
ROK XIX nr 1037 

07.07.2019 r.  

XIV Niedziela Zwykła 2019 

EWANGELIA NA NIEDZIELE (Łk 10, 1-9 ) KOMENTARZ 

Msze św. w niedziele: 
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00 i 20.00 
W tygodniu: 
7:00 ( kościół św. Jana) i 18.00 
Koronka do Miłosierdzia Bożego: 
we wtorek o godz. 17.30 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: 

Środa 17:45 

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów  

i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta  

i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. 

Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale 

robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił 

robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak owce 

między wilki. 

Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo  

w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, 

najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka 

człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, 

powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co 

będą mieli: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie 

przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie 

i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, 

którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo 

Boże». 

«Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, 

wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który  

z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże 

to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam: 

Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu». 

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: «Panie, 

przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają». 

Wtedy rzekł do nich: «Widziałem Szatana, który spadł z nieba jak 

błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach  

i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie 

zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam 

poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie». 

Uczniowie Pana Jezusa nigdy 
nie stracą pokoju. Jeśli spotkają 
człowieka „godnego pokoju”, 
ich pokój będzie się udzielał 
również temu człowiekowi  
i będą trwać w pokoju razem  
z nim. Jeśli spotkają człowieka 
„niegodnego pokoju”, czyli 
gardzącego pokojem, wówczas 
ich pokój nie zginie, ani nawet 
nie zmąci się, lecz „powróci do 
nich”. Taka jest moc Ewangelii, 
na której wzrastają uczniowie 
Pana Jezusa. Ewangelia daje 
pokój niezniszczalny.  
Rozdawanie pokoju to jednak 
trudne zadanie. Kto to czyni, 
podobny jest do ciężko 
pracującego robotnika. Jest to 
również zadanie niebezpieczne, 
choć wydawałoby się, że 
wszyscy chcą pokoju. Niestety, 
większość ludzi chce tylko 
spokoju, który z pokojem ma 
niewiele wspólnego. 
 
O. Mieczysław Łusiak SJ 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 



Z życia kościoła 

 
Watykan chroni tajemnicę spowiedzi.  

Papież zatwierdził nowy dokument. 
Tajemnica spowiedzi nigdy i z jakiegokolwiek powodu nie może być naruszona – 

stanowczo przypomina Penitencjaria Apostolska w nocie opublikowanej 1 lipca 2019 r. 

Dokument ten potwierdza również, że nigdy nie można uzależniać udzielenia 

rozgrzeszenia od obietnicy oddania się przez penitenta w ręce organów sprawiedliwości.  

W nocie czytamy między innymi: „Wszelkie działania polityczne lub inicjatywy 

ustawodawcze mająca na celu „osłabienie” nienaruszalności pieczęci sakramentalnej 

stanowiłaby niedopuszczalne wykroczenie przeciwko “libertas Ecclesiae” [wolności 

Kościoła], która nie wynika z 

uznania przez poszczególne 

państwa, ale pochodzi od Boga”. 

Autorzy dokumentu dokonali 

surowej krytyki współczesnej 

rzeczywistości medialnej, która 

„zdaje się dążyć do 

«zastępowania» rzeczywistość, 

czy to uwarunkowując jej 

postrzeganie, czy też 

manipulując jej rozumieniem”  

i zauważyli, że niekiedy 

oddziałuje też ona na Kościół 

żyjący w świecie, czasami przyjmujący jego kryteria. 

Dlatego też Stolica Apostolska potwierdza nienaruszalność tajemnicy sakramentalnej, 

poufności właściwej dla poza sakramentalnego forum wewnętrznego, tajemnicy 

zawodowej, wskazuje kryteria i ograniczenia wszelkiej innej komunikacji”. 

„Nienaruszalna tajemnica spowiedzi pochodzi bezpośrednio z objawionego prawa Bożego 

– głosi nota – i jest zakorzeniona w samej naturze sakramentu, do tego stopnia, że nie 

dopuszcza żadnego wyjątku w kontekście eklezjalnym, ani tym bardziej w cywilnym. W 

celebracji sakramentu pojednania jest bowiem jakby zawarta sama istota chrześcijaństwa i 

Kościoła”. Przypomniano, że penitent wyznając swe grzechy przed kapłanem, wyznaje je 

w istocie samemu Bogu. 

Podkreślono, że spowiednikowi, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, „nie wolno 

słowami lub w jakikolwiek inny sposób i dla jakiejkolwiek przyczyny w czymkolwiek 

zdradzić penitenta” (kan. 983, § 1), podobnie jak „bezwzględnie zabrania się 

spowiednikowi korzystania z wiadomości uzyskanych w spowiedzi, powodujących 

uciążliwość dla penitenta, nawet przy wykluczeniu wszelkiego niebezpieczeństwa 

wyjawienia” (kan. 984, , § 1). 

