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 XIV Niedziela Zwykła  

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:  
wtorek o godz. 17.30 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:  
środa 17:45 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 

Ewangelia na XIV niedzielę ZWYKŁĄ 

Mt 11,25-30 

W owym czasie Jezus przemówił 

tymi słowami: «Wysławiam Cię, 

Ojcze, Panie nieba i ziemi, że 

zakryłeś te rzeczy przed mądrymi 

i roztropnymi, a objawiłeś je 

prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie 

było Twoje upodobanie. 

Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. 

Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, 

ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn 

i  ten, komu Syn zechce objawić. 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy 

utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja 

was pokrzepię. Weźcie na siebie 

moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, 

bo jestem cichy i pokornego serca, 

a znajdziecie ukojenie dla dusz 

waszych. Albowiem słodkie jest 

moje jarzmo, a moje brzemię 

lekkie». 

Komentarz 

(…) Prorok Zachariasz zapowiada przybycie Króla 

na Syjon. Na tej górze zbudowana jest Jerozolima, 

tam znajdowała się wówczas świątynia. Skoro 

Zachariasz zapowiada powrót Władcy 

w zwycięskim pochodzie, to należy rozumieć, że 

w momencie wypowiadania proroctwa Syjon był 

osierocony. Istotnie, lud Izraela odczuwał 

uciemiężenie przeżywając czas okupacji. Prorok 

odczytał pragnienie ludu i z woli Bożej objawił 

mu wypełnienie oczekiwań, pragnień i nadziei. 

Słuchacze Zachariasza reagowali zapewne 

entuzjastycznie, ufając że Bóg wreszcie 

odpowiedział na ich modlitwy. Ta nadzieja była 

dla nich światłem w ciemności, zapowiedzią 

wolności kultu religijnego. 

Zachariasz opisuje jak ma wyglądać pochód 

sprawiedliwego Króla: tak jak Jego zwycięstwo, 

ma być zupełnie inny niż można by się tego 

spodziewać. Otóż Bohater miał być pokorny, 

swoją postawą daleki od dumnego zwycięzcy, 

kładącego u swych stóp wszystkich wrogów. Dalej 

miał jechać na oślęciu, a nie na koniu, który 

w starożytności był odpowiednikiem dzisiejszego 

czołgu. Zamiast na zwierzęciu bojowym, Król 

wjedzie na przyjaznym człowiekowi zwierzęciu 

pociągowym. Zwycięzca nie używa swojej siły 

wobec wrogów, ale wobec ich narzędzi zbrojnych: 

niszczy rydwany i konie, łamie łuki wojenne. 



KOMENTARZ 

Zaprowadza pokój na całej ziemi. 

Osoba zaznajomiona z Pismem Świętym powinna skojarzyć ten tekst z wjazdem Jezusa do 

Jerozolimy wspominanym w Niedzielę Palmową. Chrześcijańska lektura Starego Testamentu odnosi 

wszystko do Chrystusa, który jest Nowym wyjaśnieniem Starego. Chrystus jest tym Królem, 

niewalczącym z człowiekiem, ale niszczącym narzędzia wrogości. On przybywając daje pokój. 

Wchodzi na Syjon naszego życia i stanowczo niszczy nienawiść i grzech, a po stoczonej walce 

ogłasza pokój. 

Dzieje się tak i w naszym życiu, kiedy Jezus zaczyna być świadomie do niego zapraszany. Wtedy 

znacząco i stanowczo (nieraz w sporach i boleściach między ludźmi) miażdży ich militaria. Kiedy już 

pokona zło mocą swojej walki na krzyżu, zmartwychwstaje i mówi: „Pokój wam!”. Wtedy wszystko 

co złe dobiega końca, a to co święte zaczyna świecić. 

Tak zwycięża Bóg: nie niszczy człowieka, ale jego okazje do zadawania sobie ran. Niestety tego 

sposobu działania nie dostrzegają ludzie nie znający Go. Dlatego modlą się powierzchownie, a wręcz 

magicznie, próbując kupczyć z Panem: „ja Ci modlitwę, a Ty mi co chcę”. Nie zmieniają się w sercu 

i nie mają zamiaru rezygnować z rydwanów, koni i łuków. Takim Jezus nie będzie dawał pokoju, bo 

nie chcą pozbyć się przeszkadzającego jego przyjęciu uzbrojenia. 

Tymczasem Ojciec przekazał Synowi wszystko. W słowie wszystko mieści się absolutnie wszystko. 

Przyjmując Jezusa nie trzeba wspomagać się własnymi pomysłami na zaprowadzenie pokoju. Można 

wypuścić z rąk rydwany, konie i łuki. One nie będą potrzebne jeśli wierzymy, że Jezus ma wszystko, 

czego potrzebujemy. Dlatego należy modlić się o lepsze poznanie Syna. Kto bardziej zna, ten 

bardziej ufa. 

