
ROK XIX nr 1021 

24.02.2019 r.  

     VII 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 

 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Powiadam wam, 
którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; 
dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; 
błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się 
za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy  
w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, 
nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie 
dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak 
chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im 
czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was 
miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? 
Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich 
miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam 
dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność?  
I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie 
tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to 
należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają 
grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast 
miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze  
i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając.  
A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami 
Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla 
niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec 
wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie 
sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; 
odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie,  
a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną  
i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. 
Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy 
mierzycie». 

  

Odpuść! 

 Słowa Jezusa mogą czasami 

wydawać się nam oderwane od 

rzeczywistości. Niekiedy chciało-

by się powiedzieć: „Piękna wizja, 

ale nie na dzisiejsze czasy. Może 

kiedyś było to możliwe”. Ewan-

gelia nie straciła jednak na aktu-

alności, a nasze wymówki świad-

czą jedynie o tym, że ze słów 

Chrystusa wybieramy sobie tylko 

to, co wydaje się nam łatwe i nie-

wymagające. Ewangelia to wy-

zwanie dla tych, którzy chcą być 

chrześcijanami pełną parą. 

 

    C.D. s. 2 -> 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 



Rozważanie na Niedzielę 

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół; 

dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; 

błogosławcie tym, którzy was przeklinają,  

i módlcie się za tych, którzy was 

oczerniają” (Łk 6,27-28). Słowa Mistrza z 

Nazaretu dotyczą każdej sytuacji, w której 

zaznajemy krzywdy od innych. Nie ma w 

nich żadnego trybu warunkowego, żadnego 

„ale”. Chrystus proponuje swoim uczniom 

drogę zwyciężania zła dobrem. Na tym 

polega nowość Jego nauki. Zbawiciel 

podnosi poprzeczkę, pokazując, czym jest 

bezwarunkowa miłość do każdego człowieka. Na razie są to słowa, lecz 

znajdą one dopełnienie w paschalnych wydarzeniach Męki, Śmierci  

i Zmartwychwstania. 

Jesteśmy potomkami pierwszego Adama, człowieka z krwi  

i kości, przywiązanego do ziemi. Jesteśmy jednak także braćmi Drugiego 

Adama, bo „jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić 

będziemy obraz Człowieka niebieskiego” (1 Kor 15,49), który pokazuje 

nam, że można żyć inaczej, że można wznieść się na wyższy poziom 

moralny. 

Dzisiejsza liturgia słowa wzywa nas do tego, byśmy nie 

postępowali według logiki tego świata, która jeśli kieruje się miłością, to 

tylko warunkową – kocham tych, którzy mnie kochają, i czynię dobrze 

tym, którzy są dobrzy wobec mnie. Jezus mówi do nas: „Odpuść! Nie 

oddawaj pięknym za nadobne, ale okaż miłość!”. Okazując swojemu 

wrogowi miłosierdzie, przerywam spiralę nienawiści i pozwalam 

tryumfować prawdziwej miłości. „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest 

miłosierny” (Łk 6,36). Bóg ci wybaczył, to i ty przebacz drugiemu i pokaż 

mu drogę do Ojca. 

            ks. Mateusz Tarczyński 



W 1987 roku, a dokładnie 22 lutego 

ówczesny Prefekt Kongregacji Nauki 

Wiary Kardynał Joseph Ratzinger 

zatwierdził „Instrukcję o szacunku dla 

rodzącego się życia ludzkiego  

i o godności jego przekazywania, 

odpowiedzi na niektóre aktualne 

pytania”.  

 

W artykule 8 Instrukcji czytamy: 

 „Pragnienie dziecka ze strony małżonków jest czymś naturalnym. Wyraża powołanie do 

ojcostwa i macierzyństwa wpisanego w miłość małżeńską. To pragnienie może być jeszcze 

silniejsze, jeśli para małżeńska jest dotknięta nieuleczalną bezpłodnością. Małżeństwo nie 

przyznaje jednak małżonkom prawa do posiadania dzieci, lecz tylko prawo do podjęcia 

takich aktów naturalnych, które same przez się są przyporządkowane przekazywaniu życia. 

