
ROK XIX nr 1052 

20.10.2019 r.  

XXIX Niedziela Zwykła  

EWANGELIA NA NIEDZIELE KOMENTARZ  

Msze św. w niedziele: 

7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 18.00 i 20.00 

W tygodniu: 7:00, 8:00 i 18.00  

Koronka do Miłosierdzia Bożego:  
wtorek o godz. 17.30 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:  
Środa 17:45 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 

Jezus opowiedział swoim uczniom 
przypowieść o tym, że zawsze 
powinni się modlić i nie ustawać: «W 
pewnym mieście żył sędzia, który 
Boga się nie bał i nie liczył się  
z ludźmi. W tym samym mieście żyła 
wdowa, która przychodziła do niego  
z prośbą: „Obroń mnie przed moim 
przeciwnikiem!” Przez pewien czas 
nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: 
„Chociaż Boga się nie boję ani  
z ludźmi się nie liczę, to jednak, 
ponieważ naprzykrza mi się ta 
wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie 
nachodziła mnie bez końca i nie 
zadręczała mnie”». I Pan dodał: 
«Słuchajcie, co mówi ten 
niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż 
nie weźmie w obronę swoich 
wybranych, którzy dniem i nocą 
wołają do Niego, i czy będzie zwlekał 
w ich sprawie? Powiadam wam, że 
prędko weźmie ich w obronę. Czy 
jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę 
na ziemi, gdy przyjdzie?»  

Kiedy opadają ręce… 

Sędzia z dzisiejszej Ewangelii, 

„który Boga się nie bał i nie liczył się z 

ludźmi” (Łk 18,2), to nie Bóg, choć 

często taki właśnie Jego obraz nosimy 

w sobie, lecz świat. Wdowa to 

Kościół, który daje świadectwo swojej 

wiary przed innymi. Wytrwałość  

w modlitwie, bo to w sumie o niej 

mówi cała liturgia słowa, jest 

świadectwem prawdziwości wiary, 

jest świadectwem całkowitego 

zaufania woli Bożej. A przeciw tak 

mocnemu świadectwu, opartemu na 

wytrwałości w czasach próby, trudno 

cokolwiek powiedzieć, trudno je 

podważyć.                             C.D. -> s.2  



Wytrwałość w modlitwie 

jest nieodłączną 

towarzyszką wiary. Nie 

istnieje wiara pozbawiona 

wytrwałości, ani 

wytrwałość, która nie ma 

w sobie zaufania wobec 

obietnicy. Obie tworzą naczynia połączone: jeśli jedno się napełnia, pełne 

jest i drugie, ale jeśli opróżnia się jedno z nich, oba stają się puste. 

Wytrwałość w modlitwie i wiara są podnoszeniem rąk do góry, jak czynił to 

Mojżesz podczas walki z Amalekitami (por. Wj 17,11-12), są wznoszeniem 

ku górze oczu: „Wznoszę swe oczy ku górom: skąd nadejść ma dla mnie 

pomoc? Pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię” (Ps 12,1-2). 

Gesty te oznaczają szukanie sił w Bogu i wypatrywanie pomocy wyłącznie 

od Niego – zdanie się na wolę Tego, który „czuwa nad Izraelem” (Ps 121,4). 

Przez wytrwałość w modlitwie umacnia się wiara i człowiek staje się zdolny 

do tego, by nastawać w porę i nie w 

porę (por. 2 Tm 4,2). 

Przychodzi jednak w życiu duchowym 

moment, w którym po prostu ręce 

opadają. Sytuacja wydaje się być 

beznadziejna. Jest to chwila wielkiej 

próby, dzięki której mogę dowiedzieć 

się, jak silna jest moja wiara. Jeśli jest 

ugruntowana, przetrwa ten trudny czas. 

A jeśli jest jeszcze słaba, może stać się 

silną, dzięki Bogu, który, gdy Mu na to 

pozwolę, zadziała wówczas poprzez 

Słowo otuchy oraz wsparcie innych ludzi. 

ks. Mateusz Tarczyński 





ZAPRASZAMY !!! 



