
ROK XIX nr 1020 

10.02.2019 r.  

     V NIEDZIELA ZWYKŁA  

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 
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 
we wtorek o godz. 17.30 
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy: 

w środę o godz. 17.45 

 
Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby 
słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem 
Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy 
brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. 
Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do 
Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. 
Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał 
mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię  
i zarzućcie sieci na połów!» A Szymon 
odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy  
i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę 
sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie 
mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. 
Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, 
żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli;  
i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. 
Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do 
kolan i rzekł: «Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem 
człowiekiem grzesznym». I jego bowiem,  
i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił 
połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba  
i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami 
Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, 
odtąd ludzi będziesz łowił». I wciągnąwszy łodzie 
na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim.  

Nie bój się! 

Jezus zastaje Szymona i towarzyszy w 

dość zwykłej, codziennej sytuacji: 

„zobaczył dwie łodzie stojące przy brze-

gu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sie-

ci” (Łk 5,2). Zakończyli swoją pracę, po-

rządkują wszystko, żeby było gotowe na 

następny połów. Tego dnia niczego wię-

cej się nie spodziewają. Wtedy właśnie 

padają znamienne słowa: „Wypłyń na 

głębię i zarzućcie sieci na połów!” (Łk 

5,4). Rybak Szymon daje się namówić 

Cieśli z Nazaretu na jeszcze jedną próbę, 

choć wydaje się to bez sensu. I oto sieci 

się rwą, a łodzie prawie idą na dno od 

nadmiaru ryb! Szymon Piotr uczy nas 

dzisiaj otwartości na Boże natchnienia. 

Wiele rzeczy robimy według schematu, 

bo jest to po prostu efektywne.  

    C.D. s. 2 -> 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 



Znamy się na swojej pracy, 

więc wykonujemy ją tak, by  

w najlepszy i najszybszy 

możliwy sposób osiągnąć 

zamierzony cel. Niestety, 

schematyczne działanie 

przerzucamy często na sferę 

duchową. Tymczasem 

dynamika relacji z Bogiem 

wymyka się naszej logice. 

 Nasze życie duchowe, jeśli ma być życiem, a nie stagnacją, 

musi cechować się otwartością na Bożą wolę. Skoro na Słowie Bożym 

buduję moje życie i kieruję się jego wskazaniami przy podejmowaniu 

życiowych decyzji, to powinienem pytać Boga o to, co, kiedy i w jaki 

sposób mam czynić. To Pan wie, kiedy jest najlepszy czas na połów. 

Wtedy obfitość Jego łaski może nas zdumieć 

i zawstydzić, bo przecież niczym sobie na 

nią nie zasłużyliśmy. 

 Pamiętajmy jednak, że otrzymane 

przez nas łaski są zawsze dla wspólnoty, dla 

pożytku całego Kościoła. Otrzymanie łaski 

równa się z powołaniem do głoszenia, choć 

sam mogę czuć się z powodu swojej 

grzeszności niegodny takiego zaszczytu. 

Paweł nazywał siebie „poronionym płodem” (1 Kor 15,8), prorok Izajasz 

bał się, a Szymon Piotr prosił Jezusa, by odszedł. Dla nich, jak i dla nas 

wszystkich, Chrystus ma tę samą odpowiedź: „Nie bój się!”. 

 

        ks. Mateusz Tarczyński 

Rozważanie na Niedzielę 



Potrzebna pomoc 

Zachęcamy do pomocy mieszkańcom Przyjaźni, których dom spłonął na począt-
ku lutego. Potrzeba szybkiego remontu dachu, stropu i wnętrza budynku, tak 

by ponownie można było w nim zamieszkać. 

Pomóc można wchodzą na poniższą stronę: www.pomagam.pl/przyjazn. Liczy 
się każda złotówka. 

 

Źródło: https://www.zukowo.pl/Splonal_dom_w_Przyjazni_Mozna_pomoc,10,5334 

 

 

Spłonął dom w Przyjaz ni. Moz na pomo c! 

http://www.pomagam.pl/przyjazn


 
 
 
 

 
11 lutego w województwie pomor-
skim rozpoczynają się ferie zimowe. 
Szkoły w gminie Żukowo specjalnie 
na tę okoliczność przygotowały do-
datkowe zajęcia dla dzieci. Jak co 
roku, Burmistrz Gminy Żukowo 
przeznaczył dodatkowe środki dla 
szkół z przeznaczeniem właśnie na 
ich realizację. 
Szkoły postawiły przede wszystkim 
na różnorodność. Na najmłodszych 
czekają więc między innymi zajęcia 
sportowe, kulinarne, florystyczne, 

filmowe, gry planszowe i zabawy, a nawet dyskusyjny klub historyczny i wyjazd do centrum 
nauki „Experyment” w Gdyni. Wszystkim życzymy udanych, wesołych i przede wszystkim bez-
piecznych ferii! 
 
 
 

Źródło: https://www.zukowo.pl/Zapraszamy_na_ferie_zimowe,10,5333 

FERIE ZIMOWE 



Poniedziałek 

11.02.2019 

7:00 
1. + mama Krystyna Krefta (greg 12) 
2. + Gertruda i Klemens Lidzbarscy 

8:00 1. + Helena Stenka w 6 r. śm. 

