
ROK XIX nr 1030 

19.05.2019 r.  

      V 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  

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus 
powiedział: «Syn Człowieczy został teraz 
otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą 
otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony 
chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie 
samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. 
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. 
Przykazanie nowe daję wam, abyście się 
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali 
wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że 
jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się 
wzajemnie miłowali».  

Po czym poznać chrześcijan? 

Używamy symboli, znaków czy barw, żeby 

wyróżnić się spośród bezimiennego tłumu 

i podkreślić swoją przynależność do 

narodu czy do jakiejś grupy społecznej. 

Kibice ubierają się w barwy ulubionego 

zespołu, żeby okazać swoją sympatię do 

drużyny. Wszystko to ma nam pomóc 

powiedzieć innym, kim jesteśmy. Także w 

sferze religijnej istnieje wiele symboli czy 

znaków, które mają powiedzieć innym  

o mojej wierze bądź niewierze w Boga,  

o mojej przynależności wyznaniowej. A co 

ma wyróżniać chrześcijan? 

    C.D. -> s. 2 

 

 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 



Rozważanie na Niedzielę 

Dzisiejsza Ewangelia daje nam 
odpowiedź: „Po tym wszyscy poznają, 
żeście uczniami moimi, jeśli będziecie 
się wzajemnie miłowali” (J 13,35). To 
miłość wzajemna ma być znakiem, po 
którym inni rozpoznają chrześcijan. 
Nie jest to znak materialny, który 
można łatwo zauważyć, ale jest to 
znak dostrzegalny jedynie w relacjach 
międzyludzkich. Choć miłość wyraża 
się także słowami, to jednak widać ją 
dopiero w praktyce. Słowa 

zapewniające o miłości, które nie mają potem odzwierciedlenia  
w bezinteresowności  
i gotowości oddania życia 
za drugiego, pozostają po 
prostu puste. 

Miłość wzajemna, na wzór 
miłości samego Chrystusa, 
to znak, wobec którego nie 
sposób przejść obojętnie. 
Miłość bowiem nie tylko 
wyróżnia chrześcijan  
z tłumu, określając, kto 
jest, a kto nie jest uczniem 
Chrystusa, lecz jest sama  
w sobie zaproszeniem dla 
innych, by dołączyli do 
wspólnoty, w której 
najwyższym prawem jest Prawo Miłości: „Daję wam przykazanie nowe, 
abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 13,34). 

Miłość ma to do siebie, że z natury włącza, a nie wyklucza. Miłość ma nas 
wyróżniać z tłumu, ale nie po to, by się od niego oddzielić i okopać, lecz po 
to, by wszystkich ludzi zaprosić do życia obietnicą przyszłego świata,  
w którym Bóg „zamieszka wraz z nimi (…). I otrze z ich oczu wszelką łzę,  
a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie”  
(Ap 21,3-4). 

             ks. Mateusz Tarczyński 



Prymicja 

Prymicje to zazwyczaj moment 
kulminacyjny wielomiesięcznych 
przygotowań i mobilizacji całej 
społeczności lokalnej, bo to również 
wielkie parafialne święto. Mieszkańcy 
specjalnymi proporczykami lub 
wstążkami dekorują drogę młodego 
księdza z domu rodzinnego do 
kościoła, by podkreślić doniosłość 
chwili i radość całej wspólnoty, 

sprzątają i dekorują kościół. W wielu parafiach do domu neoprezbitera 
przychodzi proboszcz, pomaga mu się przygotować i wyprowadza z domu 
rodzinnego. Specjalnego błogosławieństwa udzielają rodzice. W drodze do 
świątyni prymicjantowi towarzyszy uroczysty orszak: w procesji asystują 
miejscowi i zaprzyjaźnieni księża, rodzina i przyjaciele, nie może zabraknąć 
pocztów sztandarowych miejscowych organizacji i stowarzyszeń, scholi 
parafialnej czy orkiestry. Sam prymicjant często otoczony jest dużym 
wiankiem z kwiatów, który niosą np. dziewczynki w białych, komunijnych 
sukienkach.  Sama Eucharystia jest wyjątkowa, z piękną, świąteczną oprawą, 
nie brakuje wzruszających i bardzo osobistych 
momentów. Prymicjant dziękuję tym, którzy 
pomagali mu wzrastać w drodze do kapłaństwa: 
rodzicom za wychowanie w wierze, rodzeństwu i 
przyjaciołom za świadectwo życia, księżom za 
przykład kapłańskiej służby i pokazanie piękna 
powołania. Końcowym akordem jest specjalne 
błogosławieństwo, którego neoprezbiter udziela 
zgromadzonym, zazwyczaj poprzez nałożenie na 
głowę rąk i wypowiedzenie specjalnej formuły.  
Każdy z uczestników tej wyjątkowej Mszy św. 
otrzymuje również na pamiątkę obrazek 
prymicyjny. Na takim obrazku znajdują się: hasło 
szczególnie ważne dla neoprezbitera, niejako 
określające jego kapłaństwo (to zazwyczaj cytat 
zaczerpnięty z Pisma Świętego lub pism któregoś 
ze świętych), imię i nazwisko księdza, data i miejsce święceń, data Mszy św. 
prymicyjnej, nie brakuje też podziękowań dla członków rodziny czy 
przyjaciół.  
       Żródło: https://www.niedziela.pl/artykul/62595/nd/Msza-sw-prymicyjna---parafialne-swieto 



31 maja rusza z naszej parafii,  

62 Piesza Pielgrzymka do Wejherowa  

Zapraszamy naszych parafian oraz wszystkich 
chętnych , na pielgrzymi szlak.  