Zaznaczono, że tajemnica sakramentalna „dotyczy wszystkiego, o co penitent się oskarżył, 

nawet jeśli spowiednik nie udzieli jemu rozgrzeszenia: jeśli spowiedź była nieważna lub z 

jakiegoś powodu nie udzielono rozgrzeszenia, tajemnica musi być zachowana”. Wreszcie 

także penitent nie może zwolnić spowiednika z tajemnicy związanej z sakramentem. 

          /Za e-kai/ 



TERMINY POSZCZEGÓLNYCH WYJAZDÓW 

 

1. 09.07.2019 r.  - wyjazd o godz. 8 00  z placu przy  Kościele Wniebowzięcia NMP,  

na Basen „NIMFA” w Bytowie - https://basen-bytow.pl - i do Kościerzyny, powrót około 

godz. 17 
KOSZT WYJAZDU – dla dziecka – 50 zł , dla osoby dorosłej - 70 zł. 

 

2. 16.07.2019 r. - wyjazd o godz. 8 00  z placu przy  Kościele Wniebowzięcia NMP, do Łeba 

Park - https://lebapark.pl/#park – powrót około godz. 17/18 

KOSZT WYJAZDU – dla dziecka -  55 zł. , dla osoby dorosłej – 80 zł. 

 

3. 23.07.2019 – wyjazd o godz. 8 00  z placu przy  Kościele Wniebowzięcia NMP, https://

statkiempotrawie.com -  do Buczyńca „Przystań Bursztyn” : rejs Kanałem Elbląskim . Elbląg. 

KOSZT WYJAZDU – dla dziecka -  65 zł. , dla osoby dorosłej – 65 zł. 

 

4. 30.07. 2019 r. - wyjazd o godz. 8 00  z placu przy  Kościele Wniebowzięcia NMP,  Wyjazd 

do Muzeum w Pelplinie oraz zwiedzanie zamku w Gniewie 

KOSZT WYJAZDU – dla dziecka -  35 zł. , dla osoby dorosłej – 45 zł. 

 

Ważne : 

1. Dzieci poniżej 7 lat mogą tylko uczestniczyć w wycieczce pod opieką osoby dorosłej 

2. Uczniowie szkół zabierają ze sobą legitymację szkolną. 

3. W kosztach nie przewidziano posiłku, dlatego uczestnicy zabierają ze sobą prowiant i na-

pój na drogę, nakrycie głowy oraz ubierają się odpowiednio co do pogody i miejsca zwiedza-

nia lub zabawy. 

4. O uczestnictwie w wyciecze decyduje kolejność zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona. 

5. Zapisy i wpłaty pieniędzy na wycieczki możliwe są w czasie pracy biura parafialnego 

oraz po każdej mszy św., nie później jednak niż do niedzieli poprzedzającej dany wy-

jazd. Opłatę na wycieczkę 2,3 i 4 można uiszczać od 8 lipca 2019 r . Uiszczenie wpłaty w 

odpowiednim czasie  jest jednoznaczne i doniesienie zgody w odniesieniu do dziecka w 

udziale w wycieczce. Odpłatność za wycieczkę basen „Nimfa” w Bytowie (09.07.2019) uisz-

czamy do poniedziałku do godz. 18.00 

6. W parafii dzieci odbierają zgodę na każdy wyjazd osobno i przynoszą w dniu danej wy-

cieczki podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych. 

ZAPRASZAMY!!! 

https://basen-bytow.pl/
https://lebapark.pl/#park
https://statkiempotrawie.com/
https://statkiempotrawie.com/




Poniedziałek 

08.07.2019 

7:00 1. + Małgorzata Neubauer  (greg 8) 

18:00 1. + Weronika i Józef Dargacz 

Wtorek 

09.07.2019 

7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski 

18:00 + Małgorzata Neubauer  (greg 9) 

Środa 

10.07.2019 

7:00 
1. + Zofia Kryszewska od uczestników pogrzebu 
2. + Małgorzata Neubauer  (greg 10) 

18:00 1. O Boże błogosławieństwo dla rodziny, z okazji urodzin Jarosława   

Czwartek 

11.07.2019 

7:00 1. + Małgorzata Neubauer  (greg 11) 

18:00 1. + Alojzy i Anna Bendik  

Piątek 

12.07.2019  

7:00 1. + Franciszek Kwidziński 

18:00 1. + Małgorzata Neubauer  (greg 12) 

