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XXI 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 13, 22-30 

Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając 
i odbywając swą podróż do Jerozolimy. 
Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni 
będą zbawieni?» 
On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne 
drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie 
chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu 
wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na 
dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: 
„Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: 
„Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie 
mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na 
ulicach naszych nauczałeś”. 
Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, 
skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, 
którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” 
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy 
ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich 
proroków w królestwie Bożym, a siebie samych 
precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu 
i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem 
w królestwie Bożym. 
Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są 
pierwsi, którzy będą ostatnimi». 

Niejednokrotnie wiarę kojarzymy, z przeko-
naniami, które dają nam pokój serca. Nie-
wątpliwie jest w tym dużo racji. Obyśmy 
tylko nie mylili pokoju serca ze stagnacją, 
zatrzymaniem się w pewnym miejscu, 
z tzw. świętym spokojem. Prawdziwa wiara 
jest żywa, a więc w zmieniających się wa-
runkach naszego życia, rodzi też pytania. 
Tak uczyniła najświętsza ze wszystkich - 
Maryja. Ona przyjęła z wiarą słowa anioła 
podczas zwiastowania, ale też pytała: Jak 
się to stanie skoro nie znam męża. Wiara 
powinna prowadzić  każdego z nas do re-
fleksji nad sprawami Bożymi i naszym ży-
ciem, a tym samym do stawiania Bogu py-
tań i przyjmowania Jego odpowiedzi 
z wielką ufnością i prostotą. 

W dzisiejszej ewangelii ci, którzy spotykają 
Jezusa również zadają mu pytania. Ten pe-
łen ufności dialog pozwala Jezusowi rozbu-
dzić w nich ciekawość, która być może nie 
pozwoliła im być ludźmi znużonymi i ospa-
łymi. 

Może i ty stawiasz sobie pytanie czy bę-



W Obrzędach dorocznych w Polsce. Wybrane tradycyjne obrzędy doroczne  Marioli 

Tymochowicz (Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Polonijne Centrum 

Nauczycielskie w Lublinie, Lublin 2011) możemy przeczytać: 

„Dożynki obchodzono w Polsce prawdopodobnie już w XVI lub na przełomie XVI i XVII 
wieku, kiedy na naszych ziemiach rozwinęła się gospodarka folwarczno - dworska. 
Urządzali je dla żniwiarzy (służby folwarcznej i pracowników najemnych) właściciele 
majątków ziemskich. Był to poczęstunek i tańce, które były formą podziękowania za 
dobrze wykonaną pracę przy żniwach i zebrane plony. Nie brakowało w tym obrzędzie 
elementów starszych, archaicznych, które bywają tłumaczone jako pozostałości ofiar 
składanych bóstwom urodzaju. Do takich należały różne praktyki i do niedawna 
zachowane zwyczaje związane np. z ostatnią garścią, kępą lub (rzadziej) pasem 
niezżętego zboża, które po żniwach jakiś czas pozostawiano na pustym już polu dla 
ciągłości wegetacji zbóż i ciągłości urodzaju. (…) Ścinano je bardzo uroczyście i mógł to 
zrobić tylko najlepszy kośnik, po czym wręczano je żniwiarkom - przodownicom, aby 
uplotły z nich wieniec.  
Obchody dożynkowe rozpoczynały się od uwicia wieńca z pozostawionych na polu zbóż, 

DOŻYNKI - CZY TO SPRAWA TYLKO ROLNIKÓW? 

