
ROK XX nr 1069 

23.02.2020 r. 

 VII Niedziela Zwykła 

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 (pn- pt k. św. Jana) 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 

Ewangelia na Niedzielę 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko  
i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie 
stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś 
uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. 
Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć 
twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, 
żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. 
Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od 
tego, kto chce pożyczyć od ciebie. 
Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz 
miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela 
swego będziesz nienawidził. A Ja wam 
powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół  
i módlcie się za tych, którzy was prześladują, 
abyście się stali synami Ojca waszego, który 
jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce 
Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On 
zsyła deszcz na sprawiedliwych  
i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie 
tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć 
będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią?  
I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż 
szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego 
nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak 
doskonały jest Ojciec wasz niebieski».  

Komentarz 

Podejmując się jakiegokolwiek dzieła dobrze 
jest mieć przed oczami wyraźny cel. Poznanie 
drogi do niego zwykle u początku jest 
częściowe, ale kiedy już się nią przemierza, 
ukazują się coraz to nowe możliwości i coraz to 
nowe narzędzia do osiągnięcia celu. Do takiej 
postawy zachęca nas dzisiaj pierwsze czytanie. 
Bóg przedstawia Izraelowi cel zasadniczy ich 
postępowania: świętość. Następna część 
wypowiedzi objawia drogę i narzędzia 
upodobnienia się człowieka do Boga, a są nimi 
uczynki miłosierdzia. Bóg zestawia postawę 
miłości bliźniego, nawet trudnego do 
przyjęcia, od łatwiejszej postawy nienawiści  
i odwetu. Stwórca zaleca pełne miłości 
upominanie, w miejsce zemsty, urazy i chęci 
odizolowania się. Motywacją do tego ma być 
spojrzenie na swoje osobiste pragnienia. 
Właśnie tam, w swoim sercu, znaleźć można 
wołanie o bliskość, miłość i przebaczenie. 
Stworzyciel człowieka wydaje się więc 
mówić: „Popatrz czego chcesz i zrozum, że 
bliźni chce dokładnie tego samego”. Widzieć 
w drugim człowieku dobrą wolę i chęć 
jedności, pomimo jego nieporadności, jest 
prawdziwie Bożym spojrzeniem na 
pogubione w grzechu Jego dziecko. Zawarte 
w tym czytaniu słowo świętość można 
zamienić na miłosierdzie.  

    C.D. -> s.2 



Komentarz 

Pomimo przekonania co do konieczności miłowania bliźniego, czasami jest to wręcz niemoż-
liwe do zrealizowania. Bywa, że ktoś bardzo mocno skrzywdził i w oczach ofiary nie zasługuje 
na dobre traktowanie. Jak wtedy odnaleźć motywację do miłowania? 

Z tym problemem rozprawia się św. Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu. Stara się oczami 
Bożymi ukazać równość wszystkich co do godności. Nie waha się nazwać każdego ochrzczo-
nego „świątynią Ducha Świętego”, w której zamieszkuje chwała Boża. Dodaje jednak, iż świą-
tynię można zniszczyć, kto zaś tego się dopuści, tego zniszczy Właściciel świątyni – Bóg. 
Wspólny cel i status – należenie do Boga, ma wystarczyć jako motywacja do szukania zgody i 
proszenia Go o umiejętność przebaczania. Przy końcu, bowiem, mamy stać się kimś jednym 
w Chrystusie, a z Nim jedno w Bogu. Wtedy nie będzie już miejsca na podziały, a kto do Boga 
nie zdąży się upodobnić, kto nie będzie umiał być miłosierny, ten zostanie odrzucony i potę-
piony. 

Ewangelia Jezusa pokazuje właśnie takie podejście do relacji międzyludzkich. Zbawiciel przy-
szedł zaprowadzić pokój i zgodę wśród ludzi. Dlatego nauczanie o oku i zębie przenosi na 
grunt miłości i to miłości nieprzyjaciół. Izraelita miał miłować bliźniego, czyli drugiego Izraeli-
tę. W Prawie nie było ani słowa o miłości pogan, a tym bardziej o miłości do wrogów. Nau-
czanie o miłowaniu nieprzyjaciół jest typowe dla chrześcijaństwa i możliwe tylko w miłości 
Chrystusa. Jedynie Zbawiciel miłował do końca nawet swoich nieprzyjaciół. Jeśli ktokolwiek z 
ludzi też tak potrafi, to tylko dlatego, że miłość Boża jest w nim doskonała. Sami z siebie, 
ludzie nie są zdolni do aż takiego poświęcenia. 

Taka miłość jest szokująca, zaskakująca, a przede wszystkim bardzo widoczna. Zatem polece-
nia Chrystusa o drugim policzku, szacie, tysiącu kroków i pożyczaniu potrzebującym mają za 
zadanie uczynić Bożą łaskę dostrzegalną. Taką właśnie miłością ukochał nas Jezus. 

