
ROK XX nr 1067 

9.02.2020 r. 

 V Niedziela Zwykła 

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 (pn- pt k. św. Jana) i 18.00  

Koronka do Miłosierdzia Bożego:  
wtorek o godz. 17.30 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:  
Środa 17:45 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 

Ewangelia na Niedzielę 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
 
«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól 
utraci swój smak, czymże ją posolić? 
Na nic się już nie przyda, chyba na 
wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. 
 
Wy jesteście światłem świata. Nie 
może się ukryć miasto położone na 
górze. Nie zapala się też lampy i nie 
umieszcza pod korcem, ale na 
świeczniku, aby świeciła wszystkim, 
którzy są w domu. Tak niech wasze 
światło jaśnieje przed ludźmi, aby 
widzieli wasze dobre uczynki i chwalili 
Ojca waszego, który jest w niebie».  

Komentarz 

Być wyrazistym 

 Wiara to nie tylko bierne 

przyjmowanie prawd czy zachwycanie się 

wielkością i wspaniałością Boga, lecz także 

świadczenie o Nim ludziom, którzy Go 

jeszcze nie znają: „Wy jesteście solą dla 

ziemi. (…) Wy jesteście światłem 

świata” (Mt 5,13.14). Z tych słów wynika, 

że świadczenie o Bogu to nie tylko zwykłe 

wspominanie o tym, że ktoś taki jest. 

Świadczenie ma być bardzo wyrazistym 

aktem: „Dziel swój chleb z głodnym, do 

domu wprowadź biednych tułaczy, 

nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie 

odwracaj się od współziomków.” (Iz 58,7). 

Nie chodzi jedynie o przyznanie się do 

Ojca, ale przede wszystkim o nadawanie 

światu właściwego smaku. 

     C.D. s.2 -> 



Komentarz 

Chrześcijanie mają być solą dla 

świata, który sam w sobie jest mdły 

w smaku, bo to, co proponuje 

człowiekowi, choć może wydawać 

się wspaniałe i pociągające, jest 

niczym w porównaniu z wiecznością 

– obietnicą złożoną przez Boga tym, 

którzy Go uznają i wypełniają Jego 

wolę. Chrześcijanie mają być 

światłem świata, który swoimi 

błyskotkami nie jest w stanie oświetlić człowiekowi całej drogi jego życia,  

i wskazywać innym na cel, jakim jest życie wieczne: „Tak niech wasze światło 

jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca 

waszego, który jest w niebie” (Mt 5,16). 

Człowiek pozbawiony Bożego 

Słowa żyje bez sensu z dnia na 

dzień, ciesząc się światłem 

żarówek, a unikając 

jednocześnie Słońca. Jedynie 

wiara jest w stanie ukazać 

człowiekowi właściwą ścieżkę, 

która doprowadzi go do 

szczęścia. Być solą i być 

światłem znaczy być przekonanym o tym, że prawdziwe życie i prawdziwą 

wolność można odnaleźć tylko w Chrystusie. Chyba to właśnie chciał 

przekazać adresatom swojego listu św. Paweł, pisząc: „A mowa moja i moje 

głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, 

lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na 

mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej” (1 Kor 2,4-5). 

        ks. Mateusz Tarczyński 



NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 2019 W KOŚCIELE 

9.01. w Pakistanie została uniewinniona Asia Bibi, katoliczka skazana w 2010 r. na karę 

śmierci za bluźnierstwo przeciw islamowi. Trybunał Najwyższy Pakistanu oczyścił ją z 

wszelkich zarzutów, uznając, że nie ma żadnych podstaw prawnych do wznowienia jej 

procesu, czego domagali się islamscy ekstremiści. Asia Bibi opuściła Pakistan i spotkała się ze 

swoją rodziną. Ze względów bezpieczeństwa nie ujawniono miejsca ich pobytu. 

Prawdopodobnie osiedlili się w Kanadzie. 

