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 XXI 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 niedzielę  

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei 
Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo 
ludzie uważają Syna Człowieczego?»  
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana 
Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za 
Jeremiasza albo za jednego z proroków». 
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie 
uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: 
«Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». 
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony 
jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem 
nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz 
Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja 
tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli 
Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół 
mój, a bramy piekielne go nie przemogą.  
I tobie dam klucze królestwa 
niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na 
ziemi, będzie związane w niebie, a co 
rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w 
niebie». Wtedy surowo zabronił uczniom, 
aby nikomu nie mówili, że On jest 
Mesjaszem.  

Komentarz 

Każda historia, opowieść czy opowiadanie 
mają swoje postacie pierwszoplanowe i 
dalszoplanowe. Tych ważniejszych 
nazywamy bohaterami, a pozostałych 
można nazwać aktorami, a nawet 
statystami. Bóg dzisiaj przypomina nam, 
że w opowieści naszego życia nasze 
miejsce jest w gronie bohaterów. 
Liturgia słowa przytacza dzisiaj dwie 
postacie. Najpierw słyszymy o Szebnie, 
zarządcy pałacu, który był nieudolnym i 
niewiernym wobec Boga (por. Iz 22,1-18), 
dlatego Eliakim – mąż po myśli Bożej – 
miał zająć jego miejsce. Miał się okazać 
kimś mocnym, na którym Pan oprze swój 
dom. On miał otrzymać klucz Dawida, 
czyli spuściznę obietnicy związaną z 
pokoleniem królewskim. W porównaniu z 
Szebną, Eliakim okaże się pewnym 
kontynuatorem Bożej obietnicy, dającym 
ciągłość mesjańskiemu pokoleniu i 
przodkiem Jezusa Chrystusa w ludzkim 
porządku (por. Mt 1,13). 

C.D. -> s.2 



KOMENTARZ 

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

Plany Bożej mądrości są nie do obalenia. 
Ludzkie niewierności nie są w stanie 
pokrzyżować zamiarów Stwórcy. A jeśli 
grzeszne decyzje odwiodą je w czasie, Pan 
nie zrezygnuje z wypełniania swojej woli. 

Drugim bohaterem dzisiejszego słowa jest 
Piotr Apostoł. Otrzymuje natchnienie Boże i 
w Duchu Świętym oznajmia, że Chrystus 
jest Mesjaszem, Synem Boga żywego. Ta 
prawda, której nie znał żaden człowiek, 
została objawiona ustami Piotra. Książę 
Apostołów stał się narzędziem w ręku 

Boga. Dlatego Jezus ogłasza go filarem Kościoła. Zbawiciel zamierza właśnie na nim zbudować 
wspólnotę wierzących, której świętości nie będzie w stanie przemóc żadna władza ziemska, ani 
demoniczna. 

 

 

Tym co łączy naszych dwóch 
bohaterów jest wyraźna 
postawa wierności Bogu i 
otwartości na Jego ożywcze 
Słowo. Nie da się przejść 
obojętnie nad tą prawdą. 
Skoro Bóg ma plan co do mnie 
i mojego życia – skoro mnie 
stworzył – to nie chciał, żebym 
był zaledwie aktorem czy 
statystą. Każdy z chrześcijan 
ma być bohaterem Bożym w 
swoim „tu i teraz”. 

Wierność Bogu i Jego słowu 
rozpocznie proces odkrywania swojej drogi. Ważne, żeby najpierw słuchać, dobrze zbadać kim 
się jest, w jakim czasie się żyje i jak ma się odnaleźć w danych okolicznościach. Następnie należy 
ciągle nasłuchiwać bieżących wskazań z nieba. Nie tylko od okazji, czy od święta, ale głównie tych 
z codzienności. Po pewnym czasie uda się zobaczyć swoistą linię Bożego prowadzenia, na której 
będą ważniejsze okoliczności z mojego życia: podejmowane decyzje zaczną układać się w jedną 
całość, osoby napotkane i ich postawa nabiorą wartości, itd. Objawi się mnóstwo faktów na tle 
których stanę się legendą mojego życia. Wszystko w oparciu o Bożą wizję mnie samego. 

