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XX Niedziela Zwykła 2019 

EWANGELIA NA NIEDZIELE KOMENTARZ - ciąg dalszy 

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, 49-53 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże 
pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam 
przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. 
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? 
Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd 
bowiem pięcioro będzie podzielonych 
w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, 
a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, 
a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, 
a córka przeciw matce; teściowa przeciw 
synowej, a synowa przeciw teściowej». 

przekona świat o grzechu […]. O grzechu, 
bo nie wierzą we Mnie" (J 16,8a.9) - mówi 
Jezus. Bóg wypali nas Duchem Świętym - 
Duch Święty, […] On was wszystkiego nau-
czy i przypomni wam wszystko, co Ja wam 
powiedziałem (J 14,26). Jeśli Mnie kto miłu-
je, będzie zachowywał moją naukę 
(J 14,23). Ale nie wszyscy w ten sposób 
miłują Boga, choć mogą wiele o swej miło-
ści zapewniać (puste słowa) - stąd 
z powodu Chrystusowej Ewangelii może 
dochodzić do rozdwojenia nawet w domu, 
o czym wspomina Jezus w dzisiejszej ewan-
gelii. Ale od nauki Jezusa nie można odstą-
pić, dlatego Jezus stwierdza: Czy myślicie, 
że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, po-
wiadam wam, lecz rozłam (Łk 12,51). Pa-
miętajmy, że ci, którzy żyją według ciała, 
Bogu podobać się nie mogą, […] kto nie ma 
Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie 
należy (Rz 8,8.9b). Czy jestem wierny Bogu, 
mimo sprzeciwu wielu ludzi? Posłuchaj 
Jezusa, który mówi: Jakże pragnę, żeby 
[ogień Ducha Świętego, gorliwości w tobie] 
już zapłonął.    /x. K/ 

KOMENTARZ 

Ogień w Biblii jest symbolem obecności Boga, 
oczyszczenia, którego Bóg dokonuje. Jezus 
zatem w ewangelii mówi, że pragnie, aby każ-
dy z nas otworzył się na Boga, pozwolił Mu 
wypalić w nas wszelki grzech i zło,  abyśmy 
stali się czystymi - jest to wołanie o gorliwość. 
Do nieba nic nieczystego […] nie wejdzie ani 
ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko 
zapisani w księdze życia Baranka  (Ap 21,27). 
Ogień to także znak Ducha Świętego, który 



NABOŻEŃSTWO PIĘCIU PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA 

Wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi 
Maryja powiedziała: 
“Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez 
bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w 
moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych 
wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą 
Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad 
piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”. 

Warunek 1 - Spowiedź św. (w pierwszą sobotę miesiąca lub wcześniej!) 
„Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do 
spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni 
ważna. Jezus odpowiedział: Może nawet wiele dłużej być ważna pod 
warunkiem, ze ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i że mają 
zamiar zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi”.  
Spowiedź można odbyć na przykład w ramach pierwszego piątku 
miesiąca, pamiętając jednak o intencji wynagradzającej Niepokalanemu 
Sercu Maryi. 
Do spowiedzi - co istotne - należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia 
za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. Intencję można wzbudzić 
podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania 

rozgrzeszenia. 
Przed spowiedzią można odmówić taką lub podobną modlitwę: Boże, pragnę teraz 
przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione 
grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz 
dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas. 
Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu: Boże, bądź miłościw 
mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. 

Warunek 2 - Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca. 
Po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję 
wynagradzającą. Można odmówić taką lub inną modlitwę: 
Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! 
Jednocząc się z Twoim Synem pragnę wynagradzać Ci za 
grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu 
Sercu. Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić 
wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę 
Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego 
bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię 

kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i 
kochana. Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, 
który Ci składam. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedzą, 
co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez 
udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i 
miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, 
głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami, Matką Boga, której Niepokalane Serce 
nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen. 



Warunek 3 - Różaniec (jedna część) w pierwszą 
sobotę miesiąca. 
Rozpoczynając różaniec należy wzbudzić intencję 
wynagradzającą, powiedzieć Matce Najświętszej, że 
będziemy się modlić, by ratować grzeszników  
i okazać Jej dowód miłości. Jeśli modlimy się 
prywatnie, spróbujmy zrobić to własnymi słowami. 
Jeżeli odmawiamy różaniec we wspólnocie, można 
odmówić następującą modlitwę: 
Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do 
modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec,  

o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, 
naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej 
odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy 
pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym 
różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego. Po 
każdej tajemnicy różańca należy odmówić Modlitwę: 
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź 
wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują 

Twojego miłosierdzia. 
Warunek 4 - Piętnastominutowe rozmyślanie nad 
tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca. 
Podejmujemy piętnaście minut rozmyślania o ściśle 
określonej przez niebo tematyce: mamy pochylić się nad 
jedną (lub kilkoma) z tajemnic różańca. Możemy rozmyślać 
nad dowolną tajemnicą, również nowymi tajemnicami: 
tajemnicami światła. 
Wzbudźmy intencję wynagradzającą za grzeszników, którzy 
nie chcą słuchać Matki Najświętszej ani być Jej dziećmi, którzy 
okazują Maryi obojętność, a nawet Ją nienawidzą i wiele 
czynią, by pomniejszyć Jej chwałę.  Możemy w tym celu 
odmówić następującą modlitwę: 
Matko Najświętsza, Niepokalana Maryjo! Z radością 
przyjmuję Twe zaproszenie do udziału w Twoim 

rozmyślaniu. W pierwsze soboty otwierasz Swe Niepokalane Serce dla każdego, kto 
pragnie wlać we własne serce te najważniejsze znaki, jakie Bóg ukazał nam we Fatimie. 
Proszę, otwórz przede mną Swoje Serce. Ośmielam się prosić o to z całą pokorą, ale  
i z dziecięcą śmiałością, ponieważ chcę Cię naśladować, ponieważ chcę żyć miłością do 
Twego Syna, ponieważ pragnę zawsze trwać w stanie łaski i miłować Twój święty 
Różaniec, wreszcie – ponieważ pragnę wszystkiego, co tylko mogę ofiarowywać  
w duchu zadośćuczynienia za grzeszników. Daj mi uczestniczyć w Twym rozmyślaniu,  
a ja obiecuję wprowadzać w życie Słowo, które wlejesz do mego małego serca, by 
stawało się coraz milsze Tobie, bliższe Tobie, podobniejsze do Twego Niepokalanego 
Serca. A jeśli chcesz, zawsze możesz zabrać me serce, a dać mi Swoje – jak uczyniłaś to  
z tyloma swoimi dziećmi. Będę wtedy duszą najszczęśliwszą na świecie!  
    (fragmenty tekstu ze strony http:www.sekretariatfatimski.pl) 
 



 
 
 
Nasz Zespół parafialny Norbertanki rusza na podbój Jastarni, gdzie będzie uczestniczył 
w Metropolitalnym Festiwalu Piosenki Religijnej. Wydarzenie będzie  miejsce 28 sierpnia 
2019 r. 
W ubiegłym roku, który był debiutem naszego zespołu we wspomnianym festiwalu Panie 
wraz z naszym organistą Piotrem  nagrodę w kategorii „maryjna piosenka religijna”. 
W tym roku na festiwalu  m.in. Gabriel Faure „In Paradisum”, „Laudate Dominum” W.A. 
Mozarta  oraz „Będę śpiewał Tobie mocy moja”. 
Dziękujemy za wkład w śpiew kościelny, pozwala nam być trochę nieba, a także za 
rozsławianie naszej żukowskiej parafii. Życzymy również udanego podboju Jastarni i całej 
diecezji. Powodzenia. 

NAORBERTANKI RUSZAJĄ NA PODBÓJ JASTARNI 

Uroczystą msza świętą dożynkową w niedzielę 25 
sierpnia o godz. 11.30 rolnicy, sadownicy, ogrodnicy, 
pszczelarze, wraz mieszkańcami i zaproszonymi gośćmi 
chcemy dziękować za tegoroczne plony. Wyrazem 
wdzięczności niech będą pachnące bochny chleba i 
wieniec dożynkowy.  W tym roku przygotowują je 
mieszkańcy sołectwa Żukowo 

Nasze dożynki parafialne od lat przepełnione są staropolską symboliką ludową świętem 
wszystkich rolników i mieszkańców naszej parafii. Święto plonów pokazuje nam jak trudna 
jest praca polskiego rolnika, ale zarazem zwraca naszą uwagę na jej piękno i sens. Mimo 
nowoczesnej technologii, która jest wykorzystywana w rolnictwie nie mamy wpływu na 
najważniejszą kwestię – pogodę. Starannie pielęgnowana tradycja i umiejętność wspólnego 
świętowania dożynek ma znaczący wpływ na umacnianie i kształtowanie lokalnych 
społeczności.  
Chleb to najważniejszy symbol dożynek, owoc pracy rąk ludzkich- symbol dostatku  
i obfitości. Dożynki uświadamiają nam jaką wartością w naszym życiu była i jest praca rolnika 
oraz jaką wartością w naszym życiu był i jest chleb. Każdy rok w rolnictwie jest inny, każdy 
wymaga ciężkiej pracy, nieustannej troski i zapobiegliwości by ziemia wydała jak najlepsze 
plony. Ziemia, która dla każdego rolnika jest bardzo ważna.  
Drodzy Rolnicy i ogrodnicy oraz pszczelarze  życzymy Wam, aby następny rok przyniósł wiele 
radości, godnych warunków życia i pracy. Chcemy także zabiegać o szacunek dla zawodu 
rolnika i o to aby praca rolnika spotykała się ze zrozumieniem. Zwłaszcza w naszej tak 
zmieniającej się pod kątem miejskim gminie.  

