
ROK XX nr 1068 

13.02.2020 r. 

 VI 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: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. 
Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia 
nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. 
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten 
będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki 
w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż 
uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście,  
że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi.  
A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu 
bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła 
ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma 
coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem 
swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś 
z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do 
więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. 
Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na 
kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest  
ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie 
jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa 
twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, 
gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: 
„Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto 
oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną 
wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie 
będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale 
nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; 
ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet 
jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, 
nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».  



SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE ZA ROK 2019 (ciąg dalszy) 

Moi Drodzy, także i nasza parafia miała swoje ważne wydarzenia. Oprócz codziennej pracy 

duszpasterskiej, sakramentalnej i katechetycznej odbyły się w minionym roku: 

06.01 - Pod hasłem „Odnowi oblicze ziemi” ulicami aż 752 miejscowości w Polsce i 22 na świecie, także  

              w Żukowie, przeszły już po raz 11 Orszaki Trzech Króli.  

19.01 - Karnawałowy „Bal z kokardą” organizowany przez wspólnotę Gwiazda Betlejemska  

22.01 - Spotkanie na temat: „Zarządzanie finansami po Bożemu” z p. Wojciechem Nowickim 

28.01 - Rozpoczęła się III Edycja Kursu Alfa dla dorosłych i młodzieży.  

11.02 - Obchody Dnia Chorego. Msza św. połączona z Sakramentem Namaszczenia Chorych oraz  

             Spotkaniem dla osób chorych i niepełnosprawnych 

10-15.02 - wyjazd młodzieży z Oazy na Szkołę Uczniów Chrystusa 

Luty - Ferie zimowe - półkolonie dla dzieci 

03.03 i 05.03 - Zabawa karnawałowa dla dzieci w Operze Leśnej w Sopocie oraz  ostatki dla dorosłych  

10-13.03 wielkopostne rekolekcje dla parafii wygłoszone przez ks. Prof. Wojciecha Bębna a w terminie  

                późniejszym dla dzieci i młodzieży szkolnej 

16.03 - wyjazdowy dzień skupienia dla dzieci z Oazy i Scholii 

17.03 - I spotkanie nowego - V Kręgu Domowego Kościoła 

05.04 - Wyruszyła "Norbertańska Ekstremalna Droga Krzyżowa" z Leźna do Żukowa na trasie ponad 42  

             kilometrów, w której wzięło udział  ponad 500 uczestników. 

07.04 - Koncert wielkopostny - „O crux, ave spes unica” - wyk. Akademickiego Chóru Uniwersytetu  

              Morskiego  

14.04 - przeżywaliśmy VI Misterium Żukowskie Męki Pańskiej w wykonaniu aktorów-amatorów  

               głównie z naszej parafii 

26.04 - I spotkanie w ramach comiesięcznej modlitwy (3 piątek miesiąca) dla osób zainteresowanych  

             Krucjatą Wyzwolenia Człowieka 

11.05 - Pielgrzymka do Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Jana Pawła II w Toruniu 

17-18.05 - Uroczystość I Komunii Św.  

18.05 - dk. Damian Ranachowski z Rutek przyjął święcenia kapłańskie i odprawił Mszę św. prymicyjną 

19.05 - odbyła IV Noc Muzeów w Żukowie. 

31. 05 i 02.06 - odbyła 62 Piesza Pielgrzymka na Kalwarię Wejherowską 

08.06 - odbyło się czuwanie nocne przed Zesłaniem Ducha Św. w kościele prowadzone przez wspólnotę  

             Gwiazda Betlejemska 

20.06 - Uroczystość Bożego Ciała i Żukowskie Uwielbienie na terenie boiska parafialnego.  

