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XXII Niedziela Zwykła 2019 

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 Matki Bożej Nieustającej Pomocy: 

Środa 17:45 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy 
faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go 
śledzili. Potem opowiedział zaproszonym 
przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze 
miejsca wybierali. Tak mówił do nich: «Jeśli cię 
ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego 
miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od 
ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas 
przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: 
„Ustąp temu miejsca”, a wtedy musiałbyś ze 
wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz 
zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy 
przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: 
„Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. I spotka cię 
zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. 
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, 
a kto się uniża, będzie wywyższony». Do tego zaś, 
który Go zaprosił, mówił także: «Gdy wydajesz 
obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich 
przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych 
sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili,  
i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, 
zaproś ubogich, ułomnych, chromych  
i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ 
nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę 
bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu 
sprawiedliwych».  

Istotą chrześcijańskiego życia jest pokora  
i prawda o sobie, które właściwie są tożsame. 
Dziwna Boża logika może nas odstraszyć lub 
zniechęcić. Jeśli tak czujesz, jest to najlepszy 
dowód na skutki grzechu pierworodnego, 
które za wszelką cenę chcą utrzymać twoje 
„ja” na tronie twojego życia. Tymczasem to 
Bóg jest tym, który ma tam zasiąść. 

Pycha istotnie jest grzechem inicjującym 
każdy inny grzech: zanim wysłucham 
miłosnego głosu Dobrego Boga, już mam swój 
pomysł na wszystko. Nie lubimy być posłuszni, 
a jeśli nawet słuchamy, to wypełnienie czegoś 
nie po naszej myśli przychodzi nam z pewnymi 
oporami. Często chętniej wybieramy grzech, 
niż walkę z pokusą i ciężaru pokonywania 
siebie. Dlatego niektórzy nie chcą słuchać 
słowa Bożego, a rozważanie go bywa dla nich 
przykrą koniecznością, ponieważ odsłania ono 
prawdę i wskazuje drogę nawrócenia: zabicie 
własnego „ja” i wejście w „Ja jestem” Boga 
Trójjedynego: innymi słowy – uczynienie 
moim „ja” Jego „Ja jestem”.  

 

                 C.D. s2. -> 



 

KOMENTARZ  
A że nie jest to takie łatwe, widać to w Ogrój-

cu. Potrzeba naśladować zmagającego się Zba-

wiciela, dźwigając swój krzyż codzienności, na 

którym składamy ofiarę z naszego „ja”. Co-

dziennie mamy siebie krzyżować tak, aby żył 

w nas Chrystus. Nie mogą mną rządzić dwaj 

panowie: Jezus i ja. Trzeba się zdecydować na 

jednego. Takie radykalne podejście wydaje się 

niemożliwe, budzi pewne obawy o stratę, nad-

mierną ascezę, ogrom wyrzeczeń, życie w pu-

rytańskiej sterylności od zła i grzechu. Nie jest 

to właściwy obraz. „Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje 

mieszka w moim wnętrzu” (Ps 40,9). Nie ma tu słowa o smutku i przygnębieniu. Mam 

bowiem tak mocno upodobnić się do Jezusa, żeby być z Nim jednomyślny. Po postępowa-

niu takich ludzi można rozpoznać wolę Bożą – ich decyzje przynoszą absolutnie pewne  

i dobre owoce, bo są według myśli Bożej (innymi słowy: Bóg postąpiłby właśnie w ten 

sposób). Biorąc Boga za Pana swego życia, decyduję się (w swojej wolności) na absolutne 

podporządkowanie Jego decyzjom do tego stopnia, że przestaję ufać sobie, a zaczynam 

żyć tylko Jego słowem. Dlatego lectio divina jest metodą każdodniową. Każdego dnia 

poznaję Bożą myśl względem mnie i podejmuję posłuszeństwo, walcząc z własnymi 

grzesznymi upodobaniami (lenistwem, powierzchownością, bylejakością, niechęcią, wy-

godą, itd.), starając się realizować tę właśnie Bożą wolę. Nic bardziej pewnego! Nic bar-

dziej uspokajającego! Nic bardziej zdejmującego nadmierny ciężar z naszych barków, 

pokrzywionych skoliozą grzechu! To my jesteśmy tymi ewangelicznymi ubogimi, ułom-

nymi, chromymi i niewidomymi zaproszonymi na ucztę do Boga. Jezus poucza tą przypo-

wieścią faryzeusza i jego gości,  a za wzór zawsze stawia siebie. Zaprasza tych, którzy 

