Przed dwoma tygodniami uroczyście pożegnaliśmy rok 2016. Rok, który był dla każdego z nas bogaty w
osobiste i rodzinne doświadczenia. Co roku w naszej rodzinie parafialnej, która jest częścią Kościoła,
staramy się podsumować, to co za nami, jak również podjąć refleksję nad tym, co przed nami. Jako część
wielkiej rodziny Kościoła przypomnijmy sobie najważniejsze wydarzenia roku 2016.
STYCZEŃ
6 I - Około 1,5 miliona ludzi przeszło ulicami 420 polskich miast (to blisko 100 tys. więcej niż rok
wcześniej) w Orszakach Trzech Króli. Marsze odbyły się także w 16 innych krajach. Po raz kolejny taki
marsz odbył się także w Żukowie
LUTY
2 II - Zakończenie Roku Życia Konsekrowanego. „Biada, gdyby w życiu duchowym doszło do
przyzwyczajenia, biada, gdyby nasze charyzmaty skrystalizowały się w abstrakcyjnej doktrynie” przestrzegł papież. Wezwał zakonnice i zakonników, aby byli „proroczym i konkretnym znakiem” bliskości
Boga, dzieląc kondycję „słabości, grzechu i ran człowieka naszych czasów”. Rok, ogłoszony z inicjatywy
samych osób konsekrowanych, trwał od 30 listopada 2014 do 2 lutego 2016 r.
7 II - Pod hasłem "Młodzi, nie dajcie się zniewolić" rozpoczął się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
Według GUS alkoholizm jest przyczyną co piątego rozwodu. Coraz częściej po alkohol sięgają kobiety
i osoby niepełnoletnie. Około 4 mln Polaków cierpi z powodu problemów alkoholowych w rodzinie, bardzo
często są to osoby współuzależnione.
10 II - Papież rozesłał na świat misjonarzy miłosierdzia. Było ich 1071, w tym 76 z Polski. Franciszek
udzielił im władzy rozgrzeszenia z grzechów zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej i powierzył zadanie
głoszenia „radości przebaczenia”.
25 II - ukazała się książka papieża pt. „Miłość przed światem”, zawierająca odpowiedzi na 259 pytań dzieci.
Odpowiadając na postawione mu pytania Franciszek stwierdził, że przez swą prostotę są one niezwykle
trudne.
MARZEC
17 III – Z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy, przewodniczącego KEP abp. Stanisława Gądeckiego
i naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha, w Markowej na Podkarpaciu otwarto Muzeum Polaków
Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów. Pozdrowienia dla uczestników uroczystości przesłał papież
Franciszek. Uroczystości rozpoczęły się od modlitw żydowskich i chrześcijańskich na cmentarzu
w miejscowości Jagiełła, gdzie spoczywają Żydzi zamordowani razem z Rodziną Ulmów. Następnie
podobną modlitwę odmówiono w Markowej, gdzie znajduje się grób Ulmów.
20 III – W Niedzielę Palmową tysiące młodych wiernych uczestniczyło w całej Polsce w 31. Światowych
Dniach Młodzieży obchodzonych na szczeblu diecezjalnym. Biskupi zachęcali młodych do czynienia w
swym życiu dzieł miłosierdzia wobec bliźnich. Podczas Mszy św. zbierano ofiary pieniężne na "Bilet dla
Brata" – specjalny fundusz dla uczestników tegorocznych ŚDM w Krakowie zza wschodniej granicy.
KWIECIEŃ
8 IV - ogłoszono posynodalną adhortację papieża Franciszka „Amoris laetitia”. Jest ona podsumowaniem III
Nadzwyczajnego i XIV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów nt. rodziny, które odbyły
się w 2014 i 2015 r. Najwięcej dyskusji wzbudził rozdział ósmy, dotyczący sytuacji osób rozwiedzionych,
żyjących w nowych związkach. Papież stwierdził, że „nie należy oczekiwać” nowych „norm ogólnych typu
kanonicznego, które można by stosować do wszystkich przypadków. Możliwa jest tylko nowa zachęta do
odpowiedzialnego rozeznania osobistego i duszpasterskiego indywidualnych przypadków, które powinno
uznać, że ponieważ stopień odpowiedzialności nie jest równy w każdym przypadku, to konsekwencje lub
skutki danej normy niekoniecznie muszą być takie same”.
8 IV - Polscy biskupi popierają wszelkie działania na rzecz całkowitej ochrony życia ludzkiego,
jednocześnie są zdecydowanie przeciwni karaniu kobiet, które dopuściłyby się zabójstwa dziecka. Takie
stanowisko Episkopatu przekazał diecezjalnym duszpasterzom rodzin i doradcom życia rodzinnego ks. dr
Przemysław Drąg.
14-16 IV - Pod hasłem "Gdzie chrzest, tam nadzieja!", w Gnieźnie i w Poznaniu odbyły się kościelnopaństwowe obchody jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. Chrzest Polski to jedno z najistotniejszych
i przełomowych wydarzeń dla losów naszego kraju. Spośród wydarzeń XX-wiecznych Polacy za znaczące
uważają m.in. wybór Karola Wojtyły na papieża – wynika z badań CBOS nt. świadomości historycznej
Polaków.

