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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  

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom 
na to, że musi udać się do Jerozolimy  
i wiele wycierpieć od starszych  
i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; 
że będzie zabity i trzeciego dnia 
zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na 
bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, 
niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to 
nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się  
i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, 
szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie 
myślisz po Bożemu, lecz po ludzku». 
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: 
«Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się 
zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż 
swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce 
zachować swoje życie, straci je; a kto 
straci swe życie z mego powodu, znajdzie 
je. Cóż bowiem za korzyść odniesie 
człowiek, choćby cały świat zyskał, a na 
swej duszy szkodę poniósł? Albo co da 
człowiek w zamian za swoją duszę? 
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie  
w chwale Ojca swego razem z aniołami 
swoimi i wtedy odda każdemu według 
jego postępowania».  

Komentarz 

Dobry Bóg w dzisiejszej liturgii Słowa chce 
przypomnieć nam o tej części nas, na której 
Mu najbardziej zależy. We wszystkich 
czytaniach przewija się ten sam temat: znaleźć 
najbardziej wartościową część siebie  
i ofiarować mniej ważne rzeczy Bogu po to, 
żeby żyć prawdziwie. Prorok Jeremiasz, 
utrudzony i prześladowany, zanosi skargę 
Panu. Informuje o swojej trudnej sytuacji, 
która doprowadziła go do decyzji zerwania z 
Bożym planem, do odejścia od swojego 
powołania. Podjął już pewne kroki, ale nie 
mógł dopełnić swojego zamiaru. Wiedział, że 
Bóg ma rację. Dlaczego zatem chciał odejść? 
Bo prześladowcy godzili w jego cielesność, 
czyli przyziemność (stał się pośmiewiskiem), 
siali w nim zwątpienie (słowo Pana stało się 
dla niego zniewagą i pośmiewiskiem). Nie 
chciał być postrzegany w złym świetle. 
Podobnie jak my, Jeremiasz nie lubił kiedy 
mówiono o nim źle. Wszystko to jednak 
dotyczyło zewnętrznej sfery jego życia. O nią 
się spierał. My także często odczuwany ból ze 
względu na rany zadawane naszej 
powierzchowności (majętność, wygląd, 
pobożność, większe względy u kogoś, 
spełnienie, itp.). Tymczasem jest ważniejsza 
część naszego „ja”. 

C.D. -> s.2 



Podobnie św. Paweł przebija się przez 
zewnętrzną warstwę człowieczeństwa i mówi: 
oddajcie wasze ciała na ofiarę Bogu. To 
znaczy, żeby nie zaspokajać każdych potrzeb 
ciała. Ważniejsza jest dusza i umysł (gr. nous, 
czyli most pomiędzy mną a Bogiem). Dlatego 
poświęcając to, co niższe (ciało jako życie 
przyziemne) chrześcijanin ma odnawiać się w 
swoim umyśle – to najpierw ma mieć na 
uwadze. Jezus mówi, że ciało na nic się nie 
przyda (por. J 6,63). Widać to po zestawieniu 
ciała z duchem Bożym w nas. Ponadto 

doświadczenie uczy, że można niedomagać cieleśnie, ale żyć pełnią ducha. I to właśnie 
taki sposób życia Bogu podoba się najbardziej. Dowodem tego jest Chrystus 
ukrzyżowany – cieleśnie zupełnie ofiarowany, natomiast duchem tak mocny, że sam 
nim rozporządzał: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego” (Łk 23,46). 

Zbawiciel w dzisiejszej Ewangelii karci Piotra za kierowanie się przyziemnymi 
potrzebami. Kiedy Pan objawił drogę Męki, Piotr nie kierował się duchem ofiary, ale 
czymś przeciwnym. Przejawiał życie ciałem, a nie duchem. Karcąc Piotra, Jezus 
pokazuje, że cały świat i jego bogactwa nie są tak ważne, jak choćby jedna dusza. 
Chrystus wiedział o tym po doświadczeniu kuszenia na pustyni (por. Mt 4,8-10). Kto żyje 
według ciała, otrzymuje zapłatę według ciała; kto troszczy się o swoją duszę, ten 
odziedziczy należną jej nieśmiertelność. 

Drogą do tego szczęścia jest wyzbycie się samego siebie – złożenie w ofierze 
wszystkiego, co posiadam i używanie tego dla pozyskania własnej duszy. Któż z nas 
oszczędzałby pieniądze i to co posiada, gdyby potrzebował środków na leczenie? Któż z 
nas troszczyłby się o jedzenie, kiedy byłaby potrzeba czuwania przy umierającym 
dziecku? Któż z nas myślałby o rzeczach doczesnych i chwilowych, gdyby zobaczył co go 
czeka w wieczności z Bogiem?... 

Odpowiedzi na te pytania wcale nie muszą być oczywiste. Zapewne są wątpliwości, czy 
też trudności w radykalnym podejściu do Ewangelii. Wiedział o tym także Chrystus, 
skoro dał nam możliwość nawracania się i przebaczenia. Zatem obierzmy kurs na 
świętość, do której wchodzą Ci, którzy choć żyją w ciele, to nie według ciała. 
Pomagajmy sobie wzajemnie służąc innym w drodze do nieba. 

