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      III NIEDZIELA WIELKANOCNA 

EWANGELIA NA NIEDZIELE KOMENTARZ 

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 

Nabożeństwa Majowe: 

CODZIENNIE O 17.30  

A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim 
ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: 
«Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście». 
Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną 
wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech.  
A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł 
do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» Żaden z uczniów 
nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo 
wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb  
i podał im – podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus 
ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.  
 gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: 
«Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli 
ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię 
kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje». I znowu, 
po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu 
Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie,  
Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce 
moje». Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu 
Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po 
raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do 
Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię 
kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje. 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, 
opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy 
się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię 
opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». To powiedział, 
aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga.  
A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: «Pójdź za Mną!»  

Misja i cel Kościoła 

 1. Dzisiaj słyszymy ostatni rozdział 

Ewangelii według św. Jana. Zawiera on 

opis objawienia się Chrystusa 

Zmartwychwstałego. Ewangelista 

zaznacza, że to już trzeci raz, jak Jezus 

ukazał się swoim uczniom od chwili, 

gdy zmartwychwstał. Pierwszy raz 

ukazał się w Niedzielę Wielkanocną. 

Drugi raz tydzień później, również  

w niedzielę, kiedy to przemienił wiarę 

apostoła Tomasza. A dzisiaj ukazuje się 

nad Jeziorem Galilejskim. Ten 

ewangeliczny opis zawiera trzy sceny: 

pierwszą jest cudowny połów ryb; 

drugą - przygotowanie posiłku dla 

uczniów przez Zmartwychwstałego; 

trzecią – nadanie prymatu Piotrowi  

i zapowiedź jego męczeństwa. 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 



Rozważanie na Niedzielę 

Z nadaniem prymatu 
związane są trzy pytania  
o miłość: „Piotrze, czy 
miłujesz mnie?” Zachodzi 
tu pewna aluzja do 
trzykrotnego wyparcia się 
Jezusa przez Piotra na 
dziedzińcu arcykapłańskim.  
W konsekwencji tej próby 
miłości Piotr otrzymuje 
pełnię władzy pasterskiej, 
która będzie przechodzić 
sukcesywnie na jego 
następców. Z tą władzą związana jest ofiara z życia. Najwyższa władza 
pasterska domaga się najwyższej ofiary. „Dobry pasterz życie swoje oddaje za 
owce swoje”. Ta zapowiedź męczeństwa Piotra spełni się w 64 roku na 
Wzgórzu Watykańskim. Piotr wtedy rozciągnie ręce na krzyżu, 
przypieczętowując w ten sposób głoszoną ewangelię. 

Ta ewangelia skłania nas, aby wypowiedzieć swoją wdzięczność  
za uczestnictwo w Kościele. Jednakże sam udział w tej wspólnocie, w której 
obecny jest zmartwychwstały Chrystus, to jednak jeszcze za mało. Trzeba 
zrobić jeszcze jeden krok naprzód, chociaż ten krok nie jest łatwy. Trzeba 
zaprosić Jezusa do swojego życia, żeby się z Nim spotkać, żeby doświadczyć 
Jego błogosławieństwa pokoju. To nie jest taki pokój, który daje świat, ale jest 
to pokój Boży, pokój, który jest trwały, który daje nadzieję, przemienia życie – 
tak jak przemienił życie Tomasza, Piotra, Jakuba, Pawła i innych. 
Zmartwychwstały Pan przemienia życie tak, że nabiera ono nowego  
i głębokiego sensu. Życie staje się uzdrowione, znika lęk, wkracza twórcza 
moc. Żeby doświadczyć tych wszystkich darów Zmartwychwstałego Pana, 
trzeba zrobić krok naprzód, trzeba Go zaprosić, trzeba Mu powiedzieć z całą 
szczerością, z pełnym przekonaniem : „Panie Jezu, rozciągnij swoją władze 
nade mną, nad moimi myślami, nad moją wolnością, nad moim sercem. 
Uczyń mnie takim, jakim chcesz, abym był. 

 

                Ks. Bp Wiesław Szlachetka 



 

 
Szczęść Boże ! 

Nazywam się Beata Sobusiak, mam 19 lat i wraz z rodzicami mieszkam w pobliskich Lniskach. 