Prawdziwe  

i właściwe prawo do dziecka sprzeciwiałoby się jego godności i naturze. Dziecko nie jest 

jakąś rzeczą, która należałaby się małżonkom i nie może być uważane za przedmiot 

posiadania. Jest raczej darem, i to "największym", najbardziej darmowym małżeństwa, żywym 

świadectwem wzajemnego oddania się jego rodziców. Z tego tytułu dziecko ma prawo - jak 

to zostało wspomniane - by być owocem właściwego aktu miłości małżeńskiej swoich 

rodziców, i by również mieć prawo do szacunku jako osoba od chwili swojego poczęcia. 

 Bezpłodność jednak, jakakolwiek byłaby jej przyczyna i rokowanie, jest ciężką 

próbą. Wspólnota wierzących jest powołana do wyjaśnienia i podtrzymywania na duchu 

tych wszystkich, którzy nie mogą zrealizować słusznych dążeń do macierzyństwa  

i ojcostwa. Małżonkowie znajdujący się w tej bolesnej sytuacji są powołani do odkrycia w 

niej okazji do szczególnego uczestnictwa w Krzyżu Pana, źródle płodności duchowej. Pary 

małżeńskie bezpłodne nie powinny zapominać, że "również, gdy rodzicielstwo nie jest 

możliwe, to życie małżeńskie nie traci wartości. Bezpłodność fizyczna - oczywiście - może 

być dla małżonków okazją do podjęcia innych ważnych zadań w stosunku do życia osób 

ludzkich, takich jak na przykład adopcja, różne formy dzieł wychowawczych, pomoc innym 

rodzicom, dzieciom ubogim lub upośledzonym". 

 Wielu uczonych zaangażowało się w walkę z bezpłodnością. Broniąc w pełni 

godności ludzkiego przekazywania życia, niektórzy z nich uzyskali wyniki, które w 

przeszłości uważano za nieosiągalne. Zachęca się ludzi nauki do kontynuowania ich 

badań prowadzących do wyeliminowania różnych przyczyn bezpłodności czy też do jej 

wyleczenia, aby małżonkowie bezpłodni mogli stać się płodnymi przy zachowaniu ich 

godności osobowej oraz godności dziecka”. 

  W latach 90 XX wieku profesor Thomas Hilgers opracował metodę leczenia 

niepłodności w oparciu o model Creightona, polegający na dokładnej obserwacji  kobiecego 

cyklu. Obserwacja ta polega na zapisywaniu w odpowiednich tabelach określonych 

parametrów, takich jak:  ilość śluzu szyjkowego i jego jakość,  obserwacji termicznej cyklu, 

i innych informacji. Lekarz stosujący naprotechnologię w 97% stawia w leczeniu właściwą 

diagnozę. Szansę na bycie matką mają w tej metodzie kobiety z zaburzeniami owulacji, 

endometriozą, torbielami jajników czy zaburzeniami hormonalnymi. Przyznają to nawet 

zwolennicy „in – vitro”. Należy jednak pamiętać, że „in vitro” jest metodą  niezgodną  

z nauką  Kościoła, o czym informuje cytowana Instrukcja z 1987 r. 





Poniedziałek 

25.02.2019 

7:00 
1. + mama Krystyna Krefta (greg 26) 
2. + mąż Ludwik, syn Roman oraz zmarli z rodziny Mateja 

8:00 
1. dziękczynna za otrzymane łaski oraz o boże błogosławieństwo  
     i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny 

18:00 
1. + Marta i Roman Bielawa 
2. + Marian Kwidziński 

Wtorek 

26.02.2019 

7:00 
1. + Mąż Witold Gilmaister oraz rodzice Helena i Antoni Kwidzińscy 
2. + rodziców: Helenę i Ignacego Lazarewicz 

8:00 1. + mama Krystyna Krefta (greg. 27) 

18:00 
1. + rodzice: Helena i Leon Wrońscy 
2. + Renata Reggel w 1 r. śm. - od kolegów i koleżanek z pracy 

Środa 

27.02.2019 

7:00 
1. +Jadwiga i Józef oraz Marian i Henryk 
2. + z rodziny Muller i Stankowskich 

8:00 1. + ojciec Paweł i brat Andrzej 

18:00 
1. + mama Krystyna Krefta (greg. 28) 
2. + Tadeusz Dargacz 

Czwartek 

28.02.2019 

7:00 
1. + mama Krystyna Krefta (greg. 29) 
2. + ojciec Władysław w 7 r. śm. 