Bóg daje nam zawsze najlepszy z możliwych wzorów do naśladowania – siebie samego. Sko-
ro bowiem jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, to zachowanie tego obrazu 
jest naszym powołaniem i jedyną drogą uświęcenia. Tym właśnie będziemy różnić się od 
ludzi, a upodabniać do Boga, że miłować będziemy już bez granic. 

 ks. Krystian Wilczyński  

Gościmy dzisiaj ks. Przemka 
Kalickiego, proboszcza jednej  
z najmniejszych parafii naszej 

diecezji w Przejazdowie, która ma 
630 wiernych i która buduje nową 

świątynię. Zapraszamy do wsparcia 
naszych braci i sióstr, którzy z 

zapałem przystąpili  do wnoszenia kościoła, który ma zastąpić dotychczasową 
prowizoryczną kaplicę. Bóg zapłać za wszystkie dary serca! 





Dzisiaj o godz. 13.00 modlimy się w naszej parafii za +s. Marię 

Bogusławę Byczkowską (wcześniej w świecie Monikę Byczkowską, 

która 9 grudnia 2019 roku do  Domu Ojca Niebieskiego odeszła W 

Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia służyła Bogu  

i Ludziom przez 62 lata świętego życia. Przyszła na świat 23 

czerwca 1921 roku w rodzinie Jana i Marty z domu Szynszecka  

w miejscowości Kosy, Parafia Chmielno, diecezja Chełmińska. 

Krótko po rozpoczęci II wojny światowej dostała się do obozu 

Gasies-hausen w Niemczech, W 1942 roku za nieprzyjęcie 

niemieckiej volks listy - rodzice chcieli pozostać Polakami - w 

odpowiedzi na to 12 lutego 1942 roku o godz. 2.00 cała rodzina 

została wywieziona w głąb Niemiec do obozu w Saksonii - 

straciwszy cały dobytek. W tym samym roku po kilku miesiącach 

pobytu w obozie cała rodzina została wywieziona na przymusowe 

roboty. Po powrocie do Ojczyzny w 1945 roku rodzina  

s. Bogusławy nie zastała już domu mieszkalnego ani budynków 

gospodarczych. Ciesząc się dobry Bóg pozwolił całej rodzinie powrócić do Ojczyny uklękli na 

zgliszczach i odmówili modlitwę „Ojcze nasz”. W 1946 roku s. Bogusława podjęła pracę w 

szkole podstawowej w Żukowie i Leźnie. Była także katechetką.   

Zawsze pragnęła oddać swoje życie Panu Bogu. 2 lutego 1958 roku rozpoczęła postulat w 

Krakowie, a po nim pod kierunkiem s. Konsolaty Romańskiej nowicjat, który zakończyła 

złożeniem pierwszych ślubów zakonnych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa 2 sierpnia 1960 

roku w Krakowie. Po pięciu latach profesji czasowej 15 sierpnia 1965 roku złożyła śluby 

wieczyste w Walendowie.,    W czasie postulatu i na drugim roku nowicjatu pomagała Siostrom 

w pracy wychowawczej w zakładzie w Krakowie, oraz w zakładzie leczniczo-wychowawczej  

w Częstochowie. Potem pracowała kolejno w Białej k/Płocka, Radomiu. Przez ostatnie lata życia 

modlitwą i cierpieniem wpierała dzieła apostolskie Zgromadzenia, wypraszając miłosierdzie dla 

osób powierzonych jego apostolskiej trosce i dla całego świata. S. Bogusława zawsze  

z optymizmem patrzyła w przyszłość. Całkowicie zdając się na wolę dobrego Boga. Zawsze 

patrzyła na Pana Boga jako na najlepszego Ojca, który jest pełen miłosierdzia i wybaczy Jej 

wszystkie przewinienia. Nie prosiła o zdrowie ani o lata życia. Pragnęła tylko jednego: być 

gotową na wejście do Domu Ojca, o czym świadczy Jej duchowy testament; „ Z największą czcią 

i pokorą przekazuje moje ziemskie życie w ręce Stwórcy z nadzieją, że Chrystus Pan, który jest 

Światłością ludzi oświeci mi drogę do wieczności, do Domu Ojca, moje życie zakonne zostało mi 

przekazane przez Opatrzność z Miłosierdzia Bożego. Dlatego moje odejście z tego świata jest 

wielkim aktem wdzięczności wobec Bożej Opatrzności i wobec mojej Niebieskiej Opiekunki 

Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia" Była wdzięczna Panu Bogu za dar powołania, 

dobrych Rodziców, Rodzeństwo i Rodzinę. Zawsze odwoływała się do dobroci Bożej, która 

kierowała Jej losami także w zwykłych codziennych wyborach. Za każdą wyświadczoną Jej 

przysługę była bardzo wdzięczna. Swoją dobrocią „zarażała" Siostry, które bardzo kochała. Serce 

miała rozmodlone. Modlitwą ogarniała potrzeby Kościoła świętego, Ojczyzn, świata i 

Zgromadzenia. Niech Pan przyjmie ją do swojej chwały! 