MAJ
3 V - W wieku 84 lat zmarł abp Tadeusz Gocłowski, emerytowany metropolita gdański, wieloletni członek
Rady Stałej KEP, wiceprzewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Za swoją działalność
otrzymał wiele odznaczeń i tytułów, m.in. Order Orła Białego w 2011 r.
15 V - Pod hasłem „Każde życie jest bezcenne!”, ulicami 140 miast przeszły wielotysięczne, kolorowe
Marsze dla Życia i Rodziny. Ich uczestnicy przypominali o wartości każdego ludzkiego życia od chwili
poczęcia,
a także o rodzinie jako dobru, o które należy dbać w sposób szczególny.
CZERWIEC
24 VI - Prezydium KEP wezwało do pojednania polsko-ukraińskiego. W specjalnym komunikacie przed
73. rocznicą zbrodni wołyńskiej wskazano, że „chrześcijańskie przebaczenie jest wartością bezwarunkową
obejmującą nawet największe niegodziwości, takie jak zabijanie niewinnych ludzi i ludobójstwo, czy
przymusowe przesiedlenia”. Biskupi piszą, że „wzajemne przebaczenie między narodami polskim
i ukraińskim jest szczególnym wymogiem religijnym i moralnym, jaki staje przed nami w przeżywanym
obecnie Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia (…).
LIPIEC
20-25 VII - Odbył się pierwszy etap Światowych Dni Młodzieży: Dni w Diecezjach, w których
uczestniczyło 115 tys. młodych ze 135 krajów świata. Zostali oni rozlokowani w domach u polskich rodzin.
Uczestnicząc w spotkaniach modlitewnych, wycieczkach, koncertach, odwiedzając muzea i rezerwaty
przyrody poznawali polską religijność, kulturę, historię i zwyczaje. Około 300 tys. odwiedziło teren
niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau, a ok. 200 tys. Jasną Górę.
Prawie 1,7 mln zł zgromadzono w ramach akcji „Bilet dla Brata”, podczas której przez 2 lata polska
młodzież zbierała pieniądze dla swoich rówieśników z 10 krajów Europy Wschodniej i Zakaukazia, by ci
mogli uczestniczyć w ŚDM.
27-31 VII - Papież Franciszek przebywał w Polsce z pięciodniowa wizytą apostolską. Jego pobyt związany
był głównie ze Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie, które przebiegały pod hasłem "Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią". Ponadto Franciszek uczcił na Jasnej Górze 1050. rocznicę
Chrztu Polski, modlił się w przejmującym milczeniu na terenie b. niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau
i odwiedził chore dzieci w krakowskim szpitalu. Podczas Mszy wieńczącej ŚDM z udziałem ponad 1,5 mln
wiernych, zachęcił młodych ze wszystkich kontynentów, by Ewangelia była ich "nawigatorem" na drogach
życia. Kolejne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w 2019 roku w Panamie.
SIERPIEŃ
2 VIII - W wieku 89 lat zmarł kard. Franciszek Macharski, emerytowany metropolita krakowski.
WRZESIEŃ
2 IX - Przedstawiciele NSZZ "Solidarność" złożyli w Sejmie ponad 518 tys. podpisów poparcia pod
obywatelskim projektem ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Pozytywnie o projekcie wypowiedział
się Episkopat Polski. W komunikacie z czerwcowego zebrania plenarnego czytamy: "Jest to - wzorem
innych państw europejskich - głos sprzeciwu wobec nadużyć w kwestii wykorzystywania pracowników, a
także próba podkreślenia świątecznego charakteru niedzieli".
4 IX - Franciszek kanonizował bł. Matkę Teresę z Kalkuty, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Misjonarek
Miłości.
PAŹDZIERNIK
6 października ogłoszono, że tematem XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów,
zaplanowanego na październik 2018 r. w Watykanie będzie „Młodzież, wiara i powołanie”. Stanowić ma
ono kontynuację dwóch poprzednich zgromadzeń synodalnych nt. rodziny, które odbyły się w 2014 i 2015 r.
25 października ogłoszono Instrukcję Kongregacji Nauki Wiary o grzebaniu zmarłych. Zaleca ona
pochówek ciał, chociaż nie zakazuje kremacji. Domaga się natomiast przechowywania prochów na
cmentarzu,
a
nie
w mieszkaniu (chyba, że zezwoli na to ordynariusz miejsca), zakazując ich rozrzucania, a także przerabiania
na pamiątki, biżuterię czy inne przedmioty. Podkreśla, że „w przypadku gdy zmarły notorycznie żądał
kremacji i rozrzucenia własnych prochów w naturze z powodów sprzecznych z wiarą chrześcijańską, należy,
zgodnie z prawem, odmówić przeprowadzenia uroczystości pogrzebowych”.
31 X - Do Warszawy przybył nowy Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. Zastąpił on
abp. Celestino Migliore, który został Nuncjuszem Apostolskim w Federacji Rosyjskiej.
LISTOPAD

