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 XVII 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 13,44-52  

Jezus opowiedział tłumom taką 

przypowieść: 

«Królestwo niebieskie podobne jest do 

skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien 

człowiek i ukrył ponownie. Uradowany 

poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił 

tę rolę. 

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do 

kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy 

znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, 

sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją». 

«Dalej, podobne jest królestwo niebieskie 

do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej 

ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, 

wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre 

zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak 

będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, 

wyłączą złych spośród sprawiedliwych 

i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie 

płacz i zgrzytanie zębów. 

Zrozumieliście to wszystko?» 

Odpowiedzieli Mu: «Tak». 

A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony 

w Piśmie, który stał się uczniem królestwa 

niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, 

który ze swego skarbca wydobywa rzeczy 

nowe i stare». 

Komentarz 

Dziś mówi się często o tym, że trzeba 

mieć priorytety – cele nadrzędne, którym 

wszystko inne ma być podporządkowane. 

I choć często mówią o tym współcześni 

pracodawcy i wielkie korporacje, nie jest 

to myśl nowa, gdyż zawiera się ona już w 

Bożym Objawieniu. 

Dzisiejsza liturgia Słowa wyraźnie 

wskazuje na Mądrość, którą należy 

traktować jako pewną drogę do Boga. Jak 

pokazują dalsze karty Biblii: nie 

wystarczy posiadać mądrości, lecz trzeba 

nią żyć i praktykować. Można powiedzieć 

w pewnym sensie, że nie wolno Mądrości 

dać odpocząć. 

Młody Król Salomon zachwyca nas dzisiaj 

pokorą i mądrością ludzką. Prosi 

o Mądrość Bożą i spotyka się z aprobatą 

Pana. Będzie ją wykorzystywał przez całe 

swoje życie, zachwycając tym sobie 

współczesnych. Niestety w pewnym 

momencie zapomni o wierności 

Darczyńcy i odda się pożądliwości 

doczesnej. To będzie jego odwrócenie się 

i zaprzestanie współpracy z Bogiem  



KOMENTARZ 

(por. Neh 13,25n). Jak więc należy dbać o utrzymanie daru Bożych wskazań drogi do 

świętości? 

Wspomina o tym św. Paweł: miłość jest tą więzią współpracy. Oto Bóg współpracuje 

z tymi, którzy Go miłują, gdyż to czyni ich podobnymi do Syna Bożego. Zatem Bóg, 

widząc szlachetne zamiary ludzi chcących kochać, błogosławi im oraz umożliwia 

zrealizowanie zamierzonych celów: Miłość wspiera miłość. 

Obrazem wartości nadrzędnej jest niewątpliwie królestwo niebieskie. Ze względu na 

nie rolnik sprzedał wszystko i kupił pole ze skarbem; ze względu na nie kupiec 

sprzedał wszystko i kupił drogocenną perłę; wreszcie ze względu na nie otrzymaliśmy 

sumienie, żeby umieć ze wszystkiego odrzucać zło i zostawiać w swoich sieciach 

dobro. 

Naszym priorytetem jest zjednoczenie z umiłowanym Bogiem w niebie. A skoro On 

dał nam możliwość bycia podobnym do Niego – umożliwił nam miłowanie, miłujmy 

się wzajemnie, bo to nas czeka w niebie. Modląc się Przyjdź królestwo Twoje, prosimy 

o zapanowanie miłości. A jeśli już teraz sami wpływamy na swoje otoczenie 

i  pomagamy jej zapanować, to rzeczywiście niebo zaczyna się już na ziemi. 

Do pracy!         Ks. Krystian Wilczyński 

Sierpień jest przeżywany w Kościele jako miesiąc abstynencji. To czas 

inicjatyw promujących abstynencję i wspierających trzeźwość. W tym 

roku przypadają trzy jubileusze: 25-

lecie Stowarzyszenia Wesele Wesel – 

małżeństw, które miały przyjęcia 

bezalkoholowe, 40-lecie Krucjaty 

Wyzwolenia Człowieka i 45-lecie 

Anonimowych Alkoholików w Polsce. 
Sierpień w Polsce od wielu lat przeżywany 

jest jako miesiąc abstynencji, w którym 

wielu naszych rodaków powstrzymuje się 

całkowicie od spożywania alkoholu. 

Niektórzy wpisują się do ksiąg 

trzeźwościowych wystawionych w tym 

czasie w kościołach, inni podejmują takie 

postanowienie tylko w swoim sercu. 
Inni pytają, ale dlaczego akurat sierpień 

miesiąc urlopów, wypoczynku? Co złego jest 

w wypiciu piwka ze znajomymi np. przy 

ognisku czy grillu? 