8:00 1. + Brunon, Gertruda Grot oraz bracia i bratowa Józefa 

18:00 
1. + Franciszka Płotka i syn Ireneusz w 21 r. śm. 
2. + Rodzice Marta i Stefan Klasa oraz rodzeństwo Anna, Stefan  
        i szwagier Franciszek 

Piątek 

1.03.2019 

7:00 
1. + Franciszek Kreft w dniu ur. i zm. rodzice z obojga stron 
2. + Małgorzata Skura - od zakładu pogrzebowego 

8:00 1. + Maria Piastowska 

16:30 
1. + dziękczynna w urodziny Marii z prośbą o potrzebne łaski  
         i opiekę Matki Bożej 

18:00 
1. + mama Krystyna Krefta (greg. 30) 
2. Dziękczynna w 18 urodziny syna Tymoteusza z prośbą o boże bł.  
     i dalsza opiekę w dorosłym życiu 

Sobota 

2.03.2019 

7:00 
1. + Agnieszka Sikora (greg. 1) 
2. + Franciszek Hinz 

8:00 1. + Helena i Leon Wrońscy oraz Helena Drewing 

18:00 
1. + Jadwiga Hirsz, Waldemar Poklikowski, Janusz Wicki i dusze    
        czyśćcowe 
2. + ojciec Józef Rożek oraz babcie i dziadkowie z obojga stron 

VIII Niedziela 

Zwykła 

3.03.2019 

7:00 1. + Waleria i Alojzy Hasse 

8:30 1. + Agnieszka Sikora (greg. 2) 

10:00 1. + syn Tadeusz Dargacz 

11:30 1. + rodzice i rodzeństwo 

13:00 
1. dziękczynno - błagalna z prośbą o bł Boże, zdrowie  
      i opiekę Matki Bożej w rodzinach matek różańcowych 

18:00 1. + dusze w czyśćcu cierpiące 

20:00 1. W 19 urodziny Krzysztofa o boże bł. i opiekę Matki Bożej 

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 

VII NIEDZIELA ZWYKŁA - 26. 02. 2019 R.  
1. W liturgii tygodnia:  

W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:   

pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.  

 W I piątek spowiedź od godz. 6.30 i od 16.00. Msza św. dla dzieci o godz. 16.30. 

W sobotę rano odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną.  

Ks. Marek oraz ks. Prałat wyjątkowo odwiedzą chorych w przyszłą sobotę.  

 Wspólnota Gwiazda Betlejemska zaprasza w sobotę na swoje spotkanie od 

godz. 17.00. W programie modlitwa uwielbienia, katecheza, Eucharystia oraz 

agapa.  

2. 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. Z piątku na sobotę 

nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele św. Jana. Zakończenie o 7.30 

rano nabożeństwem pierwszo-sobotnim i Mszą św. o godz. 8.00. Zapisy na nocną 

adorację są  dzisiaj po Mszach świętych lub telefonicznie u Andrzeja Litwittza nr. 

tel. 603547047.  Zapraszamy na czas nocnego czuwania, także tych, którzy się nie 

zapisują.   

3. Spotkania duszpasterskie: 

 spotkanie kandydatów na ministrantów w poniedziałek o godz. 17.00 w kościele. 

Spotkanie ministrantów i lektorów w poniedziałek po Mszy św. wieczornej. 

 dzieci przygotowujące się do I Komunii w poniedziałek o 16.30 w salce 

 młodzieży do bierzmowania we wtorek po Mszy św. wieczornej w kościele. 

 Spotkanie młodzieży starszej, pracującej i studentów „18+dla Jezusa”  

we wtorek o 20.00.    

 spotkanie oazy młodzieżowej w czwartek o 18.00 w kościele.  

 spotkanie scholii w sobotę o godz. 9.30. a Oazy Dzieci Bożych o 11.00.  

6. Zapraszamy wszystkie dzieci na karnawałowy bal przebierańców za tydzień  

w niedzielę w sali koncer towej Rajskiego na terenie Opery Leśnej w Sopocie. 

Wyjazd autokarem o 14.30, powrót około 19.00. Karty zapisów i lista są w zakrystii. 

Zapisy do wtorku do 20.00.  

7. Dorosłych i starszą młodzież zapraszamy na śledzika w ostatki (przyszły 

wtorek) od 20.00-24.00. Szczegóły i zaproszenia w zakrystii 

8. Jest także prasa katolicka: „Gość Niedzielny”, nowy numer  „Miłujcie się” oraz 

nasz Parafialny Biuletyn.  