34. Światowe Dni Młodzieży w Panamie z udziałem papieża Franciszka pod hasłem: 

„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”. Wzięło w nich udział 

ok. 150 tys. młodych ludzi ze 156 krajów świata, w tym 3500 Polaków. We Mszy Świętej 

Posłania na błoniach im. Św. Jana Pawła II w Metro Park uczestniczyło 700 tys. osób. 

W dniach 21-24 lutego odbył się w Watykanie szczyt przewodniczących episkopatów z całego 

świata na temat ochrony nieletnich w Kościele. J ego rezultatem był list apostolski motu 

proprio „Vos estis lux mundi”, który obowiązuje od 1 czerwca 2019 r. Nakłada on na 

konferencje episkopatów obowiązek ustanowienia procedur składania powiadomień o 

przestępstwach wobec nieletnich w Kościele. 

W kwietniu spłonęła katedra Notre-Dame w Paryżu. Po pożarze wiele krajów, w tym 

Polska, zadeklarowało chęć włączenia się w odbudowę świątyni poprzez deklaracje 

finansowego wsparcia. 

11.05 - Ze wzruszeniem i smutkiem obejrzałem dzisiaj film pana Sekielskiego, za który 

pragnę podziękować reżyserowi - stwierdził abp Stanisław Gądecki tuż po internetowej 

premierze filmu „Tylko nie mów nikomu”. Przewodniczący KEP wyraził przekonanie, że 

obraz „przyczyni się do jeszcze surowszego potępienia przestępstwa pedofilii, na które nie 

może być miejsca w Kościele”.  

Z kolei Prymas Polski abp Wojciech Polak powiedział: - Trzeba wyjaśnić wszystkie sprawy. 

Nikt  

w Kościele nie może uchylać się od odpowiedzialności. 

We wrześniu papież Franciszek odwiedził Mozambik, Madagaskar i Mauritius. We Mszy św.  

i czuwaniu na Madagaskarze uczestniczyło milion osób. Papież w swoich przemówieniach 

nawiązywał do problemów ubóstwa, bezrobocia, korupcji polityków. „Cierpienie i ubóstwo 

nie należą do Bożego planu” - mówił. 

14.09 - Ponad 60 tys. osób wzięło udział w centralnym wydarzeniu spotkania 

ewangelizacyjnego „Polska pod Krzyżem”, jakim była Msza św. pod przewodnictwem 

biskupa włocławskiego Wiesława Meringa. Organizatorem była Fundacja Solo Dios Basta, 

znana z takich inicjatyw jak „Wielka Pokuta” czy „Różaniec do granic”. 

Przez cały październik trwał Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny pod hasłem: „Ochrzczeni i 

posłani: Kościół Chrystusa w misji w świecie”. 

21.10 - Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz ogłosił, że beatyfikacja kard. Stefana 

Wyszyńskiego, prymasa Polski, odbędzie się 7 czerwca na placu Piłsudskiego w 

Warszawie. 

 



Zapraszamy!!!  

W dniach 3-6 października odbyło się w Santiago de Compostela zgromadzenie plenar-

ne Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) pod hasłem: „Europa - czas 

przebudzenia? Znaki nadziei”. W orędziu końcowym wydanym na zakończenie obrad, 

przewodniczący episkopatów wezwali Europę do przebudzenia się i ponownego odkry-

cia własnych korzeni: „Zbudź się, Europo! Odkryj na nowo swoje korzenie!” 

Również w październiku odbył się w Watykanie Synod Biskupów dla Amazonii pod 

hasłem: „Amazonia: nowe drogi dla Kościoła i ekologii integralnej”. Poświęcony był on 

ewangelizacji tego regionu oraz problemom, z jakimi borykają się jego mieszkańcy, w 

tym również ekologii. 