W ubiegłym roku rozpoczęłam swoją przygodę z misjami. W Wolontariacie Misyjnym Salvator 
jestem od 3 lat.  W zeszłym roku zostałam posłana na placówkę europejską do Albanii. Wracając 
ze swojej pierwszej misji myślałam już o następnej. Nie minęło dużo czasu a razem z koleżanką z 
wolontariatu zaczęłyśmy planować następny wyjazd. Dziękuję każdej osobie, która w ubiegłym 
roku wsparła mnie materialnie, finansowo i przede wszystkim duchowo w swojej osobistej 
modlitwie. Dzięki Wam ta ubiegłoroczna posługa była możliwa. 

Ludzie dali mi nadzieję na to, że i w tym roku będzie to możliwe.  

W lutym tego roku podjęłyśmy decyzję o trzymiesięcznym wolontariacie na Filipinach. 

Praca jaką miałabym się zająć to nauczanie dzieci poniżej 6-go roku życia w slumsach Parola. 
Działania te mają przygotować dzieci do szkoły (nauka liter i cyfr, malowanie, kolorowanie, 

zabawy). Dzieci ze slumsów nie są przystosowane do 
normalnego funkcjonowania w szkole, bo nie umieją 
sprostać stawianym wymaganiom. Program ma ich do 
tego przygotować. 

W praktyce, w grupie znajdują się również dzieci 

starsze chodzące do szkoły, które 
podczas zajęć mają możliwość 
popracować nad zadaniami ze 
szkoły. Zajęcia prowadzilibyśmy w 
domach u dzieci bądź na ulicy. 

Nasza misja i posługa w tym miejscu 
będzie niemożliwa jeśli nie 
spotkamy ludzi dobrej woli, którzy 
będą się za nas modlić i wesprą nas 
finansowo.  

Dnia 12.05.2019 w naszej parafii powiem kilka słów o wyjeździe i planach na dalsze działanie.  
Zachęcam wszystkich by włączyć się do akcji, by była to nasza wspólna misja. Za każdą modlitwę i 
ofiarę my również obiecujemy modlitwę! 

Gorąco zachęcam do odwiedzenia fanpage i zrzuty na którą można przelewać datki: 

https://www.facebook.com/O-miłości-na-Filipinach-Misja-2019-2168822403165785 

https://zrzutka.pl/h6nemx# 

Nasi niedzielni  goście - 12 maja 2019 
Wolontariat misyjny, wspólnota cenacalo 

oraz ks. dk.  ranachowski 

https://www.facebook.com/O-miłości-na-Filipinach-Misja-2019-2168822403165785
https://zrzutka.pl/h6nemx


KRÓTKA HISTORIA WSPÓLNOTY CENACOLO 
 W lipcu 1983 roku, dzięki łasce Ducha Świętego oraz intuicji pewnej zakonnicy, 
siostry Elwiry Petrozzi, narodziła się Wspólnota Cenacolo (Wieczernik). Była to 
czuła odpowiedź Boga Ojca na krzyk wielu zmęczonych, zdesperowanych,  
i zagubionych młodych narkomanów i nie tylko, szukających prawdziwej 

radości i sensu życia.   
Z udziałem wolontariuszy, konsekrowanych i rodzin, którzy całkowicie darmowo poświęcili swój czas 
służbie, wyrosło Dzieło znane w Kościele jako Stowarzyszenie Wiernych Świeckich.. „Dom Matka” 
Wspólnoty znajduje się na jednym ze wzgórz w Saluzzo, miasteczku w prowincji Cuneo (Piemont).  
W ciągu przemijających lat powstało wiele domów Wspólnoty: obecnie istnieją 56 we Włoszech i na 
świecie. W miejscach gdzie jesteśmy pragniemy być małym, ale 
promieniującym światłem dla świata ciemności, znakiem nadziei, 
żywym świadectwem głoszącym, że śmierć nie ma ostatniego słowa. 
Dla wszystkich, którzy kołaczą do drzwi Wspólnoty oczekuje 
propozycja prostego, rodzinnego stylu życia, odkrycie pracy jako daru, 
prawdziwej przyjaźni oraz wiary w Słowo Boże, które stało się ciałem 
Jezusa Chrystusa zmarłego i zmartwychwstałego dla nas. 



Poniedziałek 

6.05.2019 

7:00 
1. + Ryszard Plenikowski (greg 6) 
2. o boże bł. dla Estery w dniu urodzin 

8:00 1. + Gabriela Skrzypkowska, Ludwika Skrzypkowska i ich rodziców 

18:00 
1.+ mąż Ryszard Kupny w 30 r. śm. oraz rodzice i rodzeństwo z obojga 
stron i chrześniaczkę Alicję 
2. + rodzice: Kazimierz i Waleska Mateja 

Wtorek 

7.05.2019 

7:00 
1. + za dusze w czyśćcu cierpiące 
2. + Halina Fejfer 

8:00 1. + Ryszard Plenikowski (greg 7) 

18:00 
1. + Józef, Bronisław i Jan Rybandt 
2. + Zofia Zieman 

Środa 

8.05.2019 

7:00 
1. + Matka Teresa Wydrowska w 2 r. śm. 
2. rodzice Anna i Leon Wilczewscy oraz dziadkowie z obojga stron 

8:00 1. o zdrowie, boże bł. i dary Ducha Świętego dla Elżbiety i Bogumiły 

18:00 
1. + Ryszard Plenikowski (greg 8) 
2. + Felicja Mazur i Magdalena Plichta 

Czwartek 

9.05.2019  

7:00 
1. + Ryszard Plenikowski (greg 9) 
2. + rodzice Maria i Franciszek 

8:00 1. + Edward Wenzel w rocznicę śm. 

18:00 
1. + Stanisław Dejk i zmarli z rodziny 
2. + rodzice chrzestni Gabriela i Kazimierz Igowscy w 28 r. śm oraz 
dziadkowie Anna, Franciszek i Józef 

Piątek 

10.05.2019  

7:00 
1. + Władysław Myszk - od pracowników SP2 w Żukowie 
2. + rodzice z ob. stron i rodzeństwo 

8:00 1. + Ryszard Plenikowski (greg 10) 

18:00 
1. + Jan Sirocki w 2 r. śm 
2. + Lidia i Brunon Fularczyk i dziadkowie Maria i Tadeusz Labuda 

Sobota 

11.05.2019  

7:00 
1. + Benon Byczkowski w 5 r. śm 
2. + Stanisław Klasa 

8:00 1. + Ryszard Plenikowski (greg 11) 
14:00 1. Ślub: Weronika i Piotr 
15:00 1. Ślub: Magdalena i Michał 

18:00 
1. + Jadwiga Hirsz, Anna i Paweł Bisewscy, Paweł Staroszczyk, Anastazja 
Hinc 

IV Niedziela 

Wielkanocna 

12.05.2019 

7:00 1. błagalna o uzdrowienie relacji w rodzinie i nawrócenie 
8:30 1. + Brunon Lewańczyk w 7 r. śm. i córka + Elżbieta w 47 r. urodz. 

10:00 1. + rodzice Wanda i Aleksander oraz Władysława Dzionk 
11:30 1. w intencji mieszkańców Borkowa 

13:00 
1. + Wanda i Klemens Frankowscy 
2. + Edmund Lewańczyk w 1 r. śm oraz ojciec Jan Kreft i Jan Gros 

18:00 1. + Ryszard Plenikowski (greg 12) 
20:00 1. + Piotr Frankowski 

INTENCJE MSZALNE 



  

  

III Niedziela Wielkanocna - 05.03.2019 
1. Witamy wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą 

wspólnotę. 
2. W liturgii Kościoła: 

 Spotkanie członku Żywego Różańca dzisiaj po Mszy św. o 13.00. 

 Nabożeństwa Majowe codziennie o 17.30 w kościele oraz wieczorami przy 
kapliczkach i krzyżach przydrożnych. 

 Poniedziałek - św. Apostołów Filip i Jakuba  

 Wtorek – św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona Polski. Dzień odpustu parafii 
w Leźnie 

 Za tydzień Msza św. w języku kaszubskim o 13.00. 
4. Są jeszcze ostatnie miejsca na jednodniową Pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej 

Gwiazdy nowej Ewangelizacji w Toruniu. W planie Msza św. i zwiedzanie. Koszt 70 zł. 
Wyjazd 11 maja sobota. Zapisy u ks. Macieja. Bardzo prosimy o wpłacanie za wyjazd do środy  
8 Maja. Osoby które zapisały się na wyjazd do Medjugorie proszone są o wpłaty zaliczek która 
jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca. 

5. Karty na wyjazd do Lednicy dla młodzieży, która chciałaby w tym roku udać się na 
spotkanie młodych są w zakrystii. Prosimy o zapisywanie się na ten wyjazd do 15 maja. 

6. Spotkania duszpasterskie: 
 modlitwa uwielbienia w środę o 19.00 w kościele św. Jana  
 spotkanie oazy młodzieżowej w czwar tek o 19.00 na Eucharystii w kościele św. Jana.   
 Spotkanie Żywego Różańca w niedzielę 5 maja po Mszy św. o godz. 13.00 
 Zbiórki kandydatów i aspirantów na ministr antów Poniedziałek 17:00; Ministranci Sobota 

10:00; Lektorzy Poniedziałek 19:30. 
 Spotkania dla dzieci pierwszokomunijnych oraz ich rodziców zgodnie z planem ustalonym przez 

ks. Marka 

 Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania we wtorek o godzinie 19:30 w kościele. 
6. Zapraszamy wszystkie osoby należące do Ruchu Światło-Życie (Oazy Dzieci Bożych, Oazy 

Młodzieżowej i kręgów Domowego Kościoła) na Dzień Wspólnoty do Gdańska (par. Bożego 
Ciała), który odbędzie się dnia 12.05.2019  (niedziela). W planie: zawiązanie wspólnoty, wspólna 
modlitwa i zabawa, Msza Św., agapa. Przejazd z Żukowa zamówionym autobusem: wyjazd z 
parkingu przy naszym kościele o godz. 11:00, powrót ok. 19:00. Koszt 15 PLN. Konieczne 
zapisy najpóźniej do niedzieli 05.05. Szczegóły dostępne w biurze parafialnym (kartki). 

7. W niedzielę za tydzień po Mszy Św. o godz. 11:30 (dla dzieci) zapraszamy dorosłych i dzieci 
na Rodzinne Spotkania Niedzielne. Spotkania w takim gronie mają pomóc w rodzinnym 
przeżywaniu życia po chrześcijańsku, dzielić radość niedzieli we wspólnocie z osobami o 
podobnym systemie wartości. Zapraszamy wszystkie małżeństwa. W programie: krótkie wspólne 
(dorośli i dzieci) radosne uwielbienie Boga, a potem równolegle zajęcia dla dzieci (tematyczna 
zabawa) i dla dorosłych (spotkanie tematyczne przy kawie i cieście, rozmowa z zaproszonymi 
gośćmi). Spotkanie w domu parafialnym od ok. godz. 12:30 do godz. 14:00. Temat spotkania dla 
dorosłych: "Sianie pozytywnych słów". Wstęp wolny. 

8. Karty na parafialne wyjazdy wakacyjne dla dzieci, młodzieży i ministrantów są w zakrystii.  
Na oazę można zapisywać młodzież i dzieci przez stronę:  http://gdansk.oaza.pl/mlodziez/
rekolekcje/zapisy/.  

9. Polecamy prasą katolicką: nowe numery Gościa Niedzielnego, Miłujcie się, Galilea  
i Biuletyn Parafialny.  

10. Wszystkim parafianom i gościom życzę Bożej niedzieli i miłego tygodnia.  Szczęść Boże. 

Ogłoszenia 

Adres parafii: ul. 3 Maja 4, 83-330 Żukowo, Tel. (058) 681-82-42.  
Kancelaria parafialna czynna: Poniedziałek-Sobota: 8:30 – 9:00  Poniedziałek-Piątek 
17.00-17.30 (z wyłączeniem pierwszych  piątków i sobót miesiąca) 
Organista: Piotr Kitowski Tel. 690-686-639  
Odpowiedzialny za cmentarz: Kazimierz Lis Tel. 693-925-365 

WWW.WNMP-ZUKOWO.DIECEZJA.GDA.PL 
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