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28.07.2019 r.  

XVII 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 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 

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a 
kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: 
«Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył 
swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie 
się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; 
niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba 
powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz 
nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, 
kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli 
pokusie». Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając 
przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: 
„Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel 
przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać”. 
Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi 
się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w 
łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam: 
Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest 
jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa 
wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: 
Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; 
kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, 
kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a 
kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z 
was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? 
Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też 
gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc 
wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary 
swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba 
udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».  

Dzisiejsza liturgia słowa jest pełna 

skrajności. Kiedy patrzymy na Boga  

i na Jego decyzje, może się wydawać, 

że z jednej strony jest żądny 

zniszczenia, a z drugiej przecież 

kocha człowieka i chce życia. Czy 

Bóg znad Sodomy i Gomory byłby w 

stanie uczyć ludzi „Ojcze nasz” i 

zachęcać do miłości względem siebie? 

Jest to w gruncie rzeczy pytanie,  

z którym można się spotkać 

rozmawiając z ludźmi 

doświadczonymi cierpieniem,  

a jednocześnie modlącymi się  

z wielkim zaufaniem do Boga. 

Kluczem do przyjęcia omawianego 

słowa jest „miłość”. Bóg działa ją 

mając na celu, posługując się nią i do 

niej prowadząc. Ten, który jest 

miłością inaczej działać nie może 

(por. 1 J 4,8). 



Rozważania na niedzielę 

 I tak Bóg nie objawia Abrahamowi, że zniszczy miasta pełne grzechu, ale to że idzie 
sprawdzić, czy prawdą jest to, co o nich się mówi. Słowa te są pretekstem do 
wzbudzenia w Abrahamie współczucia i iście ojcowskiego odruchu wstawiania się za 
innymi. Przed chwilą przecież Bóg zapowiedział mu, że będzie ojcem (por. Rdz 18,10). 
Patriarcha ma stać się „ojcem wszystkich wierzących”, jak brzmi jego imię (por. Ga 
3,6n). Bóg chciał sprawdzić czy jest on świadomy do czego jest powołany. I tak oto  
w barwny sposób targowania się, charakterystyczny dla Semitów, Abraham targuje 
się z Panem. Zawierają pewną umowę. Przyszłość pokaże, iż miasta nie spełniają 
warunków w niej zawartych i z powodu ich grzechów zostaną zniszczone. Bóg zniszczy 
grzech, ale jednocześnie będzie chciał ocalić ludzkość. Ci, którzy się nie nawrócą, czyli 
będący zanurzeni w grzechu, z grzechem swoim zginą. Ci zaś, którzy uwierzą (Lot  
i rodzina) zostaną ocaleni. 

Jest jakąś wielką tajemnicą fakt, że Bóg potrafi niszczyć, a jednocześnie z tego 
zniszczenia wyzwala. Ojcowie Kościoła lubili używać tu porównania oczyszczania 
złota. Wydobyte z ziemi jako surowiec jest pełne metali nieszlachetnych i gliny. Aby je 
oczyścić należy starannie wypalić je w ogniu. Zginą wtedy nieszlachetne  
i niepotrzebne części, a zostanie czyste złoto. To stanie się z Sodomą i Gomorą, nawet 
dosłownie – przez deszcz siarki (być może jakiś wulkan). 

O tym oczyszczaniu pisze dziś również św. Paweł: z Chrystusem jesteśmy pogrzebani 
w chrzcie. On zabija w nas (wypłukuje, topi) grzech, a wydobywa nas ku życiu. Woda 
staje się jednocześnie i grobem i matką (Św. Cyryl Jerozolimski). 

Z takim wyjaśnieniem przechodzimy do Ewangelii, w której Jezus prosi abyśmy modlili 
się o to samo w naszym życiu, a nawet abyśmy potrafili niszczyć, jak Bóg, zło i grzech, 
a czerpali z tego oczyszczenia życie. Mówią o tym szczególnie dwie ostatnie prośby 
Modlitwy Pańskiej. Pragniemy być czyści, dlatego wołamy o przebaczenie grzechów. 
Chcemy innym pomóc w oczyszczeniu, dlatego chcemy usunąć skutki naszych 
grzechów w ich życiu – przebaczymy każdemu, kto nam zawini. Ostatecznie prosimy  
o uniknięcie ulegania pokusom. Wszystko to jest wołaniem do Boga, który jest 
miłością. Zapewnia o tym porównanie o natrętnym przyjacielu i o dobrym ojcu. 