Krucjata Wyzwolenia Człowieka  - W trzecie piątki miesiąca  (z wyjątkiem  
wakacji) w parafii  Wniebowzięcia NMP w Żukowie, modlimy się o trzeźwość  
w naszych rodzinach, dekanacie i ojczyźnie.   Adoracja Najświętszego Sakramentu 
o godzinie 17:30, następnie o godzinie 18:00  Msza Święta, a  po Niej  
spotkanie otwarte dla wszystkich, w salce obok Kościoła. Nabożeństwo  
prowadzą  członkowie  Krucjaty Wyzwolenia Człowieka z Kręgów  Rodzin Domo-
wego Kościoła Ruchu Światło Życie. 
Z okazji rozpoczynającego się od dzisiejszej niedzieli 53 Tygodnia Modlitw  
o Trzeźwość Narodu będziemy w kolejnych biuletynach przedstawiać genezę  
i program tego wielkiego i potrzebnego dzieła  



Intencje Mszalne 

PONIEDZIAŁEK 

24.02.2020 

7:00 
1. Za + Stefanie Kryszewską (greg 24) 
2. W 19 ur. Oli prosząc o zdrowie i opiekę Matki Bożej 

8:00 1. Za + Agnieszkę Dzikowską Majętniak - int. od zakł. pog. 

18:00 
1. Dziękczynna za dar życia i bł. dla mamy Stanisławy 
2. Za + Urszulę Płotka i Jana Lewandowskiego 

WTOREK 

25.02.2020 

7:00 
1. W intencji mamy Beaty w dniu 50-tych urodzin, o zdrowie i opiekę 
Matki Bożej 
2. Za + Andrzeja Zielińskiego - int. od zakł. pog. 

8:00 1. Za + Stefanie Kryszewską (greg 25) 

18:00 
1. Za + zm. Z rodziny Stankowskich i Müller 
2. Za + Leszka Fronckowiak oraz rodziców rodziców Sawickich, 
Chojnackich i Świerczyńskich 

ŚRODA 

POPIELCOWA 

26.02.2020 

7:00 
1. Za wszystkich zmarłych z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące 
2. Za + Stanisława Walkusz w miesiąc po śmierci 

8:00 1. Za + Franciszka, Helenę, Stanisława i zm. Z rodziny Lewańczyk 

10:00 1. Za + Gerarda Siebert 

16:00 1. Za + Mamę Małgorzatę i brata Wojciecha 

18:00 1. Za + Stefanie Kryszewską (greg 26) 

20:00 
1. Dziękczynna w 18-te ur. Juli Kmita z prośbą o dary Ducha św. i opiekę 
Matki Bożej w dorosłym życiu 

CZWARTEK 

27.02.2020 

7:00 
1. Za + Stefanie Kryszewską (greg 27) 
2. Za + Józefa i Jadwigę oraz Mariana i Henryka  

9:00 1. Za + Krystynę Wendr w 25 r. śm. oraz Jana i Ryszarda 

18:00 

1. Za + Adama Formela 
2. Za + Tadeusza Dargacz 
2. Dziękczynna w 50 - te ur. Krzysztofa z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki 
Bożej 

PIĄTEK 

28.02.2020 

7:00 
1. W int. Panu Bogu wiadomej 
2. Za + Julię Gołuńską - od ucz. pog. 

9:00 1. Za + Brunona, Gertrudę Grot, braci i bratową Józefę 

18:00 
1. Za + rodziców Martę i Stefana Klasa oraz rodzeństwo Annę, Stefanię i 
szwagra Franciszka 
2. W int. Zbigniewa w dniu urodzin o zdrowie i Boże bł.  

20:00 1. Za + Stefanie Kryszewską (greg 28) 

SOBOTA 

29.02.2020 

7:00 
1. Za + Franciszka Kreft w dniu ur. oraz rodziców z ob.. stron 
2. Za + Władysława w 8 r. śm. oraz zm. z rodziny Szynszeckich 

8:00 1. Za + Stefanie Kryszewską (greg 29) 

18:00 
1. Za + męża Witolda Gillmeister; rodziców Helenę i Antona 
Kwidzińskich oraz sistrzeńca Piotra Borkowskiego 
2. Za + Renatę Reggel - int. od koleżanek i kolegów z pracy 