19 XI - Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana wypowiedzieli wierni licznie
zgromadzeni w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oraz w całej Polsce.
20 XI - zakończyły się obchody Jubileuszu Miłosierdzia. Ich symbolicznym zwieńczeniem było zamknięcie
Drzwi Świętych bazyliki św. Piotra w Watykanie. Choć jubileusz obchodzony był we wszystkich diecezjach
świata, to jednak wielu katolików przybyło z tradycyjną w latach świętych pielgrzymką do Rzymu.
Przechodzili oni przez Drzwi Święte (tym razem zwane Bramą Miłosierdzia) w czterech papieskich
bazylikach Wiecznego Miasta. Bramę Miłosierdzia w Bazylice św. Piotra przekroczyło ponad 21,2 mln
osób.
GRUDZIEŃ
3 XII - W Toruniu odbyły się uroczystości 25-lecia Radia Maryja. Podczas Mszy św. abp Marek
Jędraszewski powiedział: "Radio Maryja stało się głosem tych wszystkich Polaków, których rodzące się od
1989 roku społeczeństwo liberalne chciało wykluczyć i zmusić do milczenia"
Moi Drodzy,
w tej wielkiej wspólnocie Kościoła powszechnego i Kościoła w Polce wpisuje się także nasza parafialna
rodzina. Z wielu wydarzeń, które przeżywaliśmy w minionym roku warto tu przypomnieć:





























3 I – odbył się koncert kolęd w wykonaniu „Sensus Musicus”
6 I – odbył się koncert kolęd w wykonaniu chóru „Ascoltate”
17 I – odbył się koncert kolęd w wykonaniu Pauliny Milczanowskiej przy towarzyszeniu kwartetu
smyczkowego
30 I – odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci „MAM TĘ MOC”
11.II – Obchody Dnia Chorego. Msza św. połączona z Sakramentem Namaszczenia Chorych oraz
Spotkaniem dla osób chorych i niepełnosprawnych
09 II – Zabawa śledzikowa w Operze Leśnej w Sopocie
13-16 II wielkopostne dla parafii wygłoszone przez O. Wojciecha Pawlickiego
15 – 19 II – półkolonie dla dzieci w czasie zimowych ferii
13 III – koncert zespołu HIP-HOPOWEGO FULL POWER SPIRIT PT: „Znajdź pomysł na siebie".
19 III – wyjazd dla dzieci pt: Pielgrzymka do św. Józefa
19 III – odbyły się pierwsze w naszej parafii nauki przedmałżeńskie w formie warsztatowej.
20 III – Trzecie Misterium Żukowskie Męki Pańskiej w wieczornej formie Światło- Dźwięk
6 i 8 V – Piesza Pielgrzymka Pielgrzymka na Kalwarię Wejherowską
14-15 V– uroczystość I Komunii Świętej
21 V – odbyła się po raz pierwszy w Żukowie Moc Muzeów
22 V – rocznica I Komunii św.
23 V rozpoczął się remont naszej świątyni, który trwał do końca czerwca.
26 V – przeżywaliśmy Uroczystość Bożego Ciała oraz wyjazd z młodzieżą na happening
KATOLICY NA ULICY
03 VI – wyjazd z młodzieżą na Spotkanie na Polach Lednickich
04 VI – ognisko dla dzieci z okazji Dnia dziecka
11 VI – przekazanie dla parafii Relikwii św. Jana Pawła II podczas Eucharystii sprawowanej przez
ks. Abp. Mieczysława Mokrzyckiego, Metropolitę Lwowskiego
18 VI – Uroczysta Msza św. połączona z poświęceniem nowej Remizy sprawowana przez ks. Abp.
Sławoja Leszka Głódzia
19 VI – obchodziliśmy Dzień Pułku Kaszubskiego połączony z wręczeniem nagród za udział
w konkursie wiedzy o tym pułku organizowanym przez szkołę parafialną.
24 VI – przeżywaliśmy odpust w kościele św. Jana prowadzony przez ks. dr Jacka Mellera
30 VI – odszedł z naszej parafii do pracy w Gdyni ks. Adam Klajnys, w którego miejsce rozpoczął
pracę ks. Marek Krampa
27 VI-5 VII – wyjazd dzieci na obóz do Bozkowa w Czechach
Lipiec – odbywały się półkolonie dla dzieci z parafii prowadzone przez wolontariuszy z naszej
parafii przygotowane przez p. Ireneusza Laskowskiego
Lipiec – odbyło się 6 koncertów z cyklu Żukowskie Lato Muzyczne przygotowywanych we
współpracy z OKiS Żukowo i Urzędem Gminy.
















