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XXXIII 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 

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest 
przyozdobiona pięknymi kamieniami  
i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, 
kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie 
kamień na kamieniu, który by nie był 
zwalony». Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy 
to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się dziać 
zacznie?» Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, 
żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem 
przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: 
„To ja jestem” oraz: „Nadszedł czas”. Nie 
podążajcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy 
posłyszycie o wojnach i przewrotach. To 
najpierw „musi się stać”, ale nie zaraz 
nastąpi koniec». Wtedy mówił do nich: 
«„Powstanie naród przeciw narodowi”  
i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią 
silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód  
i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie 
znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim 
podniosą na was ręce i będą was 
prześladować. Wydadzą was do synagog i do 
więzień oraz z powodu mojego imienia wlec 
was będą przed królów i namiestników. 
Będzie to dla was sposobność do składania 
świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie 
obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem 
dam wam wymowę i mądrość, której żaden z 
waszych prześladowców nie będzie mógł się 
oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą 
nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele  
i niektórych z was o śmierć przyprawią.  
I z powodu mojego imienia będziecie  
w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy 
wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość 
ocalicie wasze życie».  

Co wybierasz? 
 Wydaje się, że Jezus kreśli 
dzisiaj przed nami dość ponurą wizję 
życia swojego ucznia: „(...) posłyszycie 
o wojnach i przewrotach. (...) Będą 
silne trzęsienia ziemi, a miejscami 
głód i zaraza; ukażą się straszne 
zjawiska i wielkie znaki na niebie. (...) 
podniosą na was ręce i będą was 
prześladować” (zob. Łk 21,9.11.12). 
Chrystus mówi o rzeczach 
napawających nas lękiem, smutkiem i 
niepewnością – o rzeczach skądinąd 
dobrze nam znanych, ale zarazem 
takich, których chcielibyśmy raczej 
uniknąć. Czy zatem życie 
chrześcijanina to życie pełne strachu i 
niepewności jutra? 



Komentarz na Niedzielę 
Dzisiejsza Ewangelia przedstawia 

drogę życia chrześcijańskiego, która 

kończy się jednak bardzo szczęśliwie. 

Najpierw Jezus wskazuje na 

przemijalność i niestabilność tego, 

co widzimy na tym świecie, i tego, co 

o tym świecie słyszymy. Wzrok  

i słuch to zmysły, które mogą nas 

zwieść, jeśli nie nastroimy ich w 

zgodzie  

z Ewangelią, jeśli damy pochłonąć się światu. Zachowując wierność wobec 

Jezusa, zostaniemy przez świat surowo osądzeni. Odwracając od świata 

wzrok i słuch, otrzymamy jednak „usta i mądrość”, które uzdolnią nas do 

dawania świadectwa o niezmiennej Bożej Miłości. Tracąc świat, zyskamy coś, 

czego nam już nikt nie odbierze – Królestwo, w którym nikomu włos z głowy 

nie spadnie.  

 Życie chrześcijanina to często walka o to, żeby mieć w sobie poczucie 

już obecnego wśród nas Królestwa Bożego i oczekiwanie nadchodzącej jego 

pełni w wieczności. Jeśli nie będziemy o to walczyć, to trudno będzie nam 

pogodzić się z faktem, że z tego, co nas otacza „nie zostanie kamień na 

kamieniu, który by nie był zwalony” (Łk 

21,6). Niestety, czasem wygląda to u nas 

tak, jak w dość złośliwym pytaniu: co 

wybrałby mężczyzna – kochającą żonę czy 

najnowszy samochód? Wiadomo, że 

benzynę lub diesel. A co wybrałby 

chrześcijanin? Królestwo Boże czy nowy 

piękny dom? Tyle, że w tym wypadku 

odpowiedź „nowy piękny dom” nie 

byłaby ani trochę śmieszna.     

       

       ks. Mateusz Tarczyński 



Rachunek Sumienia 

 
1. 

Tak jak na początku modlitwy, otwórz się na obecność 
Boga. Następnie pokrótce przypomnij sobie, godzina po 
godzinie, przebieg minionego dnia (lub okresu, który chcesz 
przedstawić Jezusowi, Bogu). 
2. Proś Jezusa, Boga, by wzbudził w tobie wspomnienie tej 
chwili dnia, za którą możesz odczuwać największą 
wdzięczność. Jeśli dane by ci było przeżyć ponownie jakąś 
chwilę dnia, którą byś wybrał(-a)? Kiedy dzisiaj najbardziej 
otworzyłeś(-aś) się na dawanie i przyjmowanie miłości? 
Jakie słowa, jakie gesty czyniły tę sytuację tak szczególną? 
Powróć do niej z wdzięcznością i wzbudź w sobie na nowo 
uczucia i życie, którym cię obdarzyła. 
3. Proś Jezusa, Boga, by wzbudził w tobie wspomnienie chwili dnia, za którą możesz 
odczuwać najmniejszą wdzięczność. Kiedy byłeś(-aś) najmniej zdolny(-a) do dawania  
i przyjmowania miłości? Jakie słowa, jakie gesty sprawiły, że chwila ta była tak 
trudna? Przestań śledzić w sobie emocje, które się pojawiają, nie starając się ich 
zmienić. Oddychaj głęboko przez pewien czas i pozwól, by miłość Boża wniknęła  
w ciebie i przemieniła stan umysłu, w którym znów się znalazłeś(-aś). 
4. Podziękuj Jezusowi, Bogu, za wszystko, czego doświadczyłeś(-aś) podczas tej 
krótkiej modlitwy. Jeśli chcesz, spisz swoje doświadczenia i/lub opowiedz o obu 
chwilach swojemu kierownikowi duchowemu albo przyjacielowi lub przyjaciółce. 
 

Kilka pytań, które mogą pomóc ci ponownie odczytać swój dzień razem  
z Jezusem, z Bogiem: 
Za co jestem dziś najbardziej wdzięczny(-a)? 
Za co jestem dziś najmniej wdzięczny(-a)? 
Kiedy przyjąłem(-am) dziś najwięcej miłości? Kiedy przyjąłem(-am) jej najmniej? 
Kiedy czułem(-am) dziś w sobie najwięcej życia? Kiedy czułem(-am) go najmniej? 
Kiedy byłem(-am) dziś najszczęśliwszy(-a)? Kiedy byłem(-am) najmniej szczęśliwy(-a)? 
Który z momentów dnia był najmocniejszy? Który był najsłabszy? 
Kiedy doznawałem(-am) silnego uczucia przynależności?  
Kiedy doznawałem(-am) silnego uczucia braku przynależności? 

 
Kiedy robić rachunek sumienia? 
1. Codziennie wieczorem. 
2. Po szczególnych zdarzeniach i rozmowach. 
3. Pod koniec roku. 
4. Kiedy zastanawiamy się nad przeszłością. 



Trzy lata temu papież Franciszek ogłosił swoją autorską inicjatywę, jaką jest 
Światowy Dzień Ubogich, który przypada na tydzień przed Uroczystością Chrystusa 

Króla. Abp Grzegorz Ryś powiedział o tej inicjatywie: „To jest 
niezwykle ważne, że do tej wielkiej uroczystości Chrystusa Króla 
idziemy poprzez zauważenie Chrystusa obecnego w ubogich. Od 
samego początku Ojciec Święty pragnął, aby to nie było święto 
jednodniowe, ale by przekształciło się ono w Tydzień Ubogich”. 

Światowy dzień Ubogich - z orędzia papieża Franciszka 

 
 

 Ileż razy widzimy biednych na wysypiskach, gdzie zbierają pozostałości z tego, co 
zbywa, aby znaleźć coś do jedzenia i ubrania! W ten sposób również oni stali się 
częścią wysypiska ludzkiego i są traktowani jak odpady, nie powodując przy tym 
żadnego poczucia winy u tych, którzy doprowadzają do tej skandalicznej sytuacji. Ci 
ubodzy często są traktowani jak pasożyty społeczeństwa, które nie przebacza im 
nawet ich własnej biedy. Osądzanie innych jest zawsze pod ręką. Nie mogą pozwolić 
sobie na bycie nieśmiałymi albo przygnębionymi, są postrzegani jako niebezpieczni 
albo niezdolni tylko dlatego, że są biedni.  

 Jak nie podkreślić faktu, że Błogosławieństwa, którymi Jezus rozpoczął nauczanie  
o Królestwie Bożym, zaczynają się od słów: "Błogosławieni jesteście wy, ubodzy"  
(Łk 6,20)? Sens tych paradoksalnych słów jest właśnie taki, iż Królestwo Boże należy 
do ubogich, ponieważ spełniają oni warunek, dzięki któremu mogą je otrzymać. Iluż 
ubogich spotykamy codziennie! Wydaje się, iż upływ czasu oraz zdobycze cywiliza-
cyjne zwiększają ich liczbę, zamiast ją redukować. Mijają wieki, a to Błogosławień-
stwo ewangeliczne jawi się jako coraz bardziej paradoksalne, gdyż biedni są coraz 
biedniejsi, a dziś jeszcze bardziej. A jednak Jezus, który zapoczątkował Swoje Króle-
stwo, stawiając w centrum biednych, chce nam zakomunikować właśnie to: On je 
rozpoczął, ale powierzył nam, swoim uczniom, zadanie niesienia tego Królestwa 
dalej, biorąc odpowiedzialność za dawanie nadziei biednym. Konieczne jest, przede 
wszystkim w czasach takich, jak nasze, odnawiać nadzieję i przywracać zaufanie. To 
program, którego wspólnota chrześcijańska nie może nie doceniać. Z niego bierze 
się bowiem wiarygodność naszego głoszenia oraz prawdziwość świadectwa chrze-
ścijan.  

 Czasami wystarczy niewiele, aby przywrócić nadzieję: wystarczy zatrzymać się, 
uśmiechnąć, posłuchać. Przynajmniej na ten jeden dzień zostawmy na boku staty-
styki. Biedni nie są numerami, dzięki którym możemy pochwalić się działaniami  
i projektami. Biedni to osoby, którym należy wyjść na spotkanie. To samotni młodzi 
i starsi ludzie, których trzeba zaprosić do domu, aby podzielić się posiłkiem. To  
kobiety, mężczyźni i dzieci, którzy czekają na przyjacielskie słowo. Biedni zbawiają 
nas, ponieważ pozwalają nam spotkać oblicze Chrystusa.  

 Warunkiem, jaki stawia Pan Jezus uczniom, aby stali się wiarygodnymi ewangeliza-
torami, jest konieczność rozsiewania widzialnych znaków nadziei. Wszystkie wspól-
noty chrześcijańskie i tych, którzy czują potrzebę niesienia nadziei i pocieszenia 
ubogim, proszę o zaangażowanie, aby ten Światowy Dzień mógł wzmocnić w wielu 
chęć konkretnej współpracy, aby nikt nie czuł się pozbawiony bliskości i solidarno-
ści. Niech towarzyszą nam słowa proroka, który zwiastuje inną przyszłość: "A dla 
was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości" (Ml 3,20).  



INTENCJE MSZALNE 

Poniedziałek 

18.11.2019 

7:00 
1. O boże bł. i potrzebne łaski dla Romana z ok. urodzin 
2. Za + Franciszka i Genowefę Jeżewskich 

8:00 1. Za + Gertrudę i Józefa Myszk oraz Annę i Jana Miszk 

18:00 
1. Za + Jana Bielskiego w 4 r. śm 
2. Za + Wiesława Dolina oraz Ryszarda i Zofię  

Wtorek 

19.11.2019 

7.00 
1. Za + Eugeniusza Richert - int. od uczestników pogrzebu 
2. Za + Małgorzatę Jażdżewską - int. od uczestników pogrzebu 

8:00 
1. O zdrowie dla Justyny i Adama 
2. Dziękczynna w urodziny Łucji z prośba o zdrowie i potrzebne łaski i 
opiekę Matki Bożej 

18:00 
1. Za + Elżbietę Kobiela 
2. Za + syna Tadeusza Karczewskiego 

Środa 

20.11.2019 

7:00 
1. Za + Halinę Formela w 1 r. śm 
2. Za + Małgorzatę Jażdżewską - int. od zakładu pogrzebowego 

8:00 1. Za + Jakuba Bronk w 17 r. śm.  

18:00 
1. O zdrowie, Boże bł. i dary Ducha Św. dla Elżbiety i Łucji 
2. Za + Bronisława Frormela oraz Teściów 

Czwartek 

21.11.2019 

7:00 
1. Za + Zofię Karczewską - int. od zakładu pogrzebowego 
2. Za + syna Stanisława Lademan i 8 r. śm. 

8:00 1. Za + Jadwigę Zielińską w 1 r. śm. oraz męża Jana Zielińskiego 

18:00 

1. Z ok. 89 urodzin o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla mamy i babci Marii 
Kamińskiej 
2. Za + syna Ireneusza i męża Franciszka Płotka oraz rodziców Martę i 
Ludwika 

Piątek 

22.11.2019  

7:00 
1. Za + Floriana i Feliksę Sikora 
2. Za + Bronisława, Edwarda i Wiktorię 

8:30 
1. Za + syna Stanisława Lademan w dniu urodzin 
2. Za + Dariusza Rogotzkiego - int od zakładu pogrzebowego 

18:00 
1. Za + męża Bernarda Mielewczyk 
2. Za + Ottona i Aurelię Cyszkę oraz Leona i Apolonię Kosznik oraz Jerzego 

Sobota 

23.11.2019  

7:00 
1. Za + Jana Lis w 20 r. śm. 
2. Za + Dawida - int. od kolegów i koleżanek z liceum 

8:00 
1. W 50 ur. Małgorzaty i Joanny prosząc o dalszą bożą opiekę i potrzebne 
łaski 
2. Za + Edwarda Pleszyniak - int od zakładu pogrzebowego 

18:00 1. Za + Małgorzatę i Pawła Grohs 

Jezusa 

Chrystusa 

Króla 

Wszechświata 

24.11.2019 

7:00 1. Za + Klarę, Pawła, Alfonsa, Stefana i Jana Okuniewskich 

8:30 1. Za + rodziców Helenę i Leona Wrońskich 

10:00 1. Za + ojca Tadeusza z ok. urodzin 

11:30 1. Za + zmarłych z rodzin Hinz i Formela 

13:00 1. Za + Jadwigę Trybull 

18:00 1. Za + Elizabeth Vernon 

20:00 1. Za + Wiesława Dolina w 1 r. śm. 



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. Obchodzimy dzisiaj w kościele Światowy Dzień Ubogich - szczegóły w biuletynie 

2. Bardzo dziękuję wszystkim przygotowującym obchody 101 rocznicy odzyskania 

nieodległości.  Dziękuję także za ofiary złożone na tacę remontowo-inwestycyjną na ławki do 

kościoła św. Jana.  Zebraliśmy 9846 zł 70 gr. 

3. W liturgii kościoła: 

 poniedziałek - bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy 

 środa - św. Rafała Kalinowskiego  

 czwartek - wspomnienie ofiarowania NMP 

 piątek - św. Cecylii, męczennicy. Patronki muzyki . Pamiętajmy w tym dniu  

o naszym organiście - p. Piotrze, scholii Norbertanki, zespole muzycznym Lux Mundi, 

scholce dziecięcej, chórze Harmonia oraz wszystkich ubogacających śpiew liturgiczny  

w parafii.  

4. Spotkania duszpasterskie: 

 Jak w  każdą trzecią niedzielę miesiąca, bezpośrednio po Mszy Św. o godz. 11:30 (dla 

dzieci) zapraszamy dorosłych i dzieci na Rodzinne Spotkania Niedzielne. W programie: 

krótkie wspólne (dorośli i dzieci) radosne uwielbienie Boga, a potem równolegle zajęcia dla 

dzieci (tematyczna zabawa) i dla dorosłych (spotkanie tematyczne przy kawie i cieście, 

rozmowa z zaproszonymi gośćmi). Spotkanie w domu parafialnym od ok. godz. 12:30  

do godz. 14:00. Wstęp wolny. 

 katechezy dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.: w poniedziałek o godz. 16.30 

grupa sobotnia, a grupa niedzielna - w środę o 18.45.  

 katecheza dla rodziców przygotowujących się do I Komunii w poniedziałek w dolnym 

kościele po wieczornej mszy. 

 młodzież 18+ spotkanie na adoracji w kościele św. Jana - wtorek 20.00 

 modlitwa uwielbienia w środę o 19.00 w kościele św. Jana. 

 oaza dla młodzieży w czwartek o 19.00 w domu parafialnym.   

 spotkania Scholii w sobotę o 9.30 a Oazy Dzieci Bożych o 11.00.    

 spotkanie dla młodzieży bierzmowanej we wtorek o 19:30 w kościele 

 zbiórka dla ministrantów, aspirantów i kandydatów sobota 9:00, Lektorzy 

i Ceremoniarze poniedziałek 19:00;  
4. Spotkanie parafialnej rady duszpasterskiej będzie we wtorek 26 listopada o 19.00  

w domu parafialnym.  

5. Polecamy prasę katolicką: nowe numery: Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego 

dla dzieci oraz  Biuletyn Parafialny. 

6. Za tydzień w ostatnią niedzielę Roku Kościelnego - niedziela Chrystusa Króla 

Wszechświata - taca przeznaczona będzie na Gdańskie Seminarium Duchowne 

7. W minionym tygodniu odszedł z naszej wspólnoty parafialnej  + Edward Laskowski, lat 

82 z Żukowa. Polećmy go Bożemu Miłosierdziu: Dobry Jezu…. 
 

Ogłoszenia parafialne 