Bądźmy wyraźnymi bohaterami swojego życia, swoich rodzin, swoich miejsc pracy, parafii. 

ks. Krystian Wilczyński  



TEMAT DO DYSKUSJI: PARAFIA W NASZYCH CZASACH 

V. „Wspólnota wspólnot”: 

Parafia integrująca, ewangelizująca i okazująca wrażliwość na ubogich 

27. Przedmiotem misji i ewangelizacji Kościoła jest zawsze Lud Boży jako całość. 
Istotnie, Kodeks Prawa Kanonicznego podkreśla, że parafia nie utożsamia się  
z budynkiem lub jakimiś strukturami, ale z określoną wspólnotą wiernych, nad 
którą pasterską pieczę, powierza się proboszczowi jako jej własnemu 
pasterzowi (30). W związku z tym Papież Franciszek przypomniał, że „parafia 
jest formą obecności Kościoła na terytorium, jest środowiskiem słuchania 
Słowa, wzrostu życia chrześcijańskiego, dialogu, przepowiadania, ofiarnej 
miłości, adoracji i celebracji” i stwierdził, że jest ona „wspólnotą wspólnot” (31). 

28. Różne członki poprzez które wyraża się parafia, są wezwane do komunii  
i jedności. W zakresie, w jakim każdy przyjmuje swoją komplementarność, 
oddając ją na rzecz wspólnoty, z jednej strony można ujrzeć realizowaną w pełni 
posługę proboszcza i prezbiterów współpracujących jako pasterze, a z drugiej 
strony specyfikę różnych charyzmatów diakonów, osób konsekrowanych  
i świeckich, do budowania przez każdego jednego Ciała (por. 1 Kor 12, 12). 

29. Dlatego parafia jest wspólnotą powołaną przez Ducha Świętego, aby głosić 
Słowo Boże i prowadzić do zrodzenia w źródle chrzcielnym nowych dzieci; 
zgromadzona przez swojego duszpasterza, celebruje pamiątkę męki, śmierci  
i zmartwychwstania Pana oraz świadczy o wierze w miłość, żyjąc nieustannie 
duchem misyjnym, aby nikt nie był pozbawiony zbawczego przesłania, które 
daje życie. 

Mając to na uwadze Papież Franciszek stwierdził: „Parafia nie jest strukturą 
ułomną; właśnie dlatego, że ma wielką elastyczność, może przyjąć bardzo 
odrębne formy, wymagające otwarcia i misyjnej kreatywności ze strony 
duszpasterza i wspólnoty. Chociaż z pewnością nie jest jedyną instytucją 
ewangelizacyjną, jeśli zachowuje zdolność do reformowania się i stałego 
przystosowania, nadal będzie «samym Kościołem zamieszkującym pośród 
swych synów i córek». Zakłada to, że rzeczywiście utrzymuje kontakt  
z rodzinami i z życiem ludu, i nie staje się strukturą ociężałą, odseparowaną od 
ludzi albo grupą wybranych zapatrzonych w samych siebie […]. Musimy jednak 
przyznać, że wezwanie do rewizji i odnowy naszych parafii nie przyniosło jeszcze 
wystarczających owoców, aby były bliżej ludzi i stanowiły środowiska żywej 
komunii i uczestnictwa i ukierunkowały się całkowicie na misję” (32). 

NOWA INSTRUKCJA: NAWRÓCENIE DUSZPASTERSKIE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ W 

SŁUŻBIE MISJI EWANGELIZACYJNEJ KOŚCIOŁA (CZ. III.) 



30. Parafii nie może być obcy „duchowy i eklezjalny sanktuariów styl” – 
prawdziwych i właściwych „placówek misyjnych” – charakteryzujący się 
przyjęciem, życiem modlitwy i ciszą, która pokrzepia ducha, a także 
sprawowaniem sakramentu pojednania i wrażliwością na potrzeby ubogich. 
Pielgrzymki, które wspólnoty parafialne odbywają do różnych sanktuariów, są 
cennymi narzędziami do wzrastania w braterskiej wspólnocie, a po powrocie do 
domu sprawiają, że ich codzienne życie staje się bardziej otwarte i gościnne (33). 

31. W tej perspektywie wydaje się czymś oczywistym, że sanktuarium może 
obejmować wszystkie te cechy i posługi, które również analogicznie powinna 
posiadać parafia, reprezentując dla wielu wiernych upragnione środowisko ich 
wewnętrznych poszukiwań i miejsce, w którym się spotykają z obliczem 
miłosiernego Chrystusa i gościnnego Kościoła. 

W sanktuariach mogą oni odkryć „namaszczenie od Świętego” (1 J 2, 20), to 
znaczy własną konsekrację chrzcielną. W tych miejscach uczą się celebrować  
z zapałem tajemnicę obecności Boga pośród Jego Ludu, poznają piękno misji 
ewangelizacyjnej każdego ochrzczonego, odkrywają wezwanie do świadczenia 
miłosierdzia w miejscach, w których żyją (34). 

32. „Sanktuarium” otwarte dla wszystkich oraz parafia, również powołana, by 
dotrzeć do wszystkich bez wyjątku, przypominają, że biedni i wykluczeni muszą 
zawsze mieć uprzywilejowane miejsce w sercu Kościoła. Benedykt XVI powiedział: 
„Biedni są uprzywilejowanymi odbiorcami Ewangelii” (35). Z kolei papież 
Franciszek napisał: „Nowa ewangelizacja jest zaproszeniem do uznania zbawczej 
mocy ich egzystencji i do postawienia jej w centrum drogi Kościoła. Jesteśmy 
wezwani do odkrycia w nich Chrystusa, do użyczenia im naszego głosu w ich 
sprawach, ale także do bycia ich przyjaciółmi, słuchania ich, zrozumienia ich  
i przyjęcia tajemniczej mądrości, którą Bóg chce nam przekazać przez nich” (36). 

33. Bardzo często parafia jest pierwszym miejscem osobistego spotkania osób 
ubogich ze wspólnotą Kościoła. W sposób szczególny kapłani, diakoni i osoby 
konsekrowane powinni odnosić się ze współczuciem do „zranionego ciała” (37) 
braci, odwiedzać ich w chorobie, wspierać ludzi i rodziny bez pracy, otwierać drzwi 
potrzebującym. Wspólnota parafialna, zwracając wzrok ku ostatnim, ewangelizuje 
i pozwala się ewangelizować ubogim, odnajdując w ten sposób zaangażowanie 
społeczne do przepowiadania we wszystkich swoich różnorodnych środowiskach 
(38), bez zapominania o „najwyższej zasadzie” miłości, według której będziemy 
sądzeni (39). 



1. Witamy wszystkich gości i parafian 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 o godzinie 7.00, 8.30,10.00, 11.30, 18.00 i 20.00. Kancelaria 
parafialna w czasie wakacji jest czynna: poniedziałek, środa, piątek, 
sobota: 8:00 – 8:30; wtorek i czwartek: 16:30 – 17:00. 

3. W liturgii Kościoła: 
 Poniedziałek- święto św. Bartłomieja 
 Środa - uroczystość NMP Częstochowskiej 
 Czwartek - wspomnienie św. Moniki 
 Piątek - wspomnienie św. Augustyna 
 Sobota - wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela 

6. Msza św. dożynkowa zostanie odprawiona w niedzielę 30 sierpnia 2020 na 
Mszy św. o godz. 10.00. Dożynki przygotowują mieszkańcy Borkowa. 
Wraz z rolnikami dziękujmy Bogu za `plony tej ziemi oraz pracy ludzkiej.   