20:00 1. Za + Zofię i Henryka Wawrzyniak 

VII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

1.03.2020 

7:00 1. Za + Marię Piastowską w dniu urodzin 

8:30 1. Za + członkinie Róży św. Magdaleny z Lnisk 

10:00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 

11:30 1. Za + Stefanię Kryszewską (greg 30) 

13:00 1. Dziękczynno Błagalna w 70 - te urodziny Marii 

18:00 1. Za + Józefa Rożek i dziadków z obojga stron 

20:00 1. Za + rodziców i rodzeństwo 



1. Gościmy dzisiaj ks. Przemka Kalickiego, proboszcza jednej z najmniejszych 
parafii naszej diecezji w Przejazdowie, (ma 630 wiernych ) i która buduje nową 
świątynię. Zapraszamy do wsparcia naszych braci i sióstr, którzy z zapałem przystąpili  
do wnoszenia kościoła, który ma zastąpić dotychczasową prowizoryczną kaplicę. Bóg 
zapłać za wszystkie dary serca! 

2. W tym tygodniu rozpoczynamy Wielki Post. Czas przemiany naszych serc, 
nawrócenia i pokuty. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, „Pamiętaj, że prochem 
jesteś i w proch się obrócisz” – słowa które usłyszymy podczas posypania głów popiołem zachęcają do 
podjęcia czynów pokutnych: modlitwy, postu i jałmużny. Środą popielcową rozpoczynamy także 
rekolekcje wielkopostne dla naszej parafii, które potrwają do niedzieli włącznie. Program jest w 
biuletynie. Rekolekcje wygłosi pustelnik z Góry Polanowskiej o. Janusz Jędryszek. Program w biuletynie 

3. W Środę Popielcową Msze św. z posypaniem głów popiołem o godz.. 7.00, 8.00, 10.00, 16.30  
i 18.00 i 20.00. Przypominamy, że w Środę Popielcową obowiązuje tzw. post ścisły. Osoby dorosłe 
zobowiązane są do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych oraz do ograniczenia ilości posiłków do 
trzech w ciągu dnia, w tym jeden do syta.  

4. Od środy wszystkie Msze św. z uwagi na rekolekcje są w dużym kościele. W tym tygodniu nie ma 
modlitwy uwielbienia w kościele św. Jana,  adoracja Najświętszego sakramentu w zwykłych godzinach. 

5. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa przypisane do tego czasu: 

 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę na godz. 16.00. 

 Droga Krzyżowa w każdy piątek po Mszy św. o godz. 8.00 dla dorosłych, o godz. 17.00 dla dzieci oraz 
o godz. 19.30 dla młodzieży i dorosłych 

6. Spotkania duszpasterskie: 

 Spotkanie młodzieży starszej 18+ jest w  środę po ostatniej Mszy św. o 20.00.   

 Spotkanie scholii w sobotę o 9.30 a Oaza Dzieci Bożych w sobotę o 11.00. 

 Spotkanie oazowe młodzieży w czwartek o 19.00 w kościele św. Jana a potem katecheza w ramach 
rekolekcji. 

 katecheza dla uczniów szkół średnich, którzy nie mają możliwości brania udziału w lekcjach religii  
w szkole są w niedzielę o 19.00 w domu parafialnym.  

 katechezy dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.: w poniedziałek o godz. 16.30 grupa 
sobotnia. Przychodzą dzieci, których nazwiska rozpoczynają się od litery „„L” do „Ż”.  Spotkanie  
w kościele dolnym. Grupa środowa ze względu na Środę Popielcową spotkania nie ma. 

 Za tydzień w niedzielę po Mszy św. o 13.00 spotkanie członków Żywego Różańca w kościele. 

 Próby dla kandydatów do bierzmowania zgodnie z ustalonym grafikiem.  

 Wszystkich chłopców którzy chcieli by zostać ministrantami zapraszamy na spotkanie w sobotę na 
godzinę 10:00 a ministrantów i kandydatów poniedziałek 19:00; lektorów w poniedziałek o 19:45. 

7. W ramach obchodów Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego zapraszamy na 
zwiedzanie naszego  kościoła i muzeum z przewodnikiem dzisiaj o godz. 14.00 

8. Wyjazd na bal dla dzieci autobusem dzisiaj o 14.30 z parkingu przed kościołem. 
9. Zapraszamy wszystkich dorosłych na tradycyjnego śledzika w sali koncer towej na terenie Opery 

Leśnej w Sopocie w godzinach 20.00-24.00 we wtorek. Koszt 35 zł od pary+coś na stół. Szczegóły na 
kartkach informacyjnych w zakrystii.  

10. Jest także prasa katolicka: nowe numery „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa Niedzielnego”, 
„Miłujcie się” oraz nasz Parafialny Biuletyn.  

11. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej parafii: śp. Stanisława Gruchałę, l. 72 z Glincza. 
Dobry Jezu a nasz Panie…. 

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 
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