01.06 - wyjazd z młodzieżą na Spotkanie na Polach Lednickich  

08.06 - XV Kaszubski Festiwal Muzyki Chóralnej i Regionalnej 

10.06 - odbyło się I niedzielne spotkanie rodzinne  

15.06 - obchody Dnia Pułku Kaszubskiego 

24.06 - przeżywaliśmy odpust w kościele św. Jana po remoncie 

22-29.06 - Oaza Dzieci Bożych w Nakli oraz obóz dla ministrantów 

01.07 - Zmiana wikariusza ks. Marka Krampy na ks. Krystiana Kowalewskiego.   

16-23.07 - odbył się spływ kajakowy Drawą dla młodzieży naszej parafii. 

Lipiec - odbywały się półkolonie dla dzieci z parafii prowadzone przez wolontariuszy z naszej parafii  

              przygotowane przez p. Ireneusza Laskowskiego 

07-28.07 - odbyły się koncertów X Żukowskiego Lata Muzycznego przygotowywane we współpracy  

                  z OKiS Żukowo i Urzędem Gminy.  

02.087-19.07 - wyjazd dzieci na obóz do Zawoi w Beskidy  

15.08 - obchodziliśmy Odpust naszej parafii wraz z jarmarkiem żukowskim na dziedzińcu klasztornym  

              oraz szkolnym boisku wraz z festynem i licznymi koncertami.  



17.08-22.08 - Oaza Dzieci Bożych w Studzienicach 

28.08 - Nasza Schola Norbertanki wygrywa główną nagrodę Grand Prix na XX Metropolitalnym  

             Festiwalu Piosenki Religijnej w Jastarni 

09.09 - rozpoczęła się IV Edycja Kursu Alfa dla dorosłych i młodzieży.  

08-19.09 - Pielgrzymka autokarowa do Medjugorie z ks. Maciejem 

21.09 - wyjazd na pielgrzymkę Żywego Różańca do Swarzewa, Wejherowa i Żarnowca 

22-28.09 - Wyjazd starszej młodzieży oraz ekipy budowlanej na Ukrainę do pomocy  

                      ks. Adamowi. 

05.10 - Diecezjalne Spotkanie Oazy Dzieci Bożych 

31.10 - Spotkanie „Holy Wins” w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych  

02 12 - rozpoczęcie nowego roku liturgicznego i duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje  

             życie”. Odbyły się rekolekcje adwentowe wygłoszone przez ks. Grzegorza  

             Tomaszewskiego 

07-08.12 - odbył się IX Jarmark Bożonarodzeniowy na dziedzińcu naszego kościoła oraz  

                     Centrum Kultury Spichlerz połączony z mnóstwem wydarzeń kulturalnych. 

14 12 - spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z uboższych rodzin 

29.12 - koncert kolęd scholii „Norbertanki”   

Parafia w liczbach: 

  Ochrzczonych zostało 110 dzieci (2018 - 102) 

  I Komunię przyjęło:  57 dzieci (2018 - 155) - w wyniku reformy szkolnej 

  Sakrament bierzmowania przyjęło: 68 osoby (2018 - 95) 

  Węzłem małżeńskim złączonych zostało 50 par (2018 - 52) 

  Odwiedzamy z posługą sakramentalną co miesiąc 60 chorych 

  Odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku 57 osób (2018 - 68) 

 W minionym roku w parafii funkcjonowały wspólnoty: Żywego Różańca (20 róż), Parafialny 

Zespół Caritas, 5 Kręgów Domowego Kościoła, Oaza Młodzieżowa, Oaza Dzieci Bożych, 

Wspólnota młodzieży starszej „18+dla Jezusa”; Ruch Rodzin Nazaretańskich, Odnowa w Duchu 

Świętym, Liturgiczna Służba Ołtarza, Schola dziecięca i Zespół Młodzieżowy Lux Mundi oraz 

Schola Norbertanki. Działa także i spotyka się wspólnota Gwiazda Betlejemska o zasięgu ponad 

diecezjalnym. Odbywają się comiesięczne spotkania rodzinne w każdą 3 niedzielę miesiąca oraz 

Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w każdy 3 piątek miesiąca.  

