
ROK XX nr 1718 

19.07.2020 r. 

 XVI 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 13,24-30 (lub Mt 13,24-43) 

Jezus opowiedział tłumom tę 

przypowieść: 

«Królestwo niebieskie podobne jest do 

człowieka, który posiał dobre nasienie 

na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, 

przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał 

chwastu między pszenicę i odszedł. 

A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, 

wtedy pojawił się i chwast. Słudzy 

gospodarza przyszli i zapytali go: 

„Panie, czy nie posiałeś dobrego 

nasienia na swej roli? Skąd więc wziął 

się na niej chwast?” Odpowiedział im: 

„Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. 

Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, 

żebyśmy poszli i zebrali go?” 

A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając 

chwast, nie wyrwali razem z nim 

i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do 

żniwa; a w czasie żniwa powiem 

żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast 

i powiążcie go w snopki na spalenie; 

pszenicę zaś zwieźcie do mego 

spichlerza”». 

Komentarz 

Dzisiejsza liturgia Słowa zaprasza nas do 

poznania głębi swojego istnienia i jego celu. 

Nie jest to łatwe, choć jest bardzo proste – 

(może właśnie dlatego nie jest łatwe?). Żeby 

dostać się do tej warstwy Bożego Słowa, 

trzeba  

w modlitwie odrzucić wszystko, co może nam 

w tym przeszkadzać: zbędne obrazy i dźwięki, 

wszelkie myśli i wyobrażenia, poszukiwania 

przyjemnych doznań i odczuwania... Bóg chce 

nas zabrać do samego siebie, a On nie jest 

doświadczalny ani zmysłami, ani 

wyobrażeniami. 

Na początku jednak trzeba posłużyć się 

zmysłami i wyobraźnią, bo tak działa człowiek  

i tak poznajemy wszystko, co nas otacza. 

Dlatego Bóg dał nam słowo – tekst pisany, aby 

obrazował i pomagał zapamiętywać. Kiedy 

wydobędzie się z tekstu wszystko co daje 

Duch, wtedy trzeba odłożyć słowa i posłużyć 

się wyobraźnią. Kiedy ona nam dostarczy 

wszystkiego, co jest potrzebne do spotkania  

z Bogiem, także i ją trzeba będzie pozostawić. 

Dopiero wtedy, będąc absolutnie pustym, ale  

z doświadczeniem pouczenia Słowem, mam 

szansę spotkać samego Boga: obecność  

w Obecność. Natomiast jeśli zacznę sobie to 



KOMENTARZ 

spotkanie wyobrażać, albo myśleć, czy mówić... wszystko przepadło i cofam się do etapu 

zmysłów i wyobraźni. 

Dzisiejsze czytania o wychowawczej mądrości Boga, o naszej słabości wspartej Duchem 

Świętym, czy też mówiące o Jezusie nauczającym w przypowieściach, odsłaniają nam prawdę o 

tym, że Bogu zależy na nas. Czytając je, od razu możemy szukać części wspólnych z naszym 

życiem. Tu wolno i trzeba zastanawiać się, pytać, mówić, zapisywać i oceniać: czy jestem 

sprawiedliwy według Bożej myśli? czy daję się wychowywać Bogu także w doświadczeniach? 

czy staram się być dobrym dla ludzi? Wreszcie czy nawracam się i postępuję dobrze? 

Przypowieści Jezusowe o Królestwie Bożym dają nam do zrozumienia, że Boża rzeczywistość 

jest niezależna od nas – była bez nas i będzie kiedy nas w doczesności już nie będzie. Nie 

znaczy to, że byliśmy kiedykolwiek Bogu niepotrzebni, czy obojętni. Dobrze ukazuje to 

dzisiejsza Ewangelia, z której płynie następujący wniosek: zło w moim życiu (jeśli wprost nie 

wynika z grzechu) nie jest ode mnie zależne. Wyobraźmy sobie, czy bez nas świat byłby lepszy, 

czy gorszy? Okazuje się, że mamy wpływ jedynie na wąskie pasmo wydarzeń. W skali całości 

jesteśmy jak trawa na wietrze, co prędko usycha (por. Iz 40,8). Ale Bóg uwzględnia nas w 

swoich planach. Daje nam przedsmak swojego Królestwa, jakby na rozbudzenie apetytu dojścia 

do jego pełni. Całość wzrostu dokonuje się kiedy ludzie śpią, czyli kiedy nie kontrolują swojego 

życia. Bóg daje wzrost nasionom i ziarnom właśnie wtedy, kiedy o tym nie myślimy i kiedy 

pozornie nie żyjemy obserwując własne postępy. Dlatego w Księdze Mądrości jest napisane  

o nawróceniu, ale poprzez bycie dobrym. Taki człowiek czyniąc owo dobro (w różny sposób), 

dopiero po jakimś czasie zaczyna myśleć: „ja się zmieniam”. 