Start - Piątek - 7:00 Msza św. w kościele  
                                         i wyjście na trasę 

Ok. 17.45 - dojście do Wejherowa  

(możliwość powrotu autokarami do Żukowa) 

Powrót: Niedziela - 10:00 Suma Odpustowa 

Pożegnanie pielgrzymów,  

którzy wyruszają w drogę powrotną do Żukowa  
(przybycie ok. 22.30).  

 



Poniedziałek 

20.05.2019 

7:00 
1. dziękczynna w 30 r. ślubu Alicji i Mariana z prośna o dalszą Boża 
opiekę i potrzebne łaski 
2. + Władysław Myszk - int. od uczestników pogrzebu 

8:00 1. + Ryszard Plenikowski (greg 20) 

18:00 
1. + Brunon i Andrzej Mak 
2. + Irena i Roman Rezpka 

Wtorek 

21.05.2019 

7:00 
1. + Ryszard Plenikowski (greg 21) 
2. dziękczynna w 10 - tą rocz. ślubu Agaty i Jarosława z prośbą o bł. 
Boże i potrzebne łaski 

8:00 1. + rodziców Magulskich i rodzeństwo 

18:00 
1. + Jan, Helena i Mieczysław Miąskowscy 
2. o Boże bł. dla Róży św. Elżbiety z Elżbietowa 

Środa 

22.05.2019 

7:00 
1. + Maria Litwic w 5 r. śm. 
2. + mama Otylia Bojarowska 

8:00 1. + Bolesława i Franciszek Kaszuba 

18:00 
1. o zdrowie dla Emiliana i udana opercje 
2. + Ryszard Plenikowski (greg 22) 

Czwartek 

23.05.2019  

7:00 
1. + Ryszard Plenikowski (greg 23) 
2. + zmarli z rodziny Wendt i Wiczling i chrześniak Ryszard 

8:00 1. + Stefan Drzewiecki 

18:00 
1. + Elżieta Drewing 
2. + Helena i Vitalis Galińscy 

Piątek 

24.05.2019  

7:00 
1. + Krystyna Ohs - od sióstr Danuty i Małgorzaty z rodzinami 
2. + mam Agnieszka 

8:00 1. + Ryszard Plenikowski (greg 25) 

18:00 
1. + mama Renata Reggel 
2. + Irena, rodzice i zm. z rodziny 

Sobota 

25.05.2019  

7:00 
1. + Bolesława z okazji dnia matki 
2. + Jan Gros 

8:00 
1. + Anna Bendil i Agnieszka Zuch 
2. o zdrowie dla Taty Kazimierza 

12:00  

16:00 Ślub 

18:00 1. + Ryszard Plenikowski (greg 25) 

VI Niedziela 

Wielkanocna 

26.05.2019 

7:00 1. + Ryszard Plenikowski (greg 26) 
8:30 1. + rodzice Labuda i Młyńscy 

10:00 1. o Boże bł. i Opiekę Matki Bożej dla Rozali i Krystyny 
11:30 1. Rocznica Komunii św.  

13:00 1. + rodzice Zofia i Władysław 

18:00 
1. + Franciszek i Mirosław Mak w niu urodzin i rodzice z ob.. Stron oraz 
wnuk Piotr 

20:00 1. + Regina Groth i Feliksa Hejnowska 

INTENCJE MSZALNE 



1. Witamy wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą 
wspólnotę. 

2. W liturgii Kościoła: 

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

 Piątek - wspomnienie Najświętszej  Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych 

 W niedzielę za tydzień na Mszy św. o godz. 11.30 - rocznica I Komunii św.  
3. Spotkania duszpasterskie: 

 Spotkanie dla rodziców ministrantów wyjeżdżających na wyjazd wakacyjny we wtorek 
o 18:30 - spotkanie jest obowiązkowe. 

 spotkanie młodzieży 18+ dla Jezusa we wtorek o 20.00 w domu parafialnym. 

 spotkanie oazy młodzieżowej czwartek o 19.00 w kościele św. Jana.   

 spotkanie scholii w sobotę o godz. 9.30. a Oazy Dzieci Bożych w sobotę o 11.00 
4. W poniedziałek Ks. Neoprezbiter Damian Ranachowski odprawi Mszę św.  

w swoich rodzinnych Rutkach przy krzyżu nad torami o godz. 18:00. Potem spotkanie 
prymicyjne dla wszystkich mieszkańców Rutek, na które serdecznie zapraszamy.  

5. Rocznica I Komunii św. jest w niedzielę za tydzień na Mszy Św. o godz. 11.30. 
Spowiedź dzieci rocznicowych w piątek 24.05.2019 r. o godz. 16.30 w kościele.  

6. Spotkanie dla osób wyjeżdzających na Lednicę jest we wtorek o 19:30 w kościele.  
7. 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/.  

8. Polecamy prasą katolicką: nowe numery Gościa Niedzielnego, Mały Gość 
Niedzielny, Miłujcie się  i nasz Biuletyn Parafialny.  

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

 

 

Ogłoszenia - V Niedziela Wielkanocna - 19 .05.19 

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 

http://gdansk.oaza.pl/mlodziez/rekolekcje/zapisy/

