
godz. 7.00 w kościele św. Jana i 18.00 w kościele Wniebowzięcia NMP.  
W kościele św. Jana adoracja codziennie po Mszy św. porannej do 17.30 a w 
środy do 20.00. 

4. Kancelaria parafialna w czasie wakacji jest czynna: poniedziałek,  środa, piątek, 
sobota: 8:00 – 8:30; wtorek i czwartek: 16:30 – 17:15. 

5. Zakończyliśmy półkolonie dla dzieci. Bardzo dziękuję p. Ireneuszowi 
Laskowskiemu za ich przygotowanie oraz wszystkim nauczycielom  
i wychowawcom za pomoc przy wyjazdach. 

6. Wyjazd do Zawoi jest dzisiaj o 21.00. Proszę o zabranie także legitymacji 
szkolnych oraz  jeżeli ktoś ma kart dużej rodziny, .  

7. Modlitwa uwielbienie w środę o 19.00 w kościele św. Jana. 
8. Z uwagi na prace na cmentarzu - kładzenie brakujących chodników - brama oraz 

wejście od ulicy 3 maja będą w tym tygodniu zamknięte. Proszę wchodzić od 
ulicy Kościerskiej. 

9. Kolejna edycja kursu Alfa rozpocznie się 9 września. Zapisy przez stronę Alfa 
Żukowo. 

10. W zakrystii do nabycia nasz nowy przewodnik po kościele w cenie 20 zł. 
11. Za tydzień taca remontowo-inwestycyjna na dalsze prace w kościele św. Jana. 
12. Polecamy prasę katolicką: nowe numery: Gościa Niedzielnego, Miłujcie    

 się i Biuletyn Parafialny. 
13. Wszystkim parafianom i gościom życzymy Bożej niedzieli oraz udanego 

wypoczynku wakacyjnego i urlopowego. Szczęść Boże. 

 
 
 
 

Ogłoszenia - XVII NIEDZIELA ZWYKŁA  - 04.08.2019 

WWW.WNMP-ZUKOWO.DIECEZJA.GDA.PL Adres parafii: ul. 3 Maja 4, 83-330 Żukowo, Tel. (058) 681-82-42.  
Kancelaria parafialna czynna: Pon, Śr, Pt, Sb: 8:00 – 8:30;  Wt i Czw: 16:30 – 17:15  
                                                      (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 

JEŻELI CHCESZ ,ABY TWOJE DZIECKO JESZCZE SKORZYSTAŁO Z WAKACJI: 
Wyjazd z ks. Proboszczem Krzysztofem: 

Termin: 17.08-23.08.2019.   
 Rekolekcje Oazy Dzieci Bożych po 1,2 lub 3 klasie Szkoły Podstawowej: 

w Studzienicach - Koszt 300 zł,  
Zapisy przez stronę: http://gdansk.oaza.pl/mlodziez/rekolekcje/ 

POMÓDL SIĘ O SZCZĘŚLIWE WYBUDZENIE NASZEGO PARAFIANINA 
DAWIDA ZE ŚPIĄCZKI I O DAR ŻYCIA DLA NIEGO !!! 