Teraz, kiedy z tekstu wiemy o własnej ograniczoności i o pewności Bożej troski, możemy już 

zostawić litery. Przejdźmy do wyobrażenia sobie Boga i siebie w Jego czułym miłosnym 

przytuleniu. Tak! Mnie słabego człowieka, grzesznika. O czym myślę? Jak reaguję na tę 

bezinteresowną miłość? Czy próbuję ją także zrozumieć? Czy mam opory w jej przyjęciu? Czy 

mi tak dobrze?, itp. 

Kiedy nabiorę doświadczenia Boga, właśnie takiego, jakim mi się pokazuje, zostawię także  

i wyobrażenia. Chcę być absolutnie pusty dla Niego. Zostawiam to wszystko, co dostaje się do 

mojego wnętrza podczas tego etapu modlitwy Słowem. Tu są one przeszkodą na drodze 

poznania Boga samego w sobie. Skupienie się na nich zabiera nas Bogu. To tak jak 

przyglądanie się ciału człowieka, podczas gdy człowiek to nie ciało, ale „ja” duchowo-cielesne. 

Chcę dostać się do „Ja” Boga, a nie do moich myśli czy wyobrażeń o Nim. 

Podchodząc rzetelnie do tego momentu modlitwy powinienem odczuć głęboką niemoc  

w wyzbyciu się tego wszystkiego. Po wielokrotnym modleniu się w ten sposób może nawet 

pojawić się smutek z powodu własnych ograniczeń, jakie nakładam na Boga. To dobry objaw  

i pokazuje właśnie jak bardzo daleko jesteśmy od Pana, póki żyjemy według ciała, a nie według 

ducha. To właśnie pole prawdziwej walki ze sobą – uśmiercania „ja” dla życia w „Ja” Bożym. 

Chwast z przypowieści to właśnie nasze słabości, z którymi wzrastamy. Bóg je dopuszcza  

i pomaga nam wydać plon obfity. Kiedy przyjdzie ostateczny czas, zabierze od nas te 

przeszkody (chwast) i zniszczy je. Nam zaś zostawi radość ze zbioru, nad którego wzrostem się 

trudziliśmy. I to jest dobra nowina! 

Do obcowania z Bogiem potrzebujemy pomocy Jego samego. Dlatego zesłał nam Pośrednika – 

swojego Syna, który jako jedyny zna Ojca (por. J 1,18), a nam zechciał Go objawić (por. Mt 

11,27). On jest Bogiem i Człowiekiem zarazem. Dlatego stoi pośrodku drogi między 

niedoświadczalnym Bogiem a korzystającym z obrazów i zmysłów człowiekiem. W ludzki 

sposób umożliwia nam poznawanie Boga ludzkimi sposobami, aby skończyć je na sposób 

Boski. Teraz, na tym etapie modlitwy Słowem, można już tylko w Nim odpocząć. 



Święty Krzysztof - Patron Kierowców i podróżujących 

W dniach 19-26 lipca 2020 jest 
obchodzony 21. Ogólnopolski 
Tydzień św. Krzysztofa wraz  
z misyjną Akcją św. Krzysztof –  
1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej 
jazdy na środki transportu dla 
misjonarzy. W tym czasie za 
wstawiennictwem św. Krzysztofa – 
Patrona kierowców i podróżnych 
będziemy się modlić za wszystkich 
użytkowników drogi o bezpieczne 
podróże dla wszystkich. Ważnym 
punktem obchodów jest 
błogosławieństwo kierowców i ich 
pojazdów, aby zawsze używali ich 
mądrze i odpowiedzialnie. 
Do wszystkich użytkowników 
pojazdów jest kierowany apel  
o udział w Akcji św. Krzysztof  
i wsparcie misjonarzy w zakupie 
środków transportu poprzez 
przeznaczenie 1 grosza za każdy 
przejechany kilometr na ten cel.  

MODLITWA KIEROWCY 
 

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, 

doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą 

płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia - 

proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się 

przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. 

Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi 

towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść 

i wypadków. Naucz mnie, bym kierował 

pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować 

pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa 

szybkości. Spraw, aby piękno tego świata, który 

stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi 

towarzyszyć na wszystkich drogach moich. 

Amen. 



XI  ŻUKOWSKIE LATO MUZYCZNE 



1. Witam wszystkich parafian i gości wypoczywających na pięknej 

kaszubskiej ziemi   

2. Zapraszamy dzisiaj na trzeci z cyklu koncertów „XI Żukowskie Lato 

Muzyczne”. O godz. 16.00  na dziedzińcu kościoła z recitalem wystąpi Magda Umer. 

Z uwagi na stan epidemii prosimy o podporządkowanie się przepisom sanitarnym. Wstęp 

wolny. 

3. 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 o godzinie 7.00, 8.30,10.00, 11.30, 18.00 i 20.00.  

4. Kancelaria parafialna w czasie wakacji jest czynna: poniedziałek, środa, piątek, 

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

5. W liturgii Kościoła: 

 Środa - święto św. Marii Magdaleny 

 Czwartek - święto św. Brygidy, zakonnicy i patronki Europy 

 Piątek - wspomnienie św. Kingi 

 Sobota - święto św. Jakuba Apostoła 

 W sobotę przypada też wspomnienie dowolne św. Krzysztofa - patrona kierowców 

i podróżujących. Po wieczornej Mszy o godz. 18.00 na placu przed kościołem 

błogosławieństwo pojazdów. 

6. W niedzielę 26 lipca ok. godz. 17-18 będziemy gościli pielgrzymów XXXV Pieszej 

Pielgrzymki Gdyńskiej na Jasną Górę. W tym roku z racji epidemii jej liczebność jest 

bardzo ograniczona. Osoby, które chciałyby przyjąć pielgrzymów na nocleg prosimy o 

zapisanie się w zakrystii. Potrzebne są noclegi dla ok. 20 osób.  

7. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na ubiegłotygodniową tacę remontowo-

inwestycyjną z przeznaczeniem na renowację prospektu organowego w naszym kościele. 

Zebraliśmy 8976,53 zł. 

8. W niedzielę, 19 lipca br. w Baninie będzie festyn charytatywny, aby pomóc Natkowi 

uratować jego chorą mamę. Początek o godz. 9.00. Szczegóły w gablocie. 

9. Pani Zofia Hewelt organizuje wycieczkę autokarową do Zakopanego w terminie 

6-10.08.2020r. Koszt 700zł. Szczegółowy program dostępny jest u organizatorki (a w nim 

m.in.. Energylandia i Morskie Oko). Niepełnoletni mogą jechać tylko z prawnym 

opiekunem. Informacje i zapisy pod numerem telefonu 508-306-676.  

10.Polecamy prasę katolicką: nowy numer  Gościa Niedzielnego i Biuletynu 

Parafialnego.  

11.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 

Ogłoszenia Parafialne - XVI Niedziela ZWYKŁA - 19.07.2020 



PONIEDZIAŁEK  

20.07.2020 

7:00 
1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 
2. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo w rodzinie  
     z okazji 65 urodzin Anny 

18:00 1. Za + Bernarda Sirockiego i Teresę Naczk 

WTOREK 

21.07.2020 

7:00 
1. Za + Władysława Jeżewskiego w 53 rocz. śmierci oraz braci  
     Norberta i Stanisława 
2. Za + Elżbietę Malc (int. od Róży  św. Zofii z Glincza) 

18:00 1. Za + Benona Byczkowskiego z okazji urodzin 

ŚRODA 

ŚWIĘTEJ 

MAGDALENY 

22.07.2020 

7:00 
1. Za + Marię Litwic i + z rodziny Ellwardt 
2. O powołania z naszej parafii 

18:00 1. Za + Adama Aniszewskiego (1 rocz. śmierci) 

CZWARTEK 

ŚWIĘTEJ 

BRYGIDY 

23.07.2020 

7:00 
1. Za + Czesława Polejowskiego w 12 rocz. śmierci 
2. W intencji Parafian żywych i zmarłych 

18:00 1. Za + Władysława i Annę Dampc 

PIĄTEK 

ŚWIĘTEJ 

KINGI 

24.07.2020 

7:00 1. Za + Eugeniusza Kowalskiego i rodziców z obojga stron 

18:00 
1. Za + ojca Bolesława Wydrowskiego w 25 rocz. Śmierci 
2. Kazimierz Kamiński - od sąsiadów, mieszkańców Borkowa  

SOBOTA 
ŚWIĘTEGO 
JAKUBA 

25.07.2020 

7:00 1. Za + Marię Zielińską 

17:00 1. Ślub: Anna i Paweł 

18:00 
1. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla 
ks. Proboszcza 
2. Dziękczynna w 50 rocznicę małżeństwa Reginy i Józefa Gruba 

XVII 

NIEDZIELA 

ZWYKŁA  

26.07.2020 

7:00 
1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla członkiń Róży  
     św. Anny z Żukowa, a dla zmarłych o łaskę nieba 

8:30 1. Za + Szczepana Fularczyk 

10:00 1. Za + Annę i Alojzego Bendik 

11:30 
1. W podziękowaniu za odebrane łaski dla rodziny Krystyny  
     i Michała 

18:00 1. Za + Teodora i Józefa Borskich 

20:00 
1. Dziękczynna z okazji rocznicy ślubu Lucyny i Michała z prośbą o  
     Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

Intencje 


