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XIX Niedziela Zwykła 2019 

EWANGELIA NA NIEDZIELE 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 (pon-pt) i 18.00-kościół WNMP  
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 

Łk 12, 32-48 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się 

Ojcu waszemu dać wam królestwo. 

Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. 

Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb 

niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie 

dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb 

wasz, tam będzie i serce wasze. 

Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone 

pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi 

oczekujących swego pana, kiedy z uczty 

weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy 

nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, 

których pan zastanie czuwających, gdy 

nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: 

Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, 

a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy 

o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, 

szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. 

A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, 

o której godzinie przyjść ma złodziej, nie 

pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też 

bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie 

domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». 

 

Ciąg dalszy na następnej stronie 

Troszczymy się i niepokoimy o wiele. 
Lęk często paraliżuje nasze myślenie 
i działanie. Lękamy się zostawić 

do tychczaso wy sposób  życ ia 
w obawie, że zostaniemy sami, 
z niczym. W życiu duchowym 
przekłada się to na ociężałość serca, 
i obawę pójścia za Jezusem. Dlatego 
Jezus nas pokrzepia - nie bój się mała 
trzódko, spodobało się Ojcu waszemu 

dać wam królestwo. 

Do królestwa trzeba jednak dojść, 
wyruszyć w drogę, pójść za Jezusem, 
a zbytnie przywiązanie do osób, 
rzeczy czy miejsc uniemożliwia 

wyruszenie w nią.  

Jezus pokazuje nam perspektywę 
znacznie szerszą. Rozdanie swej 
majętności ubogim sprawi, że nie 
będziemy już skrępowani, ale 
będziemy gotowi pójść za Nim, a 
uczynione dobro będzie naszym 

skarbem. 

To jednak nie jest łatwe. Może dlatego  

 
Ciąg dalszy komentarza na następnej stronie: 



 

  

 

 

Poniżej ciąg dalszy Ewangelii: 

 

Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz 

tę przypowieść, czy też do wszystkich?» 

Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą 

wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi 

nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność 

we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, 

którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej 

czynności. Prawdziwie powiadam wam: 

Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz 

jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się 

ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, 

a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan 

tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, 

i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze 

i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. 

Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic 
nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego 
wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie 
poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, 
otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od 
tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele 
powierzono, tym więcej od niego żądać będą» 

Poniżej ciąg dalszy  komentarza: 

 

Piotr pytał Jezusa, czy słowa te mówi  
do nich, czy też do wszystkich. 
Przypomina to trochę ucznia, który 
nie odrobił zadania i ma nadzieję, że 
do odpowiedzi zostanie wywołany 

kto inny. 

Jezus delikatnie podsuwa myśl 
Piotrowi, że nie wolno mu oblać tego 
sprawdzianu, bo chodzi o życie 

wieczne wielu. Pomyśl ile osób, 
odkupionych krwią Chrystusa, 
zostało złożonych w twoje ręce. Jaki 
dajesz przykład współmałżonkowi, 
dzieciom, wnukom i tylu innym 
ludziom, często nieznanym tobie, 
których twoje słowa i postępowanie 
inspiruje do pójścia za Jezusem, 
bądź do odrzucenia Go? «Komu wiele 
dano, od tego wiele wymagać się 
będzie; a komu wiele powierzono, 
tym więcej od niego żądać będą».  

     /x.K./ 

KOMENTARZ 

Uroczystość Wniebowzięcia NMP, to nasz odpust 
parafialny i jest okazją do zyskania odpustu  zu-
pełnego, który możemy ofiarować za siebie sa-
mego bądź za osobę zmarłą (odpust nie może 
być ofiarowany za inną żyjącą osobę). 

Odpust jest darowaniem kary doczesnej 
(czyśćca) w całości (odpust zupełny) lub w części  
(odpust cząstkowy) za grzechy wyznane w sakra-
mencie spowiedzi. Jest to zatem wielka łaska, 
a tak rzadko z niej korzystamy. 

Tego dnia, możemy zyskać go wypełniając zwy-
kłe warunki (dla odpustu zupełnego wszystkie): 
- pragnienie zyskania odpustu 
- brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu 
(w tym lekkiego) 
- modlitwa w kościele odpustowym 

- wyznanie wiary (Wierzę w Boga lub Wie-
rzę w jednego Boga) 
- dowolna modlitwa w intencjach poleca-
nych przez Ojca Świętego 
- przyjęcie Pana Jezusa w Komunii Świętej. 