7. W dniach od 7 - 16 września organizujemy pielgrzymkę do 
sanktuarium Maryjnego w Medjugorie. Zapisy i szczegóły  po każdej Mszy 
św. u ks. Macieja. Zapewniamy badania oraz pełne ubezpieczenie. Osoby 
które wcześniej się zapisywały proszone są o potwierdzenie swojej 
rezerwacji. 

8. Polecamy prasę katolicką: nowy numer  Gościa Niedzielnego  
i Biuletynu Parafialnego.  

9. Wszystkim Parafianom udającym się na letni wypoczynek życzymy 
udanego urlopu i bezpiecznego powrotu a wszystkim gościom dobrej 
pogody i wypoczynku. 

10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej  
ś.p. Gabrielę Butowską, l. 62, z Borkowa. Pomódlmy się za nią: 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 - XX Niedziela ZWYKŁA - 16.08.2020 



PONIEDZIAŁEK 

ŚW. BARTŁOMIEJA AP 

24.08.2020 

7:00 
1. Stanisław i Jadwiga Litwin i dziadkowie z ob.. Stron 
2. O szczęśliwą operację dla Franciszka 

18:00 
1. Za + Dawida w 1 r. śm. 
2. Za + Męża Józefa Dejk 

WTOREK  

25.08.2020 

7:00 
1. Za + Męża Norberta w 11 r. śm. 
2. Za + rodziców Stefanię i Władysława Bystroń 

18:00 
1. O zdrowie dla Marii 
2. Za + Irenę Kranczkowską w 2 r. śm 

ŚRODA 
NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ 

26.08.2020 

7:00 
1. Za + Małgorzatę Jażdzewską w 1 r. śm 
2. Za + Joannę i Stanisława Dejk 

18:00 
1. O zdrowie i bł. Boże dla Franciszka 
2. Za + Anielę i Feliksa Czerwionka 

CZWARTEK  

ŚW. MONIKI 

27.08.2020 

7:00 
1. Za + Franciszka Lis oraz rodzice z ob. Stron 
2. Za + Józefa Bach - int. od ucz. pog. 

18:00 
1. Za + rodziców Marię i Henryka Lubeckich 
2. Za + chrześniaka Janusza Lewańczyk oraz Henryka Siklickiego 

PIĄTEK 

ŚW AUGUSTYNA 

28.08.2020 

7:00 1. Za + Antoniego Brzeskiego w 3 r. śm 

18:00 
1. Za + Stefanię w 4 r. śm oraz Zofię i Jana Kryszewskich 
2. Za + Władysława i Antoniego Wilczewskich 

SOBOTA 
MĘCZEŃSTWO 

ŚW. JANA CHRZCICIELA 
29.08.2020 

7:00 1. O Boże bł., zdrowie i Dary Ducha św. dla rodzin dzieci 

14:00 1. Ślub: Dominika i Leopold 

15:00 1. Ślub: Julia i Jakub 

16:00 1. Ślub: Weronika i Karol 

18:00 1. O boze bł. opieke Matki Bożej dla Anety i Adama w r. ślubu 

XXII NIEDZIELA 

ZWYKŁA  

30.08.2020 

7:00 1. Dziękczynna z okzji 37 r. ślubu Grażyny i Eugeniusza 

8:30 1. Za + Stefana i Irenę Urbańskich 

10:00 
1. Za + rodziców: Wiktora w 14 r. śm. i Eugenię Laszkowskich oraz 
brata Marka 

11:30 1. O boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Leona i Stefana w 6 ur. 

18:00 1. Za + Feliksa Kunowskiego w dniu urodzin 

20:00 1. Za + Marię Drywa w 3 r. śm. 

Intencje 