Każde spotkanie z Bogiem jest podejściem do życiodajnego ognia. Zachlapane  
i zabrudzone woskiem cenne przedmioty można zbliżyć do tego źródła ciepła  
i poczekać aż niepotrzebny wosk sam się roztopi. Zostanie tylko wartościowy i cenny 
przedmiot w domu Bożym – Ty podobny do Jezusa, żyjący we wspólnocie czystych 
przed Bogiem. Duchu Ogniu przyjdź!       
          ks. Krystian Wilczyński 



Sierpień 

W miesiącu sierpniu Kościół w Polsce wzywa wiernych by powstrzymali się od 
spożywania napojów alkoholowych pod jakąkolwiek postacią, a także by 
innych nie częstowali. Tak już jest od 1984 roku, kiedy to na Konferencja 
Episkopatu Polski ogłosiła SIERPIEŃ - miesiącem trzeźwości Narodu 
(miesiącem abstynencji). Sierpień, ponieważ to miesiąc wielkich Maryjnych 
uroczystości i doniosłych Narodowych rocznic. Sierpień – to w naszej historii 
współczesnej – miesiąc przebudzenia Narodowego. Powstanie Solidarności. 
Nam dzisiaj idzie o budzenie sumień Polaków. Alkoholizm poniewiera ludzką 
godność. To zagrożenie nr 1 dla bytu Narodowego, dla Polskich rodzin. Co 5 
rodzina dotknięta jest problemem alkoholowym, 1 mln uzależnionych od 
alkoholu, ok. 5 mln ludzi jest codziennie pijanych, już wypijamy ponad 10 
litrów alkoholu na statystycznego mieszkańca Naszej Ojczyzny. Wystarczy 
popatrzeć wokół siebie. Jakże często miarą naszego wypoczynku, czy wakacji 
jest ilość wypitego alkoholu. Dzieci i młodzież naśladują dorosłych, trwa dzisiaj 
wielka „cicha” zgoda dorosłych na picie alkoholu przez dzieci i młodzież. Skutki 
są tragiczne, uzależnienie, rozpad życia rodzinnego, rozwody, depresja, matki 
samotnie wychowujące dzieci – bez ojca, przemoc w rodzinach, agresja, 
można by wymieniać jeszcze długo. 
Dlatego podejmijmy abstynencję od alkoholu. Nie kupujmy, nie częstujemy 
nikogo alkoholem, nie zmuszajmy do picia innych. Abstynencja niech będzie 
moim darem dla Jezusa, darem dla tych, którzy nie mogą wyjść z nałogu!!! 
Niech będzie to konkretny wyraz solidarności z osobami i rodzinami, które 
przeżywają dramat alkoholizmu, czy też narkomanii, i innych uzależnień. 
Możemy zapisać to również w wystawionych na ten czas w naszym kościele 
– Parafialnej Księdze Trzeźwości – to świadectwo naszej wiary! 
Módlmy się o trzeźwość w Polskich rodzinach! Przystępujmy do Komunii św. 
odmawiajmy Różaniec! Podejmijmy abstynenckie postanowienia na ten czas 
miesiąca, czy też dłużej!  



Modlitwa zawierzenia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 

Niepokalana, Matko Kościoła! Wpatrując się w Ciebie, jako wzór Człowieka 
w pełni odkupionego i wyzwolonego i dlatego przez miłość bezgranicznie 
oddanego w Duchu Świętym Chrystusowi, uświadamiamy sobie wieloraką 

niewolę, w której są uwikłane nasze serca. 

Pragnąc w pełni wyzwolić siebie i podać rękę naszym braciom oczekującym 
objawienia się w nich wolności synów Bożych, zbliżamy się do Ciebie i oddajemy 
się Tobie, aby wraz z Tobą, mocą tego samego Ducha, który bez przeszkód działał 

w Tobie, pełniej zrealizować swoją wolność w oddaniu się Chrystusowi  
a przez Niego - Ojcu. 

W Twoje ręce składamy przyrzeczenie abstynencji od alkoholu i postanowienie 
całkowitego uniezależnienia się od niego, abyśmy mogli swoją wolnością 

wyzwalać naszych braci, którzy nie mogą już wyzwolić się o własnych siłach. 
Pragniemy przez ten czyn miłości podać rękę i służyć naszym bliźnim, tak jak 

Chrystus, który z miłości ku nam uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi. 

Oddajemy Ci całe dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka pragnąc, aby było ono 
Twoim dziełem i narzędziem w Twoim ręku dla wyzwolenia narodu. 

Chcemy wraz z Tobą i z oddanym Ci całkowicie świętym Janem Pawłem II stanąć 
pod krzyżem Chrystusa, wyznając, iż tylko zjednoczenie z Nim w miłości, której 

wyrazem jest ofiara, może wyzwolić życiodajną i macierzyńską moc dla ratowania 
tych, którzy stali się niewolnikami dlatego, że utracili zdolność miłowania czyli 

posiadania siebie w dawaniu siebie. 

Święty Stanisławie, Biskupie i Męczenniku, Patronie Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka, natchnij nas odwagą w dawaniu świadectwa i męstwem w obliczu 

trudności i prześladowań, abyśmy bez lęku pracowali nad odbudową ładu 
moralnego w naszej Ojczyźnie. 