INTENCJE MSZALNE 

Poniedziałek 

21.10.2019 

7:00 
1. Za + Karola Krefft (greg. 21) 
2. Za + Brunona Biczkowskiego 

8:00 1. Za + Elżbietę Lewicką  

18:00 
1. Za + Helenę i Leona Wrońskich oraz Agnieszkę i Witolda Zuch 
2. Za + brata Andrzeja i zmarłych z rodziny Bork 

Wtorek 

22.10.2019 

7.00 
1. + Rufina i Antoni Kwiatkowscy i zm. Z rodziny Kwiatkowskich 
2. Za + Kazimierza Smul - int od zakł. Pogrzebowego 

8:00 
1. Za + Karola Krefft (greg. 22) 
2. O zdrowie dla Weroniki i opiekę Matki Bożej 

18:00 
1. Za + ojca Stanisława w dniu urodzin, brata Bogusława i wujka Edmunda 
2. Za + Irenę i Edwina Kleist oraz zmarłych z rodziny 

Środa 

23.10.2019 

7:00 
1. Za + Jana Kitowskiego w 11 r. śm 
2. Za + Hildegardę Myszk - int. od zakł. Pogrzebowego 

8:00 1. Za + rodziców Apolonię i Waleriana oraz braci Antoniego i Franciszka 

18:00 
1. Za + Karola Krefft (greg. 23) 
2. Dziękczynna w 43 r. ślubu Krystyny i Bogdana o Boże bł. w rodzinie 

Czwartek 

24.10.2019 

7:00 
1. Za + Karola Krefft (greg. 24) 
2. Za + rodziców Józefę i Franciszka, brata Stefana oraz za zm. z rodzin            
Boszka i Karczewskich 

8:00 
1. Za + rodziców Helenę i Pawła oraz Franciszka i Gerarda 
2. Za + Jarosłąwa, Czesława i Jana Stankowskich 

18:00 
1. Za + Stefanię i Jana Kryszewskich w 30 r. śm. Jana 
2. Za + Bronisława Bastian w rocz. śm. 

Piątek 

25.10.2019  

7:00 
1. Za + Teresę i Bolesława Wydrowskich 
2. Za + Mirosława Kostrzewa w 1 r. śm. oraz zm. z rodziny Kostrzewa, 
Grucza i Konkol 

8:00 
1. Za + Karola Krefft (greg. 25) 
2. Za + Edwarda Pleszyniak - int. od ucz. Pogrzebu 

18:00 
1. Za + rodziców z obojga stron Teresę i Wiktora, Annę i Józefa, zm. Z 
rodzin Igowskich i Grunwald 

Sobota 

26.10.2019  

7:00 
1. Za + Wiesława Dolinę oraz za dusze czyśćcowe 
2. Za + Staniesława Jeęwskiego i rodziców z obojga stron 

8:00 
1. Za + Piotra Frankowskiego w 8 r. śm 
2. Za + Józefa Fularczyk - int. od ucz. Pogrzebu 

18:00 1. Za + Karola Krefft (greg. 26) 

XXX 

Niedziela 

Zwykła  

27.10.2019 

7:00 
1. O Boże bł. i opieke Matki Bożej z ok. urodzin Grażyny, Eugeniusza i 
Damiana 

8:30 1. Za + Tadeusza Dargacz 

10:00 
1. W podziękowaniu za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. i opiekę 
M. Bozej dla Ani i Talala 

11:30 1. Za + Teresę Naczk oraz rodzicó i rodzeństwo 

13:00 1. Za + rodziców Anne i Józefa Kankowskich oraz siostrę Gertrudę 

18:00 1. Za + Karola Krefft (greg. 27) 

20:00 1. Za + Helenę i Tadeusza Drewing oraz Urszulę Skierka 



Adres parafii: ul. 3 Maja 4, 83-330 Żukowo, tel. (058) 681-82-42.  
Kancelaria parafialna czynna: poniedziałek-piątek 8.30-9.00 oraz 17.00-17.30  
                         a w sobotę 8:30 – 9:00 (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 

WWW.WNMP-ZUKOWO.DIECEZJA.GDA.PL 

1. Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą świątynię.  
2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:  

 Obchodzimy dzisiaj światowy dzień misyjny. Ofiary składane na tacę przeznaczone są na 
potrzeby misji świętych.  