Za tydzień nasze dzieci rozpoczną nowy 
rok szkolny. Chrześcijanin wszystko czyni 
w imię Boże i z Nim chce przejść każdy 
dzień swojego życia. Rozpoczęcie nowego 
roku szkolnego, a tym samym i kateche-
tycznego warto rozpocząć od Bożego bło-
gosławieństwa. Przynieście to wszystko co 
będzie Wam służyło do nauki, aby Bóg to 
pobłogosławił. Pamiętajcie, że najważniejsi 
w tym jesteście Wy, dlatego nie delegujcie 
babci z tornistrem do kościoła, ale stawcie 
się wszyscy osobiście, aby Wam pobłogo-
sławił Bóg. Szczególnie zwracam się do 
młodzieży - Was zazwyczaj mama i tata już 
nie prowadzą za rękę do kościoła, a dojrza-
łość wymaga troski i odpowiedzialności za 
swoją przyszłość, także duchową. Sami 
odpowiedzcie na zaproszenie Boga, niech 
będzie to Wasza osobista i samodzielna 
decyzja, aby rozpocząć kolejny etap Wa-
szego życia z Bogiem. Kaszubi mawiają: Më 
trzimómë z Bògã. I niech tak będzie. /x. K/ 

KOMENTARZ - ciąg dalszy 

dziesz w gronie zbawionych. Może, jak ad-
wersarze Jezusa, zastanawiasz się, czy ty 
grzeszny trafisz do nieba? Nie lękaj się. 
Twoje zbawienie jest wciąż sprawą otwar-
tą. Jezus umarł za moje i twoje, za nasze 
grzechy, za każdego z nas. Jeżeli będziemy 
chcieli swoje życie zjednoczyć z Jezusem na 
tym świecie Jego krew nas oczyści. Ci, któ-
rzy stoją przed Panem, «To ci, którzy przy-
chodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe 
szaty, i w krwi Baranka je wybielili (…)». 
(Ap 7,14).  Dzięki temu odradzającemu ob-
myciu stajemy się czyści i Pan może w nas 
rozpoznać swych przyjaciół. Pod brudem 
trudno dostrzec prawdziwą twarz człowie-
ka, dlatego Bóg przestrzega w przypowie-
ści, że człowiek, który idzie na skróty przez 
życie, unikając spotkania z Bogiem, może 
usłyszeć „nie wiem, skąd jesteście”. Trud 
życia wiarą na co dzień, może być wielkim 
uciskiem i ciasną bramą, ale warto przez 
nią wejść.    /ks. Krystian/ 

POCZĄTEK NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 



z kiści czerwonej jarzębiny, orzechów, owoców, kwiatów i kolorowych wstążek. 
Wieńce dożynkowe miewały zwykle kształt wielkiej korony lub koła. W przeszłości 
umieszczano w nich także żywe (a z czasem sztuczne) koguty, kaczęta lub małe gąski, 
bo miało to zapewniać piękny i zdrowy przychówek gospodarski. Przygotowany 
wieniec niosła najlepsza żniwiarka, a w drodze śpiewano różne pieśni opowiadające 
o trudach z jakimi się zmagano, o plonie, wyrażano także troskę o przyszłe 
urodzaje. Najczęściej śpiewano taką, albo bardzo podobną pieśń:  

Plon, niesiemy plon  
W jegomości dom,  

żeby dobrze plonowało,  
dziesięć korcy z kopy dało,  

Aby szefli dużo dało  
I dukatów naskulało  
Plon niesiemy plon  

Pieśni te, niekiedy o wielu zwrotkach, mówiły o różnych miejscowych wydarzeniach, 
troskach i radościach, wytykały wady surowym ekonomom, wychwalały szczodrość 
dziedziców i ich gospodarność lub przeciwnie, wytykały im skąpstwo, nieudolność 
i spowodowane tym braki w gospodarstwie. Były układane na bieżąco i stanowiły 
aktualną kronikę wsi. (…) 

Zachowane w Polsce do dzisiejszych 

czasów obchody dożynkowe mają kilka 

wieków tradycji (…). U schyłku XIX 

wieku, wzorem dożynek dworskich, 

zaczęto urządzać dożynki chłopskie, 

gospodarskie. Bogaci gospodarze 

wyprawiali je dla swych domowników, 

rodziny, parobków i najemników. 