Wydaje się, że najtrudniejszy warunek to 
brak przywiązania do jakiegokolwiek grze-
chu. Niewątpliwie jest to szczególna łaska 
Boża, dlatego gorąco zabiegajmy o nią 
u Boga,  a Maryję prośmy o wsparcie. 

Osoby, które nie wypełnią wszystkich wa-
runków mogą prosić Boga o odpust cząst-
kowy. Tu jednak Kościół bliżej nie określa 
jego wielkości, bo zależy on od Bożej łaski, 
jak również od dyspozycji duchowej pro-
szącego, która jest znana tylko Bogu. 

ODPUST ZUPEŁNY - JAK TO ZJEŚĆ? 

EWANGELIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Przy Raduni stary klasztor  

Gdzie od wieków stoi trwa  

Tutaj doznasz wiele wzruszeń 

Znajdziesz spokój duszy dnia  

Przybądź tutaj jak najprędzej 

W tym obrazie Matka twa 

Byś jej oddał się w opiekę   

W swej modlitwie przy niej trwał 

  

Ref. Żukowska Maryjo  Wniebowzięta 

W opiece swej niepojęta 

W Twe ręce modlitwy swe składamy 

Matko Boga módl się za nami 

 

2. Norbertanki to stworzyły 

Za nas wszystkich się modliły 

One trwale pomagają  

Wiarę naszą utrwalają 

Pobłogosław  nas Maryjo  

Wniebowzięta matko droga 

Byśmy w wierze swej wytrwali 

Nigdy w Ciebie nie wątpili 

 

Ref. Żukowska Maryjo Wniebowzięta 

W opiece swej niepojęta 

W Twe ręce modlitwy swe składamy 

Matko Boga módl się za nami 

  

3. Kiedy przyjdzie czas rozstania  

Podaj rękę w dniu konania  

I przeprowadź w szczęśliwości 

Do krainy łaskawości 

  

Ref. Żukowska Maryjo Wniebowzięta 

W opiece swej niepojęta 

W Twe ręce modlitwy swe składamy 

Matko Boga módl się za nami  

Premiera pieśni „Żukowska Maryjo Wniebowzięta” 

Tekst: Zygmunt Rogowski 

Muzyka: Piotr Kitowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu  

autor muzyki 

Nastawa ołtarza głównego przedstawiająca 

Wniebowzięcie NMP 
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Poniedziałek 

12.08.2019 

7:00 1. + Genowefa Frindt (greg. 12) 

18:00 
1. Dziękczynna w 2 rocznicę ślubu Agaty i Tomasza z prośbą 
o Boże  i opiekę Matki Bożej 

Wtorek 

13.08.2019 

7.00 1. + Albin Golnau, syn Edmund, brat Edmund i rodzice 

18:00 1. + Genowefa Frindt (greg. 13) 

20:00 1. + Zdzisław Kwidziński 

Środa 

14.08.2019 

7:00 
1. + Genowefa Frindt (greg. 14) 
2. + Marian Labuda (int. od uczestników pogrzebu) 

18:00 
1. + Małgorzata i Paweł Grohs 
2. + Czesław Kreft w 10 rocz. śmierci 

Uroczystość 

Wniebo-

wzięcia NMP  

Czwartek 

15.08.2019 

ODPUST 

PARAFIALNY 

7:00 
1. O zdrowie i Boże błog. w 93 rocz. urodzin dla Agnieszki 
Mielewczyk 

8:30 
1. + Wujek Józef Drywa w 25 rocz. śmierci oraz syn Dariusz 
i brat Wojciech 

10:00 
1. + Anastazja i Brunon Dejk i zmarli z rodziny 
2. Dziękczynna z okazji 18 urodzin Darii Plichta z prośbą o dary 
Ducha Świętego przy wchodzeniu w dorosłe życie 

11:30 

1. Za parafian 
2. Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski i opiekę na kolejne 
lata dla Natalii i Pawła w 5 rocz. ślubu 
3. O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla osób noszących 
feretrony oraz ich rodzin, a dla  zmarłych o łaskę nieba 
4. + Bernard, Wacława i Helena Karczewscy 