15 VIII – obchodziliśmy Odpust naszej parafii wraz z festynem na szkolnym Boisku oraz sztuką
„Żukowskie Norbertanki” przygotowaną przez p. Janusza Stoppę.
17 VII – została odprawiona pierwsza Msza św. po remoncie kościoła
17 VII – 01 VIII – grupa naszych wolontariuszy wraz z klerykiem Damianem uczestniczyła jako
wolontariusze Światowych Dni Młodych w Krakowie
02-09. VIIII – odbył się spływ Piławą dla młodzieży
11 IX – odbyła się rowerowa pielgrzymka do Sianowa na Uroczystości Odpustowe
3-7 X odbyła się autokarowa pielgrzymka do sanktuariów Polski południowej
5 IX odbyło się pierwsze spotkanie Oazy Młodzieżowej w naszej parafii oraz Oazy Dzieci Bożych
20 X – wyjazd dzieci ze scholii oraz ODB na zabawę Holy Wins do Władysławowa
23 X – gościliśmy z kazaniami ks. Adama Litwitza z Ukrainy pochądzącego z tej parafii.
11 XI – uroczystości Gminne Odzyskania Niepodległości w Żukowie
12 XI – odbył się dzień skupienia dla scholii pt; „W oczekiwaniu na Króla”
27 XI – rozpoczęcie nowego roku liturgicznego i duszpasterskiego pod hasłem: „Idź i głoś…”.
Odbyły się rekolekcje adwentowe wygłoszone przez ks. Piotra Adamskiego
4 XII – odbył się 5 jarmark Bożonarodzeniowy na dziedzińcu naszego kościoła
26 XII –odbyło się nabożeństwo przy żłóbku połączone z jasełkami oraz błogosławieństwem dzieci

W tym czasie w parafii funkcjonowały wspólnoty: Żywego Różańca, Parafialny Zespół Caritas, 2 Kręgi
Domowego Kościoła, Oaza Młodzieżowa, Oaza Dzieci Bożych, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Odnowa
w Duchu Świętym, Liturgiczna Służba Ołtarza, Schola dziecięca i Zespół Młodzieżowy Lux Mundi.
Wspólnoty te są bardzo ważnym elementem życia naszej Parafii i wielką radością dla nas, duszpasterzy.
Parafia w liczbach:







Ochrzczonych zostało 86 dzieci (2015 – 97)
I Komunię przyjęło: 90 dzieci (2015 – 115)
Sakrament bierzmowania przyjęło: 92 osoby
Węzłem małżeńskim złączonych zostało 42 par (2015 – 40)
Odwiedzamy z posługą sakramentalną co miesiąc 46 chorych
Odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku 55 osób (2015 – 56)

Inwestycje gospodarcze:
