18:00 
1. + Bogusława Żabińska 
2. + Gertruda Bendik w 5 r. śm 

Wtorek 

12.02.2019 

7:00 
1. + Maria i Paweł Bieczkowscy 
2. + Renata Reggel w 1 r. sm 

8:00 1. + mama Krystyna Krefta (greg. 13) 

18:00 
1. w int. Kręgu św. Józefa 
2. + członkowie róży Matek św. Zofii w Glinczu 

Środa 

13.02.2019 

7:00 
1. Krzysztof i Bogumiła Ranachowscy  
2. + Aniela Stenzel - Krefta - od zakł. Pogrzebowego 

8:00 
1. Dziękczynna w 18 ur. Krzysztofa oraz 15 ur. Janusza z prośbą o bł. 
boże i opiekę Matki Bożej 

18:00 
1. + mama Krystyna Krefta (greg. 14) 
2. + Alojzy oraz Helena Kosznicka 

Czwartek 

14.02.2019 

7:00 
1. + mama Krystyna Krefta (greg. 15) 
2. w 43 r. ślubu Urszuli i Stanisława z prośbą o boże bł. i opiekę Matki 
Bożej dla całej rodziny 

8:00 1. + Aniela i Eugenia 

18:00 
1. + Kornelia i Franciszek oraz dziadkowie 
2. + Klara Byczkowska - s. Waleria (Elżbietanka) w 100 lecie urodzin 

Piątek 

15.02.2019 

7:00 
1. + syn Dariusz, brat Wojciech, rodzice Gertruda i Józef w 49 r. śm. 
Gertrudy 
2. Wiesław Dolina 

8:00 1. + mama Krystyna Krefta (greg. 16) 

18:00 
1. + Henryk, Władysława Hinz 
2. + ojciec Alfons oraz Jan i zm. z rodziny 

Sobota 

16.02.2019 

7:00 
1. o boże bł. i potrzebne łaski dla Danuty 
2. w intencji Ojczyzny, Ojca św., Radia Maryja i telewizji Trwam 

8:00 1. w 10 urodziny Laury 

10:00 1. w intencji Bartłomieja i Gabrieli 

16:00 1. ślub Tadeusz i Elżbieta 

18:00 1. + mama Krystyna Krefta (greg 17) 

VI Niedziela 

Zwykła 

16.02.2019 

7:00 1. + Agnieszka i Franciszek Kur 

8:30 1. + Cecylia i Franciszek Peta 

10:00 1. + Bernard Grot 

11:30 1. + mama Krystyna Krefta (greg 18) 

13:00 1. + Maria Kotłowska i dziadków Teresa i Alfons Arendt 

18:00 1. + Halina Leszczyńska w 7 r. śm. i Marian Sreberski w 6 r. śm.  

20:00 1. + Stanisław w 17 r. śm. i Jadwiga Litwin  

INTENCJE MSZALNE 



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 

KONTO PARAFIALNE Bank Spółdzielczy w Tczewie 35 8345 1029 0200 0257 2000 0001 

OGŁOSZENIA 

V NIEDZIELA ZWYKŁA - 10. 02. 2019 R.  
Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą świątynię. 

1. W liturgii tygodnia:  

 dzisiaj o  godz. 13.00 Msza Św. w języku kaszubskim 

 dzisiaj od godz. 12:30 do 14.00 zapraszamy dorosłych i dzieci na kolejne Rodzinne 

Spotkania Niedzielne. Temat spotkania dla dorosłych: " Umacnianie poczucia 

własnej wartości", a dzieci - pozostając w zapoczątkowanych w styczniu 

niebieskościach - wypłynąć na głębię z Jezusem 

 poniedziałek – 11 lutego NMP z Lourdes – XXVII Światowy Dzień Chorego.  

W ten dzień zapraszamy wszystkich chorych i niepełnosprawnych na Mszę św. 

połączoną z udzielaniem sakramentu chorych o godz. 18.00. Po Mszy św. spotkanie 

dla chorych w starym refektarzu ponorbertańskim na plebanii. 

 czwartek - św. Cyryla i Metodego, patronów Europy 

3. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele  św. Jana od 8.30 do 17.30.  

W środę do 20.00. W środę od 19.00 modlitwa uwielbienia. Serdecznie zapraszamy. 

4. Bóg zapłać za ofiary składane dzisiaj na cele remontowo-inwestycyjne. 

Przeznaczona są nowy stół ołtarzowy w kościele św. Jana. 

5. Spotkania duszpasterskie: 

 Spotkanie młodzieży starszej 18+ we wtorek o 20.00.  W tym tygodniu klub filmowo-

dyskusyjny.  

 Podczas ferii zimowych nie ma katechezy dla dzieci przygotowujących się do I 

Komunii św.  

 Z uwagi na odbywające się rekolekcje Szkoły Uczniów Chrystusa spotkania oazy 

młodzieżowej nie ma. 

 Spotkanie scholii w sobotę o 9.30  a Oaza Dzieci Bożych w sobotę o 11.00. 

 Szkoła haftu 12 lutego o 18.00 w Sali nr 10 w SP 2 w Żukowie.  

6. Polecam prasę katolicką: „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”, „Miłujcie 

się” oraz nasz Parafialny Biuletyn.  