Przebiegały one bardzo podobnie do 

dożynek dworskich, chociaż były 

znacznie skromniejsze. W okresie 

międzywojennym zaczęto organizować dożynki gminne, powiatowe i parafialne oraz 

państwowe w Spale. Organizowały je lokalne samorządy i partie chłopskie, a przede 

wszystkim koła Stronnictwa Ludowego, kółka rolnicze, kościół, często także i szkoła. 

Dożynki tamtych czasów były manifestacją odrębności chłopskiej. Z zabawy 

urządzanej głównie dla czeladzi dworskiej stały się świętem całego rolniczego stanu, 

połączonym z wystawami rolniczymi, festynami, występami ludowych zespołów 

artystycznych.” 

My katolicy, w tym Kaszubi, dzisiaj nie potrafimy wyobrazić sobie dożynek bez 
podziękowania Panu Bogu za plony, za Jego błogosławieństwo. Każde dożynki 
rozpoczynają się od uroczyście sprawowanej Eucharystii, jakby od źródła z którego 
czerpiemy. Nie zawsze też wiemy, że kapłan podczas sprawowania każdej Eucharystii 



biorąc na początku liturgii eucharystycznej chleb w swoje dłonie modli się słowami 
(rzadko te słowa słyszą wierni, ponieważ w tym czasie zazwyczaj śpiewamy pieśń - 
zapewne warto, aby czasem zrezygnować z pieśni, aby wierni mogli usłyszeć tę 

modlitwę): Błogosławiony jesteś, Panie 
Boże wszechświata, bo dzięki Twojej 
hojności otrzymaliśmy chleb, który jest 
owocem ziemi i pracy rąk ludzkich;  Tobie go 
przynosimy, aby stał się dla nas chlebem 
życia. W modlitwie tej w sposób bardzo 
wyraźny widać, że dziękujemy za chleb, 
który jest owocem ziemi (a więc 
błogosławieństwa Bożego, bo bez niego nic 
nie wyrośnie) i pracy rąk ludzkich. Jest to 

piękne nawiązanie do tego, co jest źródłem chrześcijańskich dożynek, choć słowa te 
wypowiadane są w kontekście Eucharystii. Ten zwykły chleb Jezus w Eucharystii czyni 
swoi Ciałem, którym nas karmi. Wychodząc od chleba codziennego prowadzi nas do 
strawy duchowej, do pokarmu dającego życie wieczne. Dlatego Kościół, a więc i my 
wszyscy powinniśmy nieustannie dziękować Bogu wraz z rolnikami za chleb, który jest 
owocem ziemi i pracy rąk ludzkich (widząc w nim chleb i to wszystko, co otrzymujemy 
od Boga do codziennego życia). Pamiętajmy o tym w każdej Eucharystii, w modlitwie 
Ojcze nasz, jak i wówczas kiedy rozpoczynamy nowy bochen chleba, aby błogosławić 
Pana Boga kreśląc na chlebie, jak każe zwyczaj chrześcijański, znak krzyża 
i wypowiadając słowa W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 
Dożynki to sprawa nie tylko rolników, ale nas wszystkich. Bardzo dobrze, że 
w uroczystościach  tych  uczestniczą władze różnego szczebla, są bowiem naszymi 
reprezentantami. Potrzeba też, abyśmy wszyscy, każdy z osobna czuł się zobowiązany 
do wyrażenia Bogu wdzięczności za plony ziemi, z których wszyscy korzystamy. Od 

obfitości Bożego błogosławieństwa zależy 
dostępność zboża i chleba, a co za tym idzie 
też jego cena. Dożynki dotyczą zatem nas 
wszystkich -  zwykłych zjadaczy chleba. 
Przy tej okazji chciałbym jeszcze napomknąć 
krótko, abyśmy owoc Bożego 
błogosławieństwa, jakim jest chleb zawsze 
szanowali. Pamiętajmy o pięknych słowach  
Cypriana Kamila Norwida, które pozostawił 
nam w Mojej piosence: 

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba 
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie 

Dla darów nieba, 
Tęskno mi, Panie. 