Położony został chodnik od strony GS do bocznego wejścia do kościoła
Latem odbył się kapitalny remont świątyni: gruntowne odnowienie ścian i sufitów, wymiana
oświetlenia wraz z instalacją oraz systemem oświetlenia z dofinasowaniem Urzędu Gminy w
Żukowie
Wymiana wzmacniaczy nagłośnienia
Dokończony został remont zakrystii wraz z nową zakrystią dla ministrantów
Instalacja monitoringu zabytków i kościoła wraz z zakupem urządzeń gaśniczych, aby uzyskać po
wielu latach ostateczną decyzję Straży Pożarnej.
Zamontowano na sklepieniu 200 gwiazd pozłacanych dzięki wsparciu parafian
Całkowity remont budynku przykościelnego gdzie znajduje się obecnie muzeum parafialne wraz
z wymiana oświetlenia wraz z instalacją, instalacji ogrzewania, nową podłogą, zbiciem i wymianą
tynków oraz regotyzacją cegły.
Renowacja XIV alabastrowej płaskorzeźby w boczej kaplicy wraz z nowym obramowaniem
Renowacja ołtarza św. Rodziny z dofinasowaniem Starostwa Powiatowego w Kartuzach
Renowacja Obrazów Jezusa Króla Wszechświata oraz św. Józefa tarczy Zegara kolebnikowego oraz
obrazu Zwiastowania Pańskiego wraz z dofinasowaniem Urzędu Gminy w Żukowie
Renowacja ostatnich dwóch starodruków ponorbertańskich
Została zrekonstruowana rzeźba z ołtarza Mestwina skradziona w roku 1969 z kościoła
Wykonane zostały dwa nowe konfesjonały: zabudowany drewniany w tyle kościoła oraz z szyby
hartowanej piaskowanej w kruchcie kościoła.





Przebudowano instalację grzewczą w obecnym domu parafialnym wraz z wymianą pieca
grzewczego
Całkowity remont części plebanii, w której zamieszkali od lutego księża wikariusze
Całkowity remont domu parafialnego wraz z wyposażeniem – 3 toalety, 2 kuchnie wraz z AGD,
45 stołów oraz serwis stołowy na 90 osób.

Suma wydatków na inwestycje w tym roku to ponad 500 000 zł z czego z dotacji pozyskano prawie 200
tys. zł
Plany inwestycyjne na rok 2017:







Całkowite zakończenie prac przy zabytkach na chórze kościoła: zabytkowe stalle i trony, drzwi na
wieżę oraz dwie szafki wnękowe wraz z powrotem mechanizmu zegara do kościoła oraz resztą
obrazów oraz tryptykiem Mestwina
Nowy konfesjonał zabudowany z tyłu kościoła
Park wokół stawu przy kościele w formie parku rekreacyjnego – wraz z Urzędem Gminy w Żukowie
Ogrzewanie kościoła św. Jana wraz z dostosowaniem do Adoracji Najśw. Sakramentu.
Projekt plastyczno-architektoniczny nowego muzeum parafialnego
Pierwsza szereg lamp na cmentarzu

Parafia nasza nie ma żadnych zaległości w opłatach ani względem Kurii, Seminarium, Funduszu Misyjnego,
Uczelni katolickich, innych instytucji świeckich i kościelnych.
Kończąc to sprawozdanie pragnę z głębi serca podziękować za ofiarna pomoc i wielkie serce
ks. Prałatowi i współpracującym ze mną wikariuszom. Pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim członkom
Rady Parafialnej, p. Piotrowi naszemu organiście, ministrantom, scholii, członkom Żywego Różańca, PZC,
wszystkim wspólnotom oraz każdej osobie współtworzącej życie naszej parafii. Dziękuję Wam za wszelkie
dobro, pracę, rady, zaangażowanie. Ufam, że coraz częściej będziemy mogli odnaleźć się w tym
sprawozdaniu.
Jako duszpasterze zapewniamy Was o naszej pamięci modlitewnej. Dziękujemy Wam drodzy parafianie, za
każdą modlitwę w naszej intencji.
Na dalsze wysiłki bycia coraz bardziej solą tej ziemi, także tej małej wspólnoty Kościoła jaką jest parafia,
wypraszamy Wam Boże Błogosławieństwo życząc wytrwałości i radości w tym zbawczym dziele dla
chwały Bożej i ku pożytkowi całej wspólnoty parafialnej.
Niech Dobry Bóg nieustannie będzie obecny w Waszym życiu, niech Was prowadzi w roku Pańskim 2017.
Szczęść Boże.