 Październikowe nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17.30. Różaniec dla dzieci od 
poniedziałku do piątku o 17.00 w kościele św. Jana.  

 wtorek - św. Jana Pawła II, papieża. Po Msza św. ucałowanie relikwii naszego św. rodaka. 
3. Adoracja Najśw. Sakramentu w kościele św. Jana od poniedziałku do piątku wraz  

z Mszą św. o godz. 8.00 rano do 17.30, a w środy do 20.00.  Modlitwa uwielbienie  
w środę o 19.00 w kościele św. Jana. 

4. Bardzo serdecznie zapraszamy na koncert uwielbieniowy Holy Wins który odbędzie się 
31.10.2019r. o godzinie 20:00 w naszej parafii. W planie konferencja, procesja z relikwiami, 
Adoracja i uwielbienie Najświętszego Sakramentu, procesja z relikwiami świętych oraz 
możliwość oddania czci świętym w ich relikwiach. Na wydarzenie zapraszamy wszystkich 
niezależnie do wieku. 

5.  Spotkania duszpasterskie: 

 Spotkania dla dzieci przygotowujących się do I Komunii: grupa sobotnia -  
w poniedziałek o 16.30; grupa niedzielna - wyjątkowo nie ma spotkania w środę  
o 18.45. Katechezy odbywają się w domu parafialnym.  

 Spotkanie wspólnoty „18+dla Jezusa” jest we wtorek o 20.00 w domu parafialnym. 
Zapraszamy młodzież kończącą szkołę średnią, studentów oraz młodzież pracującą.   

 Zbiórka Lektorów Poniedziałek 19:30; Ministranci i Aspiranci Sobota 10:00 

 Spotkanie scholii dziecięcej w sobotę o godzinie 9:30 w salce a Oazy dziecięcej   
w sobotę o godz. 11.00.   

 Spotkanie członków wspólnoty Odnowa w Duchu Świętym w środę po Mszy św. 
wieczornej w salce. Serdecznie zapraszamy nowych chętnych. 

 Spotkanie Oazy młodzieżowej w czwartek o 19.00 w domu parafialnym. 

 Rodzinne spotkanie niedzielne odbędzie się dziś po Mszy o godzinie 11:30 

 Zbiórka dla Ministrantów kandydatów i aspirantów sobota godzina 9:00, Lektorzy  
i Ceremoniarze Poniedziałek 19:30, Spotkanie dla rodziców Ministrantów i Lektorów 
w Sobotę o godzinie 16:00.  

 Spotkanie Kandydatów do Bierzmowania we wtorek o godzinie 19:00 w kościele.  
5. Kartki na wypominki za zmarłych wyłożone są w wejściu do kościoła. Białe na 

wypominki listopadowe a kolorowe na roczne. Prosimy o wyraźne pisanie imion i nazwisk. 
Wypominki można składać w zakrystii lub biurze parafialnym. Różaniec  
z wypominkami listopadowymi codziennie od 3 do 8 listopada o godz. 17.30.  

6. Bardzo dziękujemy za ofiary złożone na tacę remontowo-inwestycyjną na nowe ławki do 
kościoła św. Jana. Zebraliśmy 10143 i 76 gr. Ze zbiórki na Fundację Dzieło Nowego 
Tysiąclecia na stypendia wypłacane dla zdolnych dzieci i młodzieży  
z terenów wiejskich i małych miejscowości. przekazaliśmy 2940,46 gr.  

7. Kalendarz intencji na 2020 rok jest dostępny w biurze parafialnym. Prosiłbym odbierać 
także grafik Mszy św. gregoriańskich.   

8. Zostały ostatnie miejsca na pielgrzymkę do Ziemi Świętej w terminie od 25 kwietnia do 
2 maja 2020r. Koszt 3600 zł oraz 50$. Szczegóły, program pielgrzymki i zapisy u ks. 
Krystiana. 

9. Polecamy prasę katolicką: nowe numery: Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego 
dla dzieci oraz  Biuletyn Parafialny. 

 

Ogłoszenia - XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA  - 13.10.2019 