wiedzą, że na to nie 

zasługują i że nie ma-

ją czym się odwdzię-

czyć. Słowa Ewange-

lii nie są tylko pou-

czeniem dla nas, jak 

mamy postępować. Są 

przede wszystkim 

obrazem nas wzglę-

dem Boga – nie zasłu-

gujących na cokol-

wiek, a otrzymujących 

wszystko: możliwość 

przebywania z Bogiem w Jego domu i siadania przy Jego stole. Wszystko to jest możliwe 

tylko dla tych, którzy taki stan siebie uznają – nie mam nic  

i sam z siebie nie mam zdolności, żeby cokolwiek pozyskać. Dlatego potrzebuję, ciągle  

i w każdej chwili, Zbawiciela i przewodnika, który już tą drogą przeszedł. Moje „ja” ustę-

puję miejsca „Ja jestem” - wspólnocie Trójcy Świętej. Dokonał tego Jezus w wymiarze 

swojego człowieczeństwa, dokonała tego Maryja jako człowiek, mam tego dokonać i ja. 
Oto źródła pokory i prawdy – Ja niegodny(a), Ty wszechmogący; ja Cię potrzebuję, Ty 

chcesz mnie mieć przy sobie; ja pragnę, Ty który mi dałeś umiejętność pragnienia. Innymi 

słowy: „Bóg mój i wszystko moje” (Św. Franciszek). 
         ks. Krystian Wilczyński 



Życzymy 

dalszych sukcesów oraz 

rozwoju, nie tylko 

muzycznego ale  

i duchowego.  

Dziękujemy wam za wasz  

śpiew! 

Gratulujemy  

zespołowi NORBERTANKI 

zajęcia pierwszego 

miejsca i zdobycia  

Grand Prix na  

XX Metropolitarnym 

Festiwalu  Piosenki 

Religijnej w Jastarni. 



Zaproszenie 

Kameralne targi zdrowej 

żywności oraz produktów 

naturalnych odbędą się w 

karczmie Sidło w niedzielę 

od godziny 12 do 18. 



Poniedziałek 
02.09.2019 

7:00 

1. Z prośbą o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla Roberta z okazji 
18 urodzin 
2. + Stefania (3 rocznica śmierci) i Jan Kryszewscy 

8:00 1. + Michał i Zbigniew Treder 

18:00 

1. + Antoni Brzeski (greg. 2) 
2. + Marta i Stefan Klasa oraz rodzeństwo Anna, Stefan i szwagier 
Franciszek 

Wtorek 
03.09.2019 

7.00 
1. + Antoni Brzeski (greg. 3) 
2. + Leokadia i Brunon Serkowscy 

8:00 
1. + Anna, Benon i Brunon Berman 
2. + Adam Aniszewski (intencja od uczestników pogrzebu) 

18:00 
1. + Paweł Drywa (18 rocznica śmierci) 
2. + Marek Gorlikowski (2 rocz. ) oraz Gerard i Małgorzata 

Środa 
04.09.2019 

7:00 
1. O Boże błog. i potrzebne łaski dla Dawida z okazji urodzin 
2. + Grzegorz Dejek w 2 rocz. śmierci 

8:00 + Antoni Brzeski (greg. 4) 

18:00 

1. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla 
Agnieszki, Teresy i Ireny 
2. + Maria i Stanisław Werochowscy oraz Andrzej Malc 

Czwartek 
05.09.2019 

7:00 
1. + Maria Noetzel 
2. + Augustin i Rozalia Müller 

8:00 1. + Józef Pańczak (intencja od uczestników pogrzebu) 

18:00 
1. + Antoni Brzeski (greg. 5) 
2. + Franciszek i Anna Klawikowscy 

Piątek 
06.09.2019  

7:00 
1. + Antoni Brzeski (greg. 6) 
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące 

8:00 1. + Marta, Franciszek i Stefania CZenstkowscy 

16:30 1. + Aniela i Feliks Czerwionka 

18:00 1. + Jan Sirocki i teściowie w dniu urodzin 

Sobota 
07.09.2019  

7:00 
1. + Zmarł członkinie Róży św. Anny z Żukowa 
2. + Joanna i Józef Kreft 

8;00 1. + Antoni Brzeski (greg. 7) 

15:00 1. Ślub: Marta i Piotr 

16:00 1. Ślub: Patrycja i Krystian 

18:00 

1. + Hubert Skerka z okazji 1 rocz. śmierci 
2. Dziękczynna z okazji 25-lecia małżeństwa Honoraty i Stanisława z 
prośba o Bożą opiekę dla całej rodziny 

XXIII 
Niedziela 
Zwykła  

08.09.2019 

7:00 1. + Cecylia i Ksawery Laskowscy 
8:30 1. + Helena, Paweł, Stanisław i Gerard Went 

10:00 1. + Florian Rzepka 
11:30 1. + Antoni Brzeski (greg. 8) 

13:00 
1. + Krzysztof Drewa w 8 rocz. śmierci 
2. + Roman Rzepka i Jerzy Barlikowski 

