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 XV 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 13,1-9 (lub Mt 13,1-23) 

Owego dnia Jezus wyszedł z domu 

i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały 

się koło Niego tłumy tak wielkie, że 

wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud 

stał na brzegu. I mówił im wiele w 

przypowieściach tymi słowami: 

«Oto siewca wyszedł siać. A gdy 

siał, jedne ziarna padły na drogę, 

nadleciały ptaki i wydziobały je. 

Inne padły na grunt skalisty, gdzie 

niewiele miały ziemi; i wnet 

powschodziły, bo gleba nie była 

głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, 

przypaliły się i uschły, bo nie miały 

korzenia. Inne znowu padły między 

ciernie, a ciernie wybujały 

i  zagłuszyły je. Inne wreszcie padły 

na ziemię żyzną i plon wydały, 

jedno stokrotny, drugie 

sześćdziesięciokrotny, a inne 

trzydziestokrotny. 

Kto ma uszy, niechaj słucha!» 

Komentarz 

Dzisiejsza liturgia Słowa ukazuje nam 

Jezusa-Egzegetę. To znaczy Jezusa 

wyjaśniającego słowo Boże. Jest to 

o tyle ciekawa scena, że samo Słowo – 

niepojęte i nieogarnione przez ludzki 

umysł – wypowiada się ubrane 

w przypowieść o siewcy; po czym 

(uwaga!) samo się wyjaśnia. 

W języku greckim czynność 

wyjaśniania słowa to: egzegeomai. Stąd 

właśnie egzegeza biblijna, czyli 

procedura wyjaśniania tekstu. Jest takie 

miejsce w Biblii, gdzie Jezus-Słowo 

Boga, jest właśnie przedstawiony 

w czynności wyjaśniania i tam właśnie 

występuje powyższe pojęcie: „Boga 

nikt nigdy nie widział, Ten 

Jednorodzony Bóg, który jest w łonie 

Ojca, o Nim pouczył (egzege-

zato)”  (J 1,18). Czyli samo Słowo 

wypowiada siebie i samo się wyjaśnia 

w Jezusie – w Jego nauce i czynach. 

Dzisiejsza przypowieść jest tego 



KOMENTARZ 

przykładem. 

Oto Jezus obserwuje życie zwykłych ludzi, prostych rolników, zapewne mówi 

właśnie do takich. Wykorzystuje codzienność do pokazania zwykłości 

obecności Boga. Znaczy to, że już codzienne zwykłe prace występują jako 

pomoce do poznania Boga, bo dla wierzącego wszystko prowadzi do Boga, 

potrafi użyć dosłownie wszystkiego, żeby myśleć o Bogu. 

Tak więc Jezus wyjaśnia prawdy Boże sięgając do życia swoich słuchaczy. 

Można powiedzieć, że „profiluje przekaz” ze względu na odbiorcę: inaczej 

mówi do pasterzy, inaczej do rybaków, a jeszcze inaczej do faryzeuszów 

i uczonych w Prawie. Taki zabieg miał skutkować zjednoczeniem się słuchaczy 

z treścią, bowiem słuchając o sobie i o swoich sprawach można bardziej 

otworzyć się na prawdę Bożą. Powszechnie wiadomo, że inaczej słucha się 

kogoś mówiącego nawet mądrze, ale „ponad głowami”, a inaczej kogoś 

celującego bezpośrednio w serce. W drugim przypadku słowo zabiera się ze 

sobą i słucha się go wewnątrz siebie. Treści przez nie niesione można 

odtwarzać, przypominać sobie, wyobrażać i – co najważniejsze – próbować żyć 

według nich. 

Jak zareagowałem na przypowieść o siewcy? Gdzie zacząłem myśleć o sobie 

i o tym jaką glebą jestem? Nośmy słowo w sercu. Pytajmy Go o to. Przynieśmy 

je do kościoła na liturgię. To samo Słowo – Chrystus, wyjaśni nam je ponownie. 