Sobota 

13.07.2019  

7:00 

1. + Małgorzata Neubauer  (greg 13) 

2. Dziękczynna w 45 rocznicę ślubu Stanisława i Zofii Gruchała  
z prośbą o łaski dla  rodziny 

18:00 1. + rodzice: Irena i Stanisław Bojanowscy oraz teść Gerard Bielawa 

20.00 1. + Stanisław Dejk w 8 rocznicę śmierci 

XIV 

Niedziela 

Zwykła  

14.07.2019 

7:00 
1. Dziękczynna w 36 rocznicę ślubu Grażyny i Eugeniusza z prośbą o 
łaski dla  rodziny 

8:30 1. + mama Renata Reggel 

10:00 
1. Dziękczynna w 18 urodziny Roksany z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego  

11:30 1. + Zofia i Ignacy Niklas 

13.00 1. rodzice: Antoni i Klara Jakusz, bracia: Leopold, Stanisław i Edward  

18:00 1. + Małgorzata Neubauer  (greg 14) 

20:00 1. + zmarli z rodziny Słupeckich 

INTENCJE MSZALNE 



1. Witam i pozdrawiam wszystkich: zarówno parafian jak  
i gości wypoczywających na pięknej kaszubskiej ziemi 

2. Rozpoczynamy dzisiaj cykl koncertów „X Żukowskie Lato 
Muzyczne”. Pierwszy z koncertów pt. „Vivat Moniuszko”  
o godz. 16.00 na dziedzińcu kościoła.  Za tydzień muzyka i tańce 
irlandzkie 

3. W liturgii tygodnia:  

 Poniedziałek – św. Jana z Dukli 

 Czwartek - ŚW. Benedykta - patrona Europy 

 Piątek - św. Brunona z Kwerfurtu 

 Sobota - 13 dzień miesiąca - dzień Matki Bożej Fatimskiej. Zapraszamy wszystkich 
parafian na czuwanie modlitewne, które rozpoczniemy Różańcem o 19.30. Potem 
Msza św. i procesja ze świecami. Całość w kościele poklasztornym. Msza św.  
z liturgią niedzieli o godz. 18.00. Zapraszamy 

4. Za tydzień Msza św. z elementami języka kaszubskiego o godz. 13.00.  
5. W lipcu i sierpniu Msze święte w dni powszednie o godz. 7.00 w kościele św. Jana  

i o 18.00 w kościele Wniebowzięcia NMP 
6. Kancelaria parafialna w czasie wakacji jest czynna: poniedziałek,  środa, piątek, sobota: 

8:00 – 8:30; wtorek i czwartek: 16:30 – 17:15 
7. Za tydzień taca inwestycyjna przeznaczona na prace remontowe w kościele  

św. Jana. Kościół będzie zamknięty w dniach od 15-28 lipca w związku  
z kładzeniem posadzki na podłodze.  

8.  Polecamy prasę katolicką: nowe numery: Gościa Niedzielnego, Miłujcie się i Biuletyn 
Parafialny. 

9. Jeżeli ktoś chciałby wysłać dziecko na wyjazd wakacyjny lub półkolonie to informacje 
są w biuletynie 

10.  Wszystkim parafianom i gościom życzymy Bożej niedzieli oraz udanego wypoczynku 
wakacyjnego i urlopowego. Szczęść Boże. 

11. Spotkanie dla osób udających się we wrześniu do Medjugorie  się 21 lipca o godzinie 
13:00 w salkach parafialnych. 

12. Kolejna edycja kursu Alfa rozpocznie się 9 września. Zapisy przez stronę Alfa Żukowo. 
13. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb + Henryka Gosz, l 57 z Borkowa. Polećmy     

go Bożemu Miłosierdziu: Dobry Jezu a nasz Panie… 
 

 
 
 
 

Ogłoszenia - XIV NIEDZIELA ZWYKŁA  - 07.07.2019 

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 

WWW.WNMP-ZUKOWO.DIECEZJA.GDA.PL 

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

Wyjazdy wakacyjne: 
 Rekolekcje Oazy Dzieci Bożych po 1,2 lub 3 klasie SP  17.08-22.08.2019.   

w Studzienicach - Koszt 300 zł, Zapisy przez stronę 
: http://gdansk.oaza.pl/mlodziez/rekolekcje/ 

 Kolonie w Zawoi (Beskid Żywiecki) dla dzieci po 3 SP do 8 SP. Termin 02.08-
13.08.2019 Koszt 900 zł.  

 Spływ rzeką Drawą w dniach: 16-23.07.2019. Ukończone 14 lat. Koszt 430 zł.  