SIERPIEŃ MIESIĄCEM ABSTYNENCJI ALKOHOLOWEJ 



 Wypicie przysłowiowego piwa nie jest niczym złym o ile nie mamy 

przeciwskazań medycznych, np. ze względu na przyjmowane leki (5 

przykazanie Dekalogu: Nie zabijaj), albo nie demoralizujemy innych pijąc np. 

w obecności młodocianych. Byłoby to brakiem roztropności i sianiem 

zgorszenia, o którym wyraźnie w bardzo ostrych słowach wypowiedział się 

Jezus (zob. Mt 18,6-11), a także św. Paweł Apostoł (Rz 14,13-23). Grzechem 

jest niewątpliwie też nadużywanie alkoholu, bo to prowadzi do wielu 

nieszczęść w rodzinach, na drogach itp. a zaczyna się często od np. głupich 

kawałów czy niewłaściwego zachowanie. 

Sierpień jako miesiąc abstynencji jest przeżywany od 1984 roku, ze względu 

na przypadające w tym czasie święta maryjne i rocznicę odnowienia 

Jasnogórskich Ślubów Narodu. 

To zachęta do podjęcia chociaż 

miesięcznej abstynencji 

w intencji trzeźwości narodu 

oraz dania świadectwa życia 

w wolności od jakichkolwiek 

używek i uzależnień.   

Natomiast przede wszystkim 

pamiętajmy, że nie jest żadną 

ofiarą rezygnowanie z czegoś 

co mnie nic nie kosztuje. Ofiara ma sens wówczas, gdy świadomie poświęcam 

dla Boga i człowieka coś, co ma dla mnie jakąś wartość. Dla niektórych, tą 

wielką wartością jest np. smak zimnego piwa.  

W ten sposób możemy naśladować ogołocenie Jezusa, który jako Dobry 

Pasterz daje nam przykład własnej postawy i powiada Dlatego miłuje Mnie 

Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je [potem] znów odzyskać. Nikt Mi go nie 

zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. (J 10, 17-18). Pochwalił też ofiarność 

ubogiej wdowy (Mk 12,41-44). W końcu każda taka ofiara okazuje się wielkim 

dobrem także dla tego kto ją składa, bo gromadzi sobie skarb w niebie (Mt 

6,19-24), ale zdobywa też oręż do walki z własnym grzechem, do którego kusi 

zły duch. Warto by zastanowić się dlaczego tak często z tym złym duchem 

sobie nie potrafimy poradzić mimo szczerych chęci i wielkiego wysiłku? 

Dlaczego ten wysiłek czasem jest taką syzyfową pracą? Duchy złe są tak 

różne, jak różni są np. ludzie i na każdego może działać co innego. Pan Jezus 

ukazał tę prawdę w historii uzdrowienia pewnego epileptyka (Mt 17,14-21), w 

którym poucza uczniów: Ten rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą 

i mostem. 

Miejmy odwagę zmierzyć się z własną słabością i podjąć sierpniową 

abstynencję od napojów alkoholowych.     

 Ks. Krystian 

 



Nasza charytatywna zbiórka przed kościołem 

26-letnia Martyna z Nowego Tuchomia potrzebuje pomocy. Aby ją wesprzeć 
zorganizowano w minioną niedzielę piknik charytatywny, który odbył się na parkingu przy 
kościele w Baninie. Młoda kobieta po operacji przeszczepu szpiku wracała do zdrowia. 
Niestety, choroba wróciła. Aby jej pomóc w walce z białaczką, potrzebne jest 120 tysięcy 
złotych na leki, które mogą ją uratować.  

Zaczęło się od infekcji dróg oddechowych w grudniu ubiegłego roku. Po dokładnych 
badaniach stwierdzono ostrą białaczkę szpikową. Martyna błyskawiczne znalazła się na 
oddziale intensywnej opieki hematologicznej. W marcu wiadomo już było, że będzie 
przeszczep, bo jest dawca szpiku - 23-letni mężczyzna z okolic Wrocławia. Niestety, 
rozpoczęła się pandemia koronawirusa, więc cała rodzina do maja musiała pozostać w 
domu. 7 maja odbył się przeszczep. Na początku czerwca pacjentka wróciła do domu i 
szybko wracała do zdrowia.   