Miejmy każdego dnia jakieś słowo w sobie. Przypominajmy je sobie i chętnie 

rozważajmy. Odpowiadajmy ciągle na pytanie: Gdyby przyszedł do mnie ktoś 

i zapytał co oznacza to, co czytam; jak dana treść do mnie przemawia – co bym 

odpowiedział?  

         ks. Krystian Wilczyński 

 

 

 

 
(…) Szkaplerz karmelitański NMP z Góry Karmel jest ściśle związany z historią i duchowością 
Zakonu Karmelitańskiego. Według tradycji Matka Boża objawiła się św. Szymonowi Stock, 
Generałowi Zakonu Karmelitańskiego w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. i powiedziała: Przyjmij, 
najmilszy synu, Szkaplerz twojego Zakonu. Kto w nim umrze nie dozna ognia piekielnego. 
Przywileje i łaski Szkaplerza św. były potwierdzone wielokrotnie przez papieży. Potwierdzili je: 
Klemens VII (bullą z dnia 12 sierpnia 1530 r.), Pius V, Grzegorz XIII, Paweł V, Klemens X, 
a nabożeństwo szkaplerzne polecali wiernym: Pius XI, Pius XII (1951), Paweł VI, Jan Paweł II 
(2001). 
Szkaplerz w istocie jest „habitem". Ten, kto go przyjmuje, zostaje włączony w mniej lub więcej 
ścisłym stopniu do Zakonu karmelitańskiego, poświęconego służbie Matki Najświętszej, aby 
doświadczać słodkiej i macierzyńskiej obecności Maryi w codziennym trudzie przyoblekania się 

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

MATKA BOŻA Z GÓRY KARMEL I SZKAPLERZ KARMELITAŃSKI 



w Jezusa Chrystusa (św. Jan Paweł II). Serce nabożeństwa 
szkaplerznego stanowi oddanie się Chrystusowi na wzór 
Maryi przez poświęcenie się na Jej służbę, życie 
w zjednoczeniu z Nią i naśladowanie Jej cnót. 
     

Znaczenie duchowe szkaplerza 
Szkaplerz jest Szatą Maryi, jest znakiem pokuty 
i nawrócenia. 
Kto przyjmuje Szkaplerz św., wyrzeka się złego ducha, 
odnawia przyrzeczenia Chrztu św. i oddaje się Maryi jako 
Jej dziecko. Kto przyjmuje Szkaplerz, przyjmuje, jak św. Jan 
Apostoł pod Krzyżem, Maryję do siebie, by żyć 
w zjednoczeniu z Nią i Jej służyć. 
Szkaplerz oznacza poświęcenie się Niepokalanemu Sercu 

Maryi i naśladowanie Jej cnót, szczególnie cnoty czystości i pokory. (…) 
         

Szkaplerz oznacza przymierze przyjaźni z Maryją, 
w którym Ona zobowiązuje się dopomóc nam do zbawienia i uświęcenia, a my 
zobowiązujemy się do Jej naśladowania, służenia Jej i rozszerzania Jej czci. 
Szkaplerz oznacza habit Zakonu poświęconego służbie i czci Matki Bożej. 
Przyjmując Szkaplerz, pragniemy odtąd żyć tym samym duchem Karmelu, pełnić tę samą 
misję i żyć w zjednoczeniu z Maryją, dla Maryi, przez Maryję i w Maryi. 
     

Obietnice szkaplerzne 
Cała maryjna tradycja Karmelu wiąże ze Szkaplerzem św. dwie wielkie obietnice Maryi 
i dwie łaski, które z nich wypływają: 
 Kto w Nim umrze nie dozna ognia piekielnego 
(słowa Matki Bożej wypowiedziane do św. Szymona). Maryja tym samym obiecuje 
wszystkim odzianym Szkaplerzem św. pomoc na drodze zbawienia. 
 Wybawienie z czyśćca w pierwszą sobotę po naszej śmierci. 
Jest to tak zwany przywilej sobotni. Matka Boża zapewniła rychłe wybawienie z czyśćca 
(bulla pap. Jana XXII w 1322 r.), tym, którzy nosząc Szkaplerz, zachowają czystość według 
stanu i wierność modlitwie: Ja, Matka w pierwszą sobotę po ich śmierci miłościwie 
przyjdę do nich i ilu ich zastanę w czyśćcu, uwolnię i zaprowadzę ich na świętą Górę 
żywota wiecznego. Maryja tym samym obiecuje wszystkim odzianym Szkaplerzem pomoc 
na drodze uświęcenia. 
 Pomoc i obrona w niebezpieczeństwach duszy i ciała. 
Maryja obiecuje nas wspierać na drodze naśladowania Chrystusa, a zwłaszcza w godzinę 
naszej śmierci, pomóc nam w ostatecznej walce o wieczne zbawienie. 
 Uczestnictwo w dobrach duchowych całego Zakonu karmelitańskiego za życia 
i po śmierci (w Mszach św., pokutach, modlitwie i ofiarach), gdyż Matka i Królowa 
Karmelu, jednoczy z sobą w jedną Rodzinę tych, którzy przyjmują Szkaplerz św. Tworzący 
erygowaną prawnie wspólnotę Bractwa Szkaplerznego korzystają także z daru odpustów 
zupełnych. (…)  
 

Więcej na naszej parafialnej stronie internetowej. 