18:00 1. + Genowefa Frindt (greg. 15) 

20:30 1. + Renata Reggel 

Piątek 

16.08.2019  

7:00 
1. + Genowefa Frindt (greg. 16) 
2. W intencji Ojczyzny, Ojca Świętego, Radia Maryja 
i Telewizji Trwam 

18:00 1. + Paweł Kranczkowski w dniu urodzin 

Sobota 

17.08.2019  

7:00 1. O zdrowie i Boże błog.  I opiekę Matki Bożej 

15:00 1. Ślub: Karolina i Robert 

16:00 1. Ślub: Julia i Jakub 

17:00 1. Ślub: Joanna i Krzysztof 

18:00 1. + Genowefa Frindt (greg. 17) 

XX Niedziela 

Zwykła  

18.08.2019 

7:00 1. + Genowefa Frindt (greg. 18) 

8:30 
1. Dziękczynna z okazji urodzin i rocz. ślubu Magdaleny 
i Arkadiusza z prośbą o Boże błog. I zdrowie w rodzinie  

10:00 1. + Halina Pozańska 

11:30 
+ Magdalena Plichta, Felicja Matur, Władysława, Irena i Leon 
Kańscy 

18:00 1. + Józef i Janina Hirsz 

20:00 1. + Irena Wolff w 3 rocz. śmierci 

INTENCJE MSZALNE 



1.Serdecznie witamy wszystkich gości przebywających i wypoczy-

wających na terenie naszej parafii. Parafianom i gościom życzymy 

Bożej niedzieli oraz udanego wypoczynku. Szczęść Boże. 

2. W Liturgii Kościoła w tym tygodniu:  

Poniedziałek - św. Maksymiliana Marii Kolbego, męczennika 

Wtorek - jest 13 dniem miesiąca - dzień Matki Bożej Fatimskiej. Zapraszamy 

wszystkich parafian na czuwanie modlitewne, które rozpoczniemy różańcem o  19.30 

w kościele dolnym. Potem Msza św. oraz procesja maryjna i na zakończenia Apel 

Maryjny. Na procesję przynosimy świece. 

Środa – święto rocznicy poświęcenia Katedry Oliwskiej 

CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA WNIEBOWZIĘCIA NMP.  

Suma odpustowa o godz. 11.30. Kazanie na sumie odpustowej wygłosi ks. Wojciech 

Langowski – ojciec duchowny Seminarium Gdańskiego.  

Zapraszamy także na festyn przygotowany przez Gminę Żukowo oraz naszą parafię. 

Rozpoczęcie o godz. 15.00. Program festynu znajdziemy na plakacie wewnątrz biuletynu, 

a ponadto Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza 

wszystkie dzieci na mnóstwo atrakcji przygotowanych dla nich na boisku przy 

kościele.   

Parafialny Zespół Caritas podczas Odpustu parafialnego przygotowuje grilla i gofry. 

Dochód jest przeznaczony dla osób w potrzebie z naszej parafii. 

W czwartek z racji odpustu parafialnego i towarzyszącego programu wieczorna Msza 

święta wyjątkowo będzie o godz. 20.30, a biuro parafialne nieczynne. 

Przed kościołem po wszystkich mszach będzie zbiórka do puszek na leczenie Kingi. 

Sobota - św. Jacka, prezbitera 

3. Modlitwa uwielbienia w środę o 19.00 w kościele św. Jana. 

4. Chór Harmonia po wakacyjnej przerwie zaprasza w środę (14 sierpnia) na godz. 

18.30 chórzystów i chętnych do współpracy na ćwiczenia do auli w szkole katolickiej.  

5. W zakrystii jest do nabycia nasz nowy przewodnik po kościele w cenie 20 zł. 

6. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę remontowo-inwestycyjną na dalsze prace 

w kościele św. Jana. 

7. Polecamy prasę katolicką: nowe numery: Gościa Niedzielnego, Miłujcie się 

i Biuletyn Parafialny.  

  

Ogłoszenia - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA  - 11.08.2019 

WWW.WNMP-ZUKOWO.DIECEZJA.GDA.PL 
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 