Kamil Miotk - mąż Martyny:   
Pod koniec czerwca wykonano kontrolne badania szpiku. Wówczas okazało się, że 
Martyna ma już blasty nowotworowe we krwi, a przecież po przeszczepie Martyna miała 
wracać do zdrowia. Pierwsza nasza reakcja była taka – dlaczego tak szybko wróciła 
choroba. Wówczas dowiedzieliśmy się, że musimy korzystać z leku nierefundowanego, a 
to znaczy, że potrzebujemy 120 tys. złotych na półroczną terapię, co przekracza nasze 
możliwości. Dlatego tez każda pomoc ze strony ludzi dobrego serca jest bezcenna  



1. Witam wszystkich parafian i gości wypoczywających na pięknej 

kaszubskiej ziemi   

2. Zapraszamy dzisiaj na ostatni z cyklu koncertów „XI Żukowskie 

Lato Muzyczne”. O godz. 16.00  na dziedzińcu kościoła wystąpi: 

ŚPIEWAJĄCA RODZINA KACZMAREK. 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 - wspomnienie św. Marty 
 Piątek - wspomnienie św. Ignacego z Loyoli.  
 Sobota - wspomnienie św. Alfonsa Marie Liguoriego, biskupa i doktora 

Kościoła 
 W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Nie ma odwiedzin chorych 

w czasie wakacji. Nabożeństwo pierwszosobotnie o 6.15 w kościele 
poklasztornym a potem Msza św. o godz. 7.00 

 Za tydzień w niedzielę spotkanie członków Żywego Różańca po Mszy św.  
o godz. 11.30.  

6. Wspólnota Gwiazda Betlejemska zaprasza na spotkanie w sobotę 2 sierpnia  

w naszym kościele od godz. 17.00. W programie modlitwa uwielbienia, katecheza, 

Eucharystia. 

7. Dzisiaj ok. godz. 17-18 będziemy gościli pielgrzymów XXXV Pieszej 

Pielgrzymki Gdyńskiej na Jasną Górę.  

8. Dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek, aby pomóc 26-letniej Martynie  

z Nowego Tuchomia. Bóg zapłać za każdy dar serca.   

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

Parafialnego.  

10.Wszystkim Parafianom udającym się na letni wypoczynek życzymy udanego 

urlopu i bezpiecznego powrotu a wszystkim gościom dobrej pogody  

i wypoczynku. 

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 
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PONIEDZIAŁEK  

27.07.2020 

7:00 
1. Za + rodziców Helenę i Jana Karczewskich oraz rodzeństwo 
Łucję, Stanisława i Jerzego 
2. O nawrócenie grzeszników 

18:00 1. Za + Zygmunta Plichta z okazji urodzin 

WTOREK 

28.07.2020 

7:00 
1. Za + męża Albina i córkę Renatę 
2. Za + Jana Jeżewskiego (int. od zakładu pogrzebowego) 

18:00 1. Za + Zofię i Adama Kosznickich 

ŚRODA 

ŚWIĘTEJ 

MARTY 

29.07.2020 

7:00 
1. Dziękczynno-błagalna w 64 rocz. ślubu Ewy i Mariana 
Kamińskich 

18:00 
1. Za + Stefanię w 4 rocz. śmierci oraz Zofię i Jana Kryszewskich 
2. Za + Kazimierza kamińskiego (int. od sąsiadów, mieszkańców 
Borkowa) 

CZWARTEK  

30.07.2020 

7:00 
1. Za + Bronisława Biankowskiego z okazji urodzin 
2. O Boże błogosławieństwo dla rodziców, siostry i jej rodziny, 
a także dla chrześniaka 

18:00 
1. Dziękczynna w 15 rocz. ślubu Ewy i Marcina z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla rodziny 

PIĄTEK  

ŚW. IGNACEGO 

Z LOYOLI 

31.07.2020 

7:00 1. Dziękczynno-błagalna z okazji 76 urodzin Jadwigi 

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

SOBOTA 
ŚW. ALFONSA 

MARII 
LIGUORIEGO 

01.08.2020 

7:00 1. Za + Edmunda Groth w dniu urodzin 

15:00 1. Ślub: Anna i Andrzej 

18:00 1. O zdrowie dla mamy Marii Cybula w 90 urodziny 

XVIII 

NIEDZIELA 

ZWYKŁA  

02.08.2020 

7:00 1. Za + Marię i Brunona Richert 

8:30 1. Za + ojca Huberta Henning w 26 rocznicę śmierci 

10:00 
Za + syna Edmunda Golnau, rodziców, męża Albina, brata i Piotra 
Mehring 

11:30 
1. Za + rodziców Bronisławę i Józefa Rybandt i zmarłych z rodzin 
Hewelt i Rybandt 

18:00 
1. Za + Franciszka Płotka w 2 rocz. śmierci oraz zmarłych 
z rodziny Płotka 

20:00 1. Za + Zofię Klujewską w 10 rocz. śmierci 

Intencje 