źródło: https://www.karmel.pl/szkaplerz-karmelitanski (stan na dzień 08.07.2020r.) 
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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 dzisiejszej Mszy św. z elementami 

j. kaszubskiego). Kancelaria parafialna w czasie wakacji jest czynna: poniedziałek,  

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

3. Dzisiaj drugi z cyklu koncertów „XI Żukowskie Lato Muzyczne”.  

O godz. 16.00  na dziedzińcu kościoła wystąpi Justyna Bacz z repertuarem pt. 

„Francuska Chanson Française”. Z uwagi na stan epidemii prosimy 

o podporządkowanie się przepisom sanitarnym. Wstęp wolny. 

4. Jutro dzień fatimski - 13 dzień miesiąca. Zapraszamy wszystkich parafian na 

czuwanie modlitewne, które rozpoczniemy Różańcem o 19.30. Potem Msza św. 

Całość w kościele poklasztornym. Przypominamy o obowiązkowym zakryciu ust 

i nosa, także podczas procesji ze świecami.  

5. W liturgii Kościoła: 

 Poniedziałek - wspomnienie św. Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników 

 Środa - wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła 

 Czwartek - wspomnienie NMP z Góry Karmel 

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. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na dzisiejszą tacę remontowo-

inwestycyjną z przeznaczeniem  na prospekt organów w naszym kościele. 

8. 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. 

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

Niedzielnego, Miłujcie się i Biuletynu Parafialnego.  

10.Wszystkim Parafianom udającym się na letni wypoczynek życzymy udanego 

urlopu i bezpiecznego powrotu.  
 

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 
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PONIEDZIAŁEK 

ŚW. 

ANDRZEJA 

ŚWIERADA I 

BENEDYKTA  

13.07.2020 

7:00 
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. I dalszą 
opiekę Matki Bożej 

18:00 1. Za + członków Róży św. Józefa z Osiedla Elżbietowo 

20:00 
1. O Boże błog. I opiekę Matki Bożej dla Agnieszki w dniu urodzin 
oraz dla całej rodziny 

WTOREK 

14.07.2020 

7:00 1. Za +Adama Piotrowskiego w 10 rocz. śmierci 

18:00 
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. 
dla całej rodziny 

ŚRODA 

ŚWIĘTEGO 

BONAWENTURY 

15.07.2020 

7:00 
1. W 21 urodziny Wojciecha i w 5 urodziny Aleksandra z prośbą o 
potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo 

18:00 1. Za + Wojciecha Pytel 

CZWARTEK 

NMP Z GÓRY 

KARMEL 

16.07.2020 

7:00 
1. Za Ojca Świętego, Ojczyznę, radio Maryja i Telewizję Trwam 
2. Za + Jana Jeżewskiego (int. od uczestników pogrzebu) 

16:00 1. Ślub Monika i Michał 

18:00 1. Za + Józefa Richert w rocz. urodzin 

PIĄTEK 

17.07.2020 

7:00 1. Za + Wandę Kreft (int. od zakładu pogrzebowego) 

18:00 1. Za + dziadków Waleskę i Kazimierza Mateja 

SOBOTA  

18.07.2020 

7:00 1. Za + Agnieszkę i Augustyna Mądry 

15:00 1. Ślub: Izabela i Kamil 

18:00 
1. Za + Jadwigę Hirsz, Annę i Pawła Bisewskich, Anastazję Hinc 
i Pawła Staroszczyk 

XIV NIEDZIELA 

ZWYKŁA  

19.07.2020 

7:00 
1. Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą 
w 42 rocznicę ślubu Teresy i Antoniego 

8:30 1. Za + Zofię i Ignacego Niklas 

10:00 
1. Za + rodziców Monikę, Franciszka i Gertrudę Płotka oraz 
Joannę i Bolesława Szymichowskich 

11:30 
1. W podziękowaniu za otrzymane łaski i opiekę Matki Bożej 
w 20 rocznicę ślubu Kasi i Karola 

18:00 
1. dziękczynno-błagalna w intencji Marzeny i Piotra z okazji 
rocznicy ślubu 

20:00 1. Za + Teofila Rybarczyk (10 rocznica śmierci) 

Intencje 