W listopadzie papież Franciszek udał się z pielgrzymką do Tajlandii i Japonii. Główny-

mi punktami pobytu Papieża w Japonii była wizyta przy pomniku Męczenników na 

Wzgórzu Nishizaka w Nagasaki oraz przy pomniku Pokoju w Hiroszimie, gdzie wygło-

sił orędzie na rzecz pokoju. Hasłem tej pielgrzymki były słowa: „Chronić każde życie”. 

W grudniu wraz z początkiem Adwentu rozpoczął się trzyletni program duszpasterski 

na lata 2020-2023, realizowany pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Rok pierw-

szy realizowany będzie pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”. - Cały program ma pro-

wadzić do głębszego poznania wartości i znaczenia Eucharystii - powiedział przewodni-

czący Komisji Duszpasterstwa KEP abp Wiktor Skworc. 



Intencje Mszalne 

PONIEDZIAŁEK 

10.02.2020 

ŚW. SCHOLASTYKI 

7:00 
1. Za + Stefanię Kryszewską (greg 10) 
2. Za + Jadwigę i Pawła Drewa 

8:00 
1. W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalszą bożą opiekę i 
potrzebne łąski 

18:00 
1. Za + Leona Kańskiego w 7 r. śm. 
2. Za + Genowefę Jeżewską z ok 1 r. śm.  
3. W intencji Stanisława o łaskę zdrowia 

WTOREK 

11.02.2020 

NMP Z LOURDES 

7:00 
1. Za + męża Lucjana Dargacz 
2. Za + Andrzeja Zielińskiego w miesiąc po śmierci 
3. W intencji Stanisława o łaskę zdrowia 

8:00 1. Za + Gertrudę i Pawła Necel oraz rodzeństwo i szwagra Gerarda 

18:00 
1. Za + Stefanię Kryszewską (greg 11) 
2. Za + ojca Pawła i brata Andrzeja 

ŚRODA 

12.02.2020 

7:00 

1. Za + Marię i Pawła Biczkowskich 
2. Za + Renatę Reggel w 1 r. śm oraz Lidkę Reggel w 1 r. śm 
3. O zdrowie i Boże bł. dla Magdy Sajewicz - int od koleżanek i kolegów z 
pracy 

8:00 1. Za + Stefanię Kryszewską (greg 12) 

18:00 
1. Za + Alojzego i Helenę Kosznickich 
2. Dziękczynna w 80 - te urodziny Reginy 

CZWARTEK 

13.02.2020 

7:00 
1. W intencji Juli w 13 urodziny 
2. Za + Stanisława Reszka - int. od ucz. pog. 

8:00 1. Za + Gertrudę Bendik 

18:00 
1. Za + Stefanię Kryszewską (greg 13) 
2. Za + Wojciecha Garskiego 

PIĄTEK 

14.02.2020 
CYRYLA I 

METODEGO 

PATRONÓW EUROPY 

7:00 

1. Za + Stefanię Kryszewską (greg 14) 
2. Za + Stanisława w 18 r. śm i Jadwigę Litwin 
3. O zdrowie i Boże bł. dla Beaty Grabowskiej - int od koleżanek i 
kolegów z pracy 

8:00 1. Za + Elżbietę  w dniu urodzin 

18:00 
1. Dziękczynna w 44 r. ślubu Urszuli i Stanisława z prośbą o boże bł. i 
opiekę Matki Bożej dla rodziny 
2. Za + Leona Brylowskiego 

SOBOTA 

15.02.2020  

7:00 
1. Za + rodziców Hildegardę i Grzegorza 
2. Za + Gertrudę Grucza w r. śm. oraz zmarłych z rodziny Konkol, Grucza 
i Kostrzewa 

8:00 
1. Za + Stefanię Kryszewską (greg 15) 
2. Za + Syna Dariusza i brata Wojciecha oraz rodziców Gertrudę w 50 r. 
śm. i Józefa 

18:00 1. Za + Henryka i Władysławę 

VI NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

16.02.2020 

7:00 1. Za + Agnieszkę i Franciszka Kur 

8:30 1. O boże bł. i potrzebne łaski dla  z  urodzin 

10:00 1. Za + Marię i Franciszka Drywa 

11:30 1. Za + Adama Aniszewskiego z ok 70 ur. 