Na dowód tego Jezus zapewnia nas, że nie odrzuci nikogo, kto by uznał swoje utrudzenie 

i obciążenie. Obiecuje, że udzieli mu pokrzepienia. Jego jarzmo jest do udźwignięcia, bo choć nie 

można go usunąć jest dziwnie lekkie. Ponadto jest również słodkie, a więc należy je brać do ust. 

Przypomina się tutaj prorocka wizja zjedzenia książeczki Słowa Bożego (por. Ez 3,3; Ap 10,9); 

przypomina się słodycz Bożego Słowa (por. Ps 119,103); przypomina się słodki głos oblubieńca 

(Pnp 2,14). Zatem chodzi o słuchanie Boga i wypełnianie Jego woli. 

W Biblii jarzmo było symbolem wzięcia w niewolę. Mówiono w przenośniach, że Izrael nosił ciężkie 

i żelazne jarzma swoich okupantów. Jezus nawiązuje do tego i pokazuje, że trzeba oddać się Jemu we 

władanie, w swoiście rozumianą niewolę, jaką jest wypełnianie woli Bożej. Szczytem wolności 

człowieka jest zrezygnowanie z kierowania się własną wolą. „Bowiem nie jest sztuką używać 

władzy, którą się ma; sztuką jest, mając ją, zrezygnować z jej używania” (Film: Lista Schindlera). 

Jeśli mamy być niewolnikami, to tylko wypełniania woli Bożej. W istocie ta niewola, paradoksalnie 

jest właśnie wolnością. Nie wykonuje się jej bezmyślnie i bezwolnie. Tej niewoli się uczy. Zatem 

Jezus nie jest ciemiężcą, ale Nauczycielem. Podobnie jak uczeń musi się zniewolić i usiąść do nauki, 

tak i uczeń Chrystusa zakłada jarzmo na swoje pożądliwości i nabywa wiedzy Bożej. 

Boski Nauczyciel jest łagodny i pokorny sercem. Nie narzuca swojego zdania. Znając Go, chce się 

Go naśladować. Zatem wpuśćmy Jezusa do naszych warowni, oddajmy Mu nasze ludzkie narzędzia 

zaprowadzania pokoju. Przypatrzmy się Jego postawie i naśladujmy Go: w rodzinie, w pracy, 

w codzienności. Wtedy rzeczywiście pokój zapanuje od morza do morza, od brzegów Rzeki aż po 

krańce ziemi – czyli wszędzie.       

          ks. Krystian Wilczyński 

źródło:  http://www.szkolabiblijna.gda.pl/slowo-na-niedziele-13256 



NABÓR DO SZKOŁY 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 

ZAWODOWYCH 

I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

W ŻUKOWIE 

PROWADZI NABÓR 

DO TECHNIKUM 

I BRANŻOWEJ SZKOŁY 

I STOPNIA 

 Szczególnie zapraszamy 

do nauki w zawodzie technik 

ekonomista i technik rachun-

kowości. 

 Klasy te miały być 

oddziałami dwujęzycznymi, 

jednak z powodu ustalenia 

przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej bardzo krótkiego 

terminu rekrutacji zdecydo-

wano o wycofaniu się 

z dwujęzyczności i wydłużeniu 

rekrutacji do 10 lipca 2020 

roku.  

 W technikum zapraszamy także do nauki w zawodach: technik 

transportu drogowego, technik transportu kolejowego, technik logistyk 

oraz technik eksploatacji portów i terminali.  

 W Branżowej Szkole I stopnia oferujemy naukę w dowolnym 

zawodzie.  

 Wnioski należy dostarczyć do szkoły do 10 lipca 2020 roku do 

godziny 15.00.  

 Więcej informacji na stronie www.zsziozukowo.pl 

http://www.zsziozukowo.pl


XI  ŻUKOWSKIE LATO MUZYCZNE 



1. Witam wszystkich parafian i gości modlących się razem z nami.  

2. Przypominamy, że w okresie wakacji Msze święte w naszej 

parafii są odprawiane: w dni powszednie od poniedziałku do piątku o 

godzinie 7:00 w kościele św. Jana a o godzinie 18:00 w kościele poklasztornym.   

W soboty obie Msze święte o 7:00 i 18:00 są w kościele parafialnym. W niedziele 

nie ma mszy o godzinie 13:00 (z wyjątkiem Mszy św. z elementami j. 

kaszubskiego za tydzień). Kancelaria parafialna w czasie wakacji jest czynna: 

poniedziałek,  środa, piątek, sobota: 8:00 – 8:30; wtorek i czwartek: 16:30 – 17:00. 