MSZA ŚW. DOŻYNKOWA - 25 Sierpnia 2019 o g. 11.30 



Poniedziałek 
19.08.2019 

7:00 
1. + Genowefa Frindt (greg. 19) 
2. + Wojciech Pytel (int. od uczestników pogrzebu) 

18:00 1. + Siostra Jadwiga Bigus 

Wtorek 
20.08.2019 

7.00 1. Brat Bogusław w rocznicę śmierci i ojciec Stanisław 

18:00 

1. + Genowefa Frindt (greg. 20) 
2. + Rodzice Agnieszka Cylkowska, Kazimierz Pipka i Ryszard 
Oprządek 

Środa 
21.08.2019 

7:00 1. + + Genowefa Frindt (greg. 21) 

15:00 1. Ślub: Martyna i Oskar 

18:00 
1. Dziękczynna w 4 rocznicę ślubu Aleksandry i Michała 
Górzyńskich 

Czwartek 
22.08.2019 

7:00 1. + Franciszek Lis i rodzice z obojga stron 

18:00 1. + Genowefa Frindt (greg. 22) 

Piątek 
23.08.2019  

7:00 1. + Genowefa Frindt (greg. 23) 

15:00 1. Ślub: Alicja i Harald 

16:00 1. Ślub: Karolina i Mateusz 

18:00 1. + Henryk i Władysława Hinz 

Sobota 
24.08.2019  

7:00 
1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Przemka 
w dniu urodzin 

15:00 1. Ślub: Sandra i Jarosław 

16:00 1. Ślub: Michalina i Bartłomiej 

18:00 1. + Genowefa Frindt (greg. 24) 

XXI 
Niedziela 
Zwykła  

25.08.2019 

7:00 1. + Stanisław i Jadwiga Litwin i dziadkowie z obojga stron 

8:30 
1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla Leona i Stefana 
w 5 urodziny  

10:00 

1. Dziękczynna w 16 rocznicę ślubu Iwony i Krzysztofa z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary 
Ducha Świętego 

11:30 
1. + Agnieszka i Witold Zuch oraz zmarli z rodziny 
Kryszewskich 

18:00 

1. Dziękczynna w 30 rocznicę ślubu Marii i Bogdana z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary 
Ducha Świętego 

20:00 1. + Genowefa Frindt (greg. 25) 

INTENCJE MSZALNE 



1. Serdecznie witamy wszystkich gości przebywających 
i wypoczywających na terenie naszej parafii. Parafianom i gościom 
życzymy Bożej niedzieli oraz udanego wypoczynku. Szczęść Boże. 

2. Bardzo dziękuję:  

 Wszystkim, którzy uczestniczyli oraz przygotowywali Uroczystości 
Odpustowe naszej parafii. Dziękuję  Gminie Żukowo, Ośrodkowi Kultury i Sportu w 
Żukowie, oraz wszystkim przygotowującym Jarmark Norbertański oraz festyn na naszym 
dziedzińcu i boisku szkolnym.  

 Za ofiary złożone na tacę remontowo-inwestycyjną przeznaczoną na dalsze remonty 
kościoła św. Jana i pokrycie kosztów posadzki. Zabraliśmy 98238 zł i 33 grosze. 

3. W liturgii Kościoła w tym tygodniu: 

 we wtorek - wspomnienie Św. Bernarda - opata i doktora Kościoła 

 w środę - wspomnienie św. Piusa X, papieża 

 w czwartek - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej 

 w sobotę - święto świętego Bartłomieja, Apostoła 

4. Msza św. dożynkowa zostanie odprawiona w przyszłą niedzielę na Mszy św.  
o godz. 11.30. Dożynki przygotowują mieszkańcy sołectwa Żukowo. Wraz z rolnikami 
dziękujmy Bogu za `plony tej ziemi oraz pracy ludzkiej.   

5. W lipcu i sierpniu Msze święte w dni powszednie (bez sobót) o godz. 7.00 w kościele św. 
Jana i 18.00 w kościele Wniebowzięcia NMP. W kościele św. Jana adoracja codziennie po 
Mszy św. porannej do 17.30, a w środy do 20.00. 

6. Kancelaria parafialna w czasie wakacji jest czynna: poniedziałek, środa, piątek, sobota: 
8:00 – 8:30; wtorek i czwartek: 16:30 – 17:15. 

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

8. Kolejna edycja kursu Alfa rozpocznie się 9 września. Zapisy przez stronę Alfa Żukowo. 

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

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

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

12.  W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej ś.p. Urszulę 
Dopieralską, l. 42, z Lnisk. Pomódlmy się za nią: Dobry Jezu a nasz Panie... 

 

 

 

 

Ogłoszenia - XX NIEDZIELA ZWYKŁA  - 18.08.2019 

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 

PROSIMY O MODLITWĘ O SZCZĘŚLIWE WYBUDZENIE NASZEGO 
PARAFIANINA DAWIDA ZE ŚPIĄCZKI I O DAR ŻYCIA DLA NIEGO !!! 