13:00 1. Za + Stefanię Kryszewską (greg 16) 

18:00 1. Za + Stefanię, Martę i Franciszka Czenstkowskich 

20:00 1. Za + Mariannę, Leona i Edwarda Rybarczyk 



1.  Witamy wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą świątynię. 

2. W liturgii tygodnia:  

 dzisiaj o  godz. 13.00 Msza Św. w języku kaszubskim 

 wtorek – 11 lutego NMP z Lourdes – XXVIII 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. 

 piątek - św. Cyryla i Metodego, patronów Europy 

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

nową chrzcielnicę i stojak pod paschał do kościoła św. Jana. 
5. Spotkania duszpasterskie: 

 Spotkanie młodzieży starszej 18+ we wtorek o 20.00.  W tym tygodniu adoracja w 
kościele.  

 Spotkanie scholii w sobotę o 9.30  a Oaza Dzieci Bożych w sobotę o 11.00. 
 Spotkanie oazowe młodzieży w czwartek o 19.00 w domu parafialnym 
 katechezy dla uczniów szkół średnich, którzy nie mają możliwości brania udziału w 

lekcjach religii w szkole są w niedzielę o 19.00 w domu parafialnym.  
 katechezy dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.: w poniedziałek o godz. 

16.30 grupa sobotnia, a grupa niedzielna - w środę o 18.45.  
 Wszystkich chłopców którzy chcieli by zostać ministrantami zapraszamy na spotkanie w 

sobotę na godzinę 10:00 
 Zbiórka dla ministrantów, kandydatów i lektorów w poniedziałek o 19:00 
 Spotkanie dla bierzmowanych we wtorek o 19:00 w kościele; spotkanie dla rodziców 

kandydatów do bierzmowania w środę o 19:00 w kościele.  
6. Nauki przedmałżeńskie będą od poniedziałku do czwartku 17-20 lutego o godz. 19.00. W 

poniedziałek w kościele a od wtorku w domu parafialnym. Na kursy warsztatowe miejsc w I 

półroczu już nie ma.   

7. Kolejne Rodzinne Spotkania Niedzielne w domu parafialnym za tydzień 16.02 po Mszy Św. 

o godz. 11:30. Temat spotkania w lutym: "Podstawowe zasady komunikowania się". 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane małżeństwa. Wstęp wolny. 

8. Zapraszamy wszystkie dzieci na karnawałowy bal przebierańców organizowany przez Oazę 

Dzieci Bożych Archidiecezji Gdańskiej. Zabawa odbędzie się 23.02.2020 (niedziela) w sali 

koncertowej na terenie Opery Leśnej w Sopocie w godzinach 15.30 - 18.00. W planie tańce, 

gry i zabawy z nagrodami. Wyjazd autokarem z parkingu przy naszym kościele o godz. 

14:30, powrót ok. 19:00. Konieczne zapisy do 16-02 - szczegółowe informacje dostępne w 

zakrystii oraz biurze parafialnym. 

9. Polecam prasę katolicką: „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”, „Miłujcie się” oraz 

nasz Parafialny Biuletyn.  

10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej parafii: śp. Julię Gołuńską, l. 92 z Borkowa. 

Dobry Jezu a nasz Panie…. 

Adres parafii: ul. 3 Maja 4, 83-330 Żukowo, tel. (058) 681-82-42.  
Kancelaria parafialna czynna: poniedziałek-piątek 8.30-9.00 oraz 17.00-17.30  
                         a w sobotę 8:30 – 9:00 (z wyłączeniem pierwszych  piątków i sobót miesiąca) 
Organista: Piotr Kitowski, tel. 690-686-639  
Odpowiedzialny za cmentarz: Kazimierz Lis, tel. 693-925-365 
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