Inwestycje gospodarcze: 

  Renowacja ostatnich 3 obrazów z kościoła św. Jana  

  Renowacja ołtarzy bocznych z kościoła św., Jana (przy współudziale Gminy i Powiatu) 

  Nowy ekran do pieśni oraz nagłośnienie w kościele św. Jana  

  Renowacja ambony (przy współudziale Gminy) 

 Komplet nowych dębowych ławek do kościoła św. Jana 

 Posadzka kamienna w kościele św. Jana (przy współudziale Gminy) 

 Nowy konfesjonał zabudowany w kruchcie kościoła poklasztornego 

 Nowe chodniki wzdłuż ulicy 3 Maja na cmentarzu parafialnym. 

 Iluminacja zewnętrzna kościoła św. Jana 

 Renowacja chóru wraz z prospektem organowym w kościele św. Jana (przy współudziale 

Gminy) 



Całość prac inwestycyjnych zamknęła się w kwocie ponad 500 tys. zł z czego 239 tys. pozyskaliśmy z 

dotacji. Parafia nasza nie ma żadnych zaległości w opłatach ani względem Kurii, Seminarium, Funduszu 

Misyjnego, Uczelni katolickich, Urzędy Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych 

instytucji świeckich i kościelnych. Zakończyliśmy rok bez długów.  

 

Plany inwestycyjne na rok 2020: 

Ukończenie wszystkich prac wewnętrznych w kościele św. Jana: nowa chrzcielnica wraz z podstawą pod 

paschał, piszczałki w prospekcie organowym, nowa droga krzyżowa, dokończenie oświetlenia  

w kościele. 

Wydanie profesjonalnego przewodnika po naszym kościele w j. niemieckim. 

Przygotowanie nowej interaktywnej wystawy w naszym parafialnym muzeum. 

Przygotowanie całościowego projektu budowlanego przebudowy byłego domu pogrzebowego.  

Kolejny chodnik na cmentarzu od strony ul. Kościerskiej 

Kompleksowy remont kaplicy św. Jana Nepomucena na cmentarzu wraz z renowacją ołtarza głównego 

Renowacja prospektu organowego w kościele poklasztornym wraz z przeniesieniem ołtarza 

antwerpskiego. 

 

Plany duszpasterskie na rok 2020:  

Dalszy rozwój grup i wspólnot parafialnych 

Powstanie 6 kręgu Domowego Kościoła. 

Kolejne Edycje Kursu Alfa wiosenna i jesienna. 

Spotkanie dla małżeństw - Nawigacja w rodzinie. 

Kurs Szkoły Nowej Ewangelizacji : „Nowe Życie” 

Kurs Szkoły Nowej Ewangelizacji dla małżeństw „Pryscylla i Akwilla”. 

Kończąc to sprawozdanie pragnę z głębi serca podziękować za całoroczną pracę: ks. Prałatowi  

i współpracującym ze mną wikariuszom: Ks. Maciejowi i Krystianowi.   

 

Pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim członkom Ekonomicznej i Duszpasterskiej Rady Parafialnej, 

wszystkim wspominanym wcześniej wspólnotom, małżeństwom i osobom prowadzącym: comiesięczne 

spotkania rodzinne, kursy przedmałżeńskie dla dekanatu oraz Poradnictwo Rodzinne. Osobom 

zaangażowanym w organizację Kursów Alfa, Misterium Męki Pańskiej, Pielgrzymki Pieszej do 

Wejherowa i wielu innych wydarzeń w ciągu roku. Pani Lucynie za troskę o piękne kwiaty w kościele.  

Dziękuję szafarzom Komunii św. zwłaszcza za ich troskę o Eucharystię dla chorych. 