Święty Maksymilianie Kolbe, naucz nas miłować braci kosztem ofiary z siebie. 
Amen. 

       ks. Franciszek Blachnicki 

 

Wyjazdy wakacyjne z ks. Proboszczem Krzysztofem: 
 Rekolekcje Oazy Dzieci Bożych po 1,2 lub 3 klasie SP  17.08-23.08.2019.   

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



Poniedziałek 

29.07.2019 

7:00 1. + Maria Zielińska w 9 r. śm. 

18:00 1. + Małgorzata Neubauer  (greg 29) 

Wtorek 

30.07.2019 

7.00 1. + Małgorzata Neubauer  (greg 30) 

18:00 1. + Józef Kupper z ok. rocz. urodzin 

Środa 

31.07.2019 

7:00 

1. + rodzice Helena i Jan Karczewscy i rodzeństwo Łucja  
     i Stanisław 
2. + Kazimierz Smul - od ucz. Pogrz. 

18:00 

1. O bł. Boze, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Jadwigi  
     Dargacz w 75 urodziny.  
2. Za wszystkich zmarłych członków koła radia Maryja 

Czwartek 

01.08.2019 

7:00 
1. + Genowefa Frindt ( greg. 1) 
2. Helena Pietrzak - od ucz. Pogrzebu 

18:00 
1. Dziękczynno-błagalna w 10 r. ślubu Katarzyny i Łukasza  
      Kobiela 

Piątek 

02.08.2019  

7:00 1. O Boże bł. i potrzebne łaski dla Ani z ok. urodzin 

16:30 1. + Marta i Franciszek Rószkowscy 

18:00 1. + Genowefa Frindt ( greg. 2) 

Sobota 

03.08.2019  

7:00 1. + Genowefa Frindt ( greg. 3) 

15:00 1. Ślub: Brygida i Krzysztof 

18:00 1. + Franciszek Płotka w 1 r. śm. 

XVII 

Niedziela 

Zwykła  

4.08.2019 

7:00 1. + Paweł Menzel w r. śm. 

8:30 1. + Genowefa Frindt ( greg. 4) 

10:00 1. + Franciszka i Stanisław Wiccy 

11:30 
1. Dziękczynno-błagalna w 20 r. ślubu Lucyny i Michała    

     Formela z prośbą o opiekę Bożą na kolejne lata 

18:00 1. + ojciec Hubert Hening w 25r. Śm. 

20:00 1. + Zofia Klujewska 

INTENCJE MSZALNE 



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

2. Dzisiaj  kolejny z koncertów „X Żukowskiego Lata 
Muzycznego”  o godz. 16.00 na dziedzińcu kościoła: „Artyści 
Gminy na X lecie lata muzycznego”  

4. W lipcu i sierpniu Msze święte w dni powszednie o godz. 7.00 i 18.00  
w kościele Wniebowzięcia NMP. Kościół św. Jana będzie otwarty od czwartku 
1 sierpnia wraz z adoracją Najśw. Sakramentu. Kancelaria parafialna w czasie 
wakacji jest czynna: poniedziałek,  środa, piątek, sobota: 8:00 – 8:30; wtorek  
i czwartek: 16:30 – 17:15. 

5. Najbliższe półkolonie 30.07.2019 r. - wyjazd o godz. 8.00  z placu przy  
Kościele do Muzeum w Pelplinie i zamku w Gniewie.  Powrót około godz. 
16.00.  Koszt - dla dzieci 35 zł, dla dorosłych 45 zł.. Zapisy w zakrystii do godz. 
20.00.  

6. Spotkanie dla rodziców dzieci wyjeżdżających na kolonie do Zawoi jest dzisiaj 
o 19.00 w domu parafialnym.  

7. 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. 

8. Z piątku na sobotę nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele św. 
Jana. Zakończenie o 6.30 rano nabożeństwem pierwszo-sobotnim i Mszą św.  
o godz. 7.00. Zapisy na nocną adorację są  dzisiaj po Mszach świętych lub 
telefonicznie nr. tel. 603547047. Zapraszamy na czas nocnego czuwania, także 
tych, którzy się nie zapisują.   

9. Wspólnota Gwiazda Betlejemska zaprasza na spotkanie, które odbędzie się  
3 sierpnia w naszym kościele od godz. 17.00. W programie modlitwa 
uwielbienia, katecheza, Eucharystia oraz agapa.  

10. Spotkanie wspólnoty Żywego Różańca w niedzielę za tydzień po Mszy św.  
o godz. 11.30 

11. Modlitwa uwielbienie w środę o 19.00 w kościele św. Jana. 
12. Kolejna edycja kursu Alfa rozpocznie się 9 września. Zapisy przez stronę Alfa 

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

i Biuletyn Parafialny. 
14. Wszystkim parafianom i gościom życzymy Bożej niedzieli oraz udanego 

wypoczynku wakacyjnego i urlopowego. Szczęść Boże. 
 
 
 
 

Ogłoszenia - XVII NIEDZIELA ZWYKŁA  - 28.07.2019 

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 