           / ks. Krystian/ 



Poniedziałek 
26.08.2019 

7:00 1. + Genowefa Frindt (greg. 26) 

18:00 

1. + Anna, Brunon i Benon Barman 
2. Dziękczynna w 18. urodziny Nikoli z prośbą o Bożą opiekę, 
potrzebne łaski i zdrowie 

Wtorek 
27.08.2019 

7.00 1. + Genowefa Frindt (greg. 27) 

18:00 

1. + Antoni i Władysława Wilczewscy 
2. Dziękczynna w 70. urodziny Kazimierza Lis z prośbą 
o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo 

Środa 
28.08.2019 

7:00 1. + Mąż Norbert w 10 rocznicę śmierci 

18:00 1. + Genowefa Frindt (greg. 28) 

Czwartek 
29.08.2019 

7:00 1. + Genowefa Frindt (greg. 29) 

15:00 1. Ślub: Magdalena i Radosław 

18:00 1. + Maria Drywa w 2 rocznicę śmierci 

Piątek 
30.08.2019  

7:00 
1. + Rodzeństwo Łucja i Stanisław oraz rodzice Helena i Jan 
Karczewscy 

17:00 
1. Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski w 50 rocznicę ślubu 
Reginy i Jana Szreder 

18:00 1. + Genowefa Frindt (greg. 30) 

Sobota 
31.08.2019  

7:00 1. Irena w rocznicę śmierci i Stefan Urbańscy 
16:00 1. Ślub: Katarzyna i Jarosław 
17:00 1. Ślub: Dominika i Przemysław 

18:00 

1. Mama Kazimiera w dniu urodzin 
2. Dziękczynna w 35 rocznicę ślubu Danuty i Zenona z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej 
rodziny 

XXII 
Niedziela 
Zwykła  

01.09.2019 

7:00 1. + Augustyn Trybull 
8:30 1. Antoni Brzeski  (greg. 1) 

10:00 1. + Józef Richert 

11:30 
1. Dziękczynna w 7 urodziny syna Samuela z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

13:00 1. + Edmund  Stawoszczyk, Franciszek i Gertruda Płotka 
18:00 1. + Feliks Kunowski w dniu urodin 
20:00 1. Dziękczynna w 37. rocznicę ślubu Elżbiety i Tomasza 

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. W liturgii Kościoła w tym tygodniu: 
 w poniedziałek - uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 
 we wtorek - wspomnienie świętej Moniki 
 w środę - wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła 
 w czwartek - wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela 
3. 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. 

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

5. Modlitwa uwielbienie w środę o 19.00 w kościele św. Jana. 
6. Od początku września Schola dziecięca "Norbertańska Nutka" wraca do śpiewu podczas 

Mszy Św. o godz. 11:30. Pierwsza Msza z udziałem scholi – 1. września (bez próby). 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. 

7. Oaza Młodzieżowa oraz Oaza Dzieci Bożych rozpocznie swoje spotkania w połowie 
września. Szczegółowe informacje podamy za tydzień.   

8. Poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych w niedzielę 1 września podczas Mszy 
o godz. 11.30. Msza na rozpoczęcie roku szkolnego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 
w poniedziałek - 2 września o godz. 10.00, zaś dla pozostałych szkół o godz. 8.30. Młodzież 
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących zapraszamy w niedzielę 1 września na 
godz. 20.00. 

9. Różaniec Żywego Różańca w niedziele 1 września po Mszy o godz. 13.00. 
10. Kolejna edycja kursu Alfa rozpocznie się 9 września. Zapisy przez stronę Alfa Żukowo. 
11. W zakrystii do nabycia nasz nowy przewodnik po kościele w cenie 20 zł. 
12. Polecamy prasę katolicką: nowe numery: Gościa Niedzielnego, Miłujcie    

się i Biuletyn Parafialny. 
13. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej ś.p. Eugeniusza Richert. 

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 !!! 