18:00 1. + Brunon Lewańczyk, rodzice Lewańczyk i Karcz oraz rodzeństwo 

20:00 
1. dziękczynno-błagalna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla 
Ewy i Tadeusza 

INTENCJE MSZALNE 



Adres parafii: ul. 3 Maja 4, 83-330 Żukowo, Tel. (058) 681-82-42.  
Kancelaria parafialna czynna: Pon, Śr, Pt, Sb: 8:00 – 8:30;  Wt i Czw: 16:30 – 17:15  
                                                      (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 

1. Serdecznie witamy wszystkich parafian a zwłaszcza dzieci i młodzież po 

okresie wakacyjnego wypoczynku 

2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu:  

  W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek.  

W pierwszy czwartek godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy 

św. wieczornej. Okazja do spowiedzi piątek od godz. 15.45. O godz. 16.30 Msza św. z 

nabożeństwem pierwszo-piątkowym dla dzieci. Odwiedziny chorych:  

ks. proboszcz w piątek rano od 9.00 a pozostali księża w sobotę od. 9.00.  

3. Po wakacyjnej przerwie Msze święte w dni powszednie o godz. 7.00 w kościele Wniebowzięcia, 

8.00 w kościele św. Jana i 18.00 w kościele Wniebowzięcia NMP.  W sobotę wszystkie msze św. 

w dużym kościele. Od dzisiaj jest także Msza św. o godz. 13.00 w niedziele  

4. W kościele św. Jana adoracja codziennie po Mszy św. porannej do 17.30, a w środy do 20.00. 

5. Kancelaria parafialna jest czynna: od poniedziałku do piątku 8.30-9.00 oraz 17.00-17.30 a w 

sobotę 8:30 – 9:00. 

6. W zakrystii można odbierać karty na zapisy dzieci do Pierwszej Komunii Świętej.  

7. Modlitwa uwielbienie w środę o 19.00 w kościele św. Jana. 

8. Od początku września Schola dziecięca "Norbertańska Nutka" wraca do śpiewu podczas 

Mszy Św. o godz. 11:30. Pierwsza po wakacjach próba w sobotę 7. września o godzinie 9:30 

w salce. Na próby zapraszamy całą scholę, ale też nowe osoby - bez ograniczeń wiekowych - które 

chcą włączyć się w posługę podczas Mszy Św. Zapraszamy dzieci  

i młodzież - śpiewających, grających na instrumentach, ale też chętnych do pomocy technicznej 

(przy nagłośnieniu). Mile widziani również dorośli gotowi do pomocy.  

9. Oaza Młodzieżowa oraz Oaza Dzieci Bożych rozpocznie swoje spotkania 14 września. 

Szczegółowe informacje podamy za tydzień.   

10. Msza na rozpoczęcie roku szkolnego dla Szkoły Podstawowej Nr  1 jutro w poniedziałek - 

o godz. 10.00, zaś dla pozostałych szkół o godz. 8.30. Młodzież szkół średnich zapraszamy na 

Mszę dzisiaj na godz. 20.00. 

11. Różaniec Żywego Różańca dzisiaj po Mszy o godz. 13.00. 

12. Od września ponownie zapraszamy rodziców wraz z dziećmi na Rodzinne Spotkania Niedzielne 

odbywające się bezpośrednio po Mszy Św. o godz. 11:30 (dla dzieci). W tym roku spotkania  są  

w każdą trzecią niedzielę miesiąca - we wrześniu zapraszamy 15-09! Więcej szczegółów za 

tydzień. 

13. Lista zapisów na pielgrzymkę Żywego Różańca do Wejherowa, Żarnowca i Swarzewa w zakrystii. 

Zapisy do przyszłej niedzieli.  

14. Chętni na pielgrzymkę rowerową  do Sianowa na odpust 8 września mogą się zapisywać  

w zakrystii. Wyjazd rowerami o 7.00  powrót około 17.00.   

15. Kolejna edycja kursu Alfa rozpocznie się 9 września. Są jeszcze tylko miejsca dla młodzieży. 

Zapisy przez stronę Alfa Żukowo. 

16. Polecamy prasę katolicką: nowe numery: Gościa Niedzielnego, Miłujcie się, kwartalnik biblijny 

Galilea oraz  Biuletyn Parafialny. 

17. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej ś.p. Bronisława 

Biankowskiego, l. 69, z Żukowa, Zofie Karczewską, l. 82 z Borkowa, Małgorzatę Jażdżewską l. 

89 z Żukowa oraz Dawida Okroj, l. 29. z Żukowa. Pomódlmy się za nich: Dobry Jezu a nasz 

Panie... 

Ogłoszenia - XX NIEDZIELA ZWYKŁA  - 01.09.2019 