3. Spotkanie wspólnoty Żywego Różańca dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.30 

4. Dzisiaj pierwszy z cyklu koncertów „XI Żukowskie Lato Muzyczne”.  

O godz. 16.00  na dziedzińcu kościoła wystąpi zespół KROKE z repertuarem 

pt. „Muzyka świata”. Z uwagi na stan epidemii prosimy o podporządkowanie 

się przepisom sanitarnym. Wstęp wolny. 

5. W liturgii Kościoła: 

 Poniedziałek - bł. Marii Ledóchowskiej.  

 Sobota - Św. Benedykta, Opata, Patrona Europy, święto. 

6. Są dostępne terminy wyjazdowych rekolekcji oazowych już tylko dla 

młodzieży po VI, VII, VIII klasie. Zapisy przez stronę internetową ruchu 

Światło-Życie http://www.rekolekcje.oazagdansk.pl/rekolekcje. 

7. Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie organizuje Pielgrzymkę 1000 Serc 

z Żukowa do Sianowa w terminie 19 lipca br. Zapisy pod numerem telefonu 

798867166. W gablocie wywieszony jest plakat dotyczący pielgrzymki. 

8. Polecamy prasą katolicką: nowy numer Gościa Niedzielnego, Małego Gościa 

Niedzielnego, Miłujcie się i Biuletynu Parafialnego.  

9. Wszystkim Parafianom udającym się na letni wypoczynek życzymy udanego 

urlopu i bezpiecznego powrotu.  

10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej parafii śp.: Józef Dejk,  l. 85,  

z Borkowa. Polećmy go Bożemu Miłosierdziu. Dobry Jezu, a nasz Panie... 

 
 

Adres parafii: ul. 3 Maja 4, 83-330 Żukowo, tel. (058) 681-82-42.  
Kancelaria parafialna czynna: poniedziałek, środa, piątek, sobota: 8:00 – 8:30;  
wtorek i czwartek: 16:30 – 17:00  (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 

Ogłoszenia Parafialne - XIII Niedziela ZWYKŁA - 05.07.2020 

http://www.rekolekcje.oazagdansk.pl/rekolekcje


PONIEDZIAŁEK 

BŁ. MARII 

LEDÓCHOWSKIEJ 

06.07.2020 

7:00 
1. Za + Mieczysława (on) Tomulewicz w 5 rocz. śmierci 
oraz + Aleksandra (on) Tomulewicz w 7 rocz. śmierci 
2. Za + Elżbietę Nauman 

18:00 
1. Za + Bronisławę i Brunona Baranowskich oraz Gertrudę 
i Brunona Karczewskich 

WTOREK 

07.07.2020 

7:00 
1. Za + rodziców Zygmunta i Stefanię Pikarskich oraz Gabrielę 
Pytlik 

18:00 1. Dziękczynna w 2 rocz. ślubu Agnieszki i Kacpra 

ŚRODA 

08.07.2020 

7:00 1. Za + Weronikę i Józefa Dargacz 

18:00 1. Za + syna Krzysztofa i ojca Zygmunta 

CZWARTEK 

09.07.2020 

7:00 
1. Dziękczynna z prośbą o dary Ducha Świętego i Boże 
błogosławieństwo z okazji 15 urodzin Mikołaja 

18:00 1. O Boże błog. dla rodziny i Jarosława w dniu urodzin 

PIĄTEK 

10.07.2020 

7:00 1. Za + Alojzego i Annę Bendik 

18:00 1. Za + Stanisława Dejk w 9 rocz. śmierci 

SOBOTA 
ŚW. BENEDYKTA 

OPATA, 
PATRONA 
EUROPY 

11.07.2020 

7:00 1. Za + Franciszkę i Władysława Okrój 

13:00 1. Ślub: Joanna i Zbigniew 

16:00 1. Ślub: Karolina i Adrian 

18:00 
1. Za + Agnieszkę, Pawła, Jadwigę, Stefanię Cyperskich oraz 
Józefinę Warkusz 

XIV NIEDZIELA 

ZWYKŁA  

12.07.2020 

7:00 1. Za + męża Alfonsa Elgerd i mamę Monikę 

8:30 
1. Za + rodziców Brunona i Annę oraz braci Edwarda i Stanisława 
Lewańczyk 

10:00 1. Za + Annę i Władysława Formela 

11:30 1. Za + Klarę, Józefa, Andrzeja i Kazimierza Fularczyk 

13:00 
1. Za + Zygmunta Fularczyk (int. od Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego) 

18:00 
1. Dziękczynno-błagalna w intencji Piotra i Natalii w 1 rocz. ślubu 
oraz Patrycji w 18 urodziny 

20:00 1. Za + Irenę, Stanisława, Alfonsa i Jana 

Intencje 