Dziękuję p. Burmistrzowi oraz pracownikom Gminy, p. Staroście i pracownikom Powiatu oraz OKiS  

w Żukowie za dobrą i owocną współpracę i wiele wspólnie realizowanych przedsięwzięć. Zrzeszeniu 

Kaszubskiemu za troskę o kaszubską spuściznę, zwłasza za  ostatnio podarowaną haftowaną szarfę do 

kościoła św. Jana. Dziękuję także za piękne nowe ampułki wykonane przez p. Krzysztofa Pioch na 

zamówienie pewnej rodziny. Także osobom, które stałymi wpłatami na konto wspierają nasze prace 

inwestycyjne oraz ewangelizacyjne. Bardzo dziękuję także p. Robertowi Dopieralskiemu i firmie 

Colorgraf za drukowanie naszego cotygodniowego biuletynu.  

Dziękuję Wam wszystkim za wszelkie dobro, aktywność, ofiarność i rady.   

Za wszystko co było nie tak w minionym roku jako duszpasterze przepraszamy.  

Zapewniamy Was o naszej pamięci modlitewnej oraz za Waszą 

modlitwę dziękujemy.  

Na dalsze wysiłki kroczenia za Chrystusem wypraszamy Wam Boże 

błogosławieństwo życząc wytrwałości w wierze. 

 

Niech Dobry Bóg Was prowadzi w roku Pańskim 2020.  



Intencje Mszalne 

PONIEDZIAŁEK 

17.02.2020 

7:00 
1. Za Ojca św., Ojczyznę, radio Maryja i telewizję Trwam 
2. Za + rodziców Helenę i Franciszka Dampc 

8:00 1. Za + Jarosława i Józefa Dawidowscy 

18:00 
1. Za + Stefanie Kryszewską (greg 17) 
2. Za + Halinę leszczyńską w 8 r. śm. i Mariana Sreberskiego w 7 r. śm. 

WTOREK 

18.02.2020 

7:00 
1. Za + Stefanie Kryszewską (greg 18) 
2. Za + Dariusza Wadowskiego 

8:00 1. Za + Agnieszkę Szymańską w 8 r. śm. 

18:00 
1. Za + Brunona i Stanisława Formela 
2. Dziękczynna w 20 r. ślubu Beaty i Zenona z prośbą o Boże bł. w 
rodzinie 

ŚRODA 

19.02.2020 

7:00 
1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 
2. Za + córke Renatę Damps 

8:00 1. Za + Stefanie Kryszewską (greg 19) 

18:00 
1. Za + Stanisława i Stanisławę Laska 
2. Za + rodziców Helenę i Leona Wrońskich 

CZWARTEK 

20.02.2020 

7:00 
1. Za + Stefanie Kryszewską (greg 20) 
2. Za + Edwarda Bielskiego - int. od zakł. pog. 

8:00 1. Za + Franciszka, Annę, Kazimierza i Zygmunta Szymankowskich 

18:00 
1. Za + Leona Hinca 
2. Za + Stefanię w 93 ur. Oraz Jana i Zofię Kryszewskich 

PIĄTEK 

21.02.2020 

7:00 1. Za + Marka Gorlikowskiego w dniu ur. oraz Małgorzatę i Gerarda 

8:00 1. Za + Franciszka Jeżewskiego 

18:00 
1. Za + Stefanie Kryszewską (greg 21) 
2. Za + Józefa Rzepa 

SOBOTA 

22.02.2020 
KATEDRY ŚW. 

PIOTRA APOSTOŁA 

7:00 
1. Za + ojca Augustyna Magrian 
2. Dziękczynno - błagalna w intencji Bogumiły i Leszka Kronke z okazji 25 
r. ślubu 

8:00 1. Za + Stefanie Kryszewską (greg 22) 

18:00 1. Dziękczynna w 39 r. ślubu Genowefy i Ignacego 

VII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

23.02.2020 

7:00 1. O boże bł. i opieke Matki Bożej dla Haliny w dniu urodzin 

8:30 1. Za + Stefanie Kryszewską (greg 23) 

10:00 
1. Za + ojca i męża Zygmunta Młyńskiego w 4 r. śm. 
2. Za + s. Bogusłąwa 

11:30 1. Za + Władysława i Barbarę  

13:00 
1. Za + rodziców Annę i Leona oraz dziadków Martę i Pawła 
Wilczewskich 

18:00 
1. Dziękczynna w 26 ur. córki Wiktori z prośbą o boże bł. i dary Ducha 
św. 

20:00 1. W 14. r. ślubu Mari i Radosława 



1. Dziękujemy bardzo wszystkim członkom Parafialnego Zespołu Caritas za 

przygotowanie Międzynarodowego Dnia Chorych w naszej parafii oraz dnia 

seniora w Sali widowiskowej Szkoły Podstawowej nr 2. Dziękujemy kandydatom 

do bierzmowania za pomoc. 

2. W liturgii tygodnia:  

 sobota - święto Katedry św. Piotra Apostoła  
 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. 
3. 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 
 Spotkanie wspólnoty odnowa w Duchu św. w środę po Mszy o 18:00 w salce.  
 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. W tym tygodniu na katechezy przychodzą dzieci, 
których nazwiska rozpoczynają się od litery „A” do „K” [włącznie]. W tygodniu przyszłym nazwiska 
od „L” do „Ż”. 

 Próby dla kandydatów do bierzmowania zgodnie z ustalonym grafikiem.  
 Wszystkich chłopców którzy chcieli by zostać ministrantami zapraszamy na spotkanie w sobotę na 

godzinę 10:00 
 Zbiórka dla ministrantów i kandydatów poniedziałek 19:00; lektorów w poniedziałek o 19:45. 
 Nauki przedmałżeńskie będą od poniedziałku do czwartku o godz. 19.00. W poniedziałek  

w kościele a od wtorku w domu parafialnym. Na kursy warsztatowe miejsc w I półroczu już nie ma.   
 W ramach obchodów Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego zapraszamy na 

zwiedzanie naszego  kościoła i muzeum z przewodnikiem o godz. 14.00 
3. Kolejne Rodzinne Spotkania Niedzielne w domu parafialnym dzisiaj po Mszy Św. o godz. 11:30. 

Temat spotkania w lutym: "Podstawowe zasady komunikowania się". Zapraszamy wszystkie 
zainteresowane małżeństwa. Wstęp wolny. 

4. Bardzo prosimy o kontakt osób które posiadają nieużywane komże, rewerendy oraz alby. Bardzo 
chętnie przyjmiemy je lub jeśli będzie taka potrzeba odkupimy dla kolejnych nowych ministrantów. 

5. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Wybrzeża zaprasza rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych 
oraz klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 na spotkanie , które odbędzie się w środę 4 marca 
br. o godz. 17.00 w budynku głównym szkoły, ulica Gdyńska 7 , tel. 586818762.  

6. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie zaprasza do udziału w „ XVII Balu 
Charytatywnym” organizowanym 21 lutego 2020 r. w restauracji „Jagoda”. Koszt 150 zł. od osoby. 
Bilety do nabycia w sekretariacie szkoły tel. 503751197. 

7. 21 lutego (w piątek ) 2020 r. zapraszamy na  w intencji trzeźwości. Rozpoczynają  się  Adoracją 
Najświętszego Sakramentu o godzinie 17:30. Następnie o godzinie 18:00 jest Msza Święta i po niej 
spotkanie otwarte dla wszystkich, w salce obok Kościoła. 

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. Wyjazd autokarem  

z parkingu przy naszym kościele o godz. 14:30, powrót ok. 19:00. Konieczne zapisy do dzisiaj do 

20.00. Szczegółowe informacje dostępne w zakrystii oraz biurze parafialnym. 

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

Biuletyn.  

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 

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

WWW.WNMP-ZUKOWO.DIECEZJA.GDA.PL 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - 16. 02. 2020 r.  - VI Niedziela Zwykła 