KOMENTARZ 

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

ks. Krystian Wilczyński  



TEMAT DO DYSKUSJI: PARAFIA W NASZYCH CZASACH 

NOWA INSTRUKCJA: NAWRÓCENIE DUSZPASTERSKIE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ W 

SŁUŻBIE MISJI EWANGELIZACYJNEJ KOŚCIOŁA (CZ. IV.) 

VI. Od nawrócenia osób do przekształcenia struktur 

34. W tym procesie odnowy i przekształceń, parafia powinna unikać ryzyka nadmiernej i 
biurokratycznej organizacji wydarzeń oraz świadczenia posług, które nie wyrażają dynamiki 
ewangelizacji, ale kryterium samozachowawcze (40). 
Papież Franciszek, cytując Pawła VI szczerze stwierdził: „Kościół powinien pogłębić świadomość 
samego siebie, medytować nad swoją tajemnicą (…). Istnieją struktury kościelne, które mogą 
warunkować ewangelizacyjny dynamizm; podobnie, dobre struktury służą, kiedy jest życie, które je 
ożywia, podtrzymuje i ocenia. Bez nowego życia i autentycznego ewangelicznego ducha, bez 
«wierności Kościoła swojemu powołaniu», każda nowa struktura w krótkim czasie ulega 
degradacji” (41). 

35. Przekształcenie struktur, które parafia wyznacza sobie za cel, wymaga wcześniejszej zmiany 
mentalności i odnowy wewnętrznej, szczególnie tych, którzy są odpowiedzialni za duszpasterstwo. 
Pasterze, aby być wiernymi misji otrzymanej od Chrystusa, a zwłaszcza proboszczowie, „szczególni 
współpracownicy biskupa” (42), powinni koniecznie dostrzec potrzebę reformy duszpasterstwa o 
charakterze misyjnym. 

36. Pamiętając o tym, jak bardzo wspólnota chrześcijańska docenia własną historię i przywiązania, 
żaden pasterz nie może zapominać, że wiara Ludu Bożego wiąże się ze wspomnieniami rodzinnymi i 
wspólnotowymi. Bardzo często święte miejsce przywołuje na pamięć ważne momenty życia 
minionych pokoleń, ludzi i wydarzenia, które wpływały na historie osobiste i rodzinne. Aby uniknąć 
niepotrzebnych nieporozumień, ważne jest, aby procesy reorganizacji wspólnot parafialnych, a 
niekiedy diecezjalnych, przebiegały elastycznie i stopniowo. 

Papież Franciszek, odnosząc się do reformy Kurii Rzymskiej podkreślił, że stopniowość „jest 
owocem niezbędnego rozeznania, które zakłada proces historyczny, rytmiczność badań i etapów, 
weryfikację, poprawki, eksperymentowanie, zatwierdzanie ad experimentum [na próbę]. W tych 
wypadkach nie jest to zatem niezdecydowanie, ale chodzi o elastyczność, niezbędną do tego, aby 
móc doprowadzić do prawdziwej reformy” (43). Chodzi o to, aby uniknąć niepotrzebnego 
„przyśpieszenia”, chcąc przeprowadzać reformy zbyt pochopnie i według ogólnikowych kryteriów, 
które choć logicznie opracowane „przy stole”, zapominają o konkretnych ludziach zamieszkujących 
dane terytorium. Każdy projekt bowiem musi brać pod uwagę konkretne życie wspólnoty, być 
wprowadzony elastycznie i poprzedzony niezbędnym etapem wcześniejszych konsultacji oraz 
etapem wdrażania i weryfikacji. 

37. Oczywiście odnowienia takiego nie może dokonać jedynie proboszcz, ani nie powinno ono być 
narzucone z góry, wykluczając Lud Boży. Zmiana duszpasterska struktur implikuje świadomość, że 
„Święty Lud wierny Bogu jest namaszczony łaską Ducha Świętego; dlatego w trakcie refleksji, 
oceniania i rozeznawania musimy być bardzo uważni na to namaszczenie. Ilekroć jako Kościół, jako 
pasterze, jako osoby konsekrowane zapominamy o tej prawdzie, podążamy złą drogą. Ilekroć 
chcemy zastąpić, uciszyć, unicestwić, zignorować lub zredukować do małych elit Lud Boży w jego 
całości oraz odmiennościach, budujemy wspólnoty, tworzymy programy duszpasterskie, koncepcje 
teologiczne, duchowość i struktury bez korzeni, bez historii, bez twarzy, bez pamięci, bez ciała, w 
rzeczywistości, bez życia. W chwili, gdy odcinamy się od życia Ludu Bożego, popadamy w pustkę i 
wypaczamy naturę Kościoła” (44). 

W tym sensie nie tylko samo duchowieństwo ma dokonać przemiany, do której wzywa Duch 
Święty, ale ma być ono zaangażowane w nawrócenie, dotyczące wszystkich członków Ludu Bożego 
(45). Dlatego konieczne jest „świadome i klarowne poszukiwanie przestrzeni komunii i 
uczestnictwa, po to by Namaszczenie całego Ludu Bożego znalazło swoje konkretne pośrednictwo, 
aby się objawić” (46). 



38. W związku z tym wydaje się oczywiste, że właściwe byłoby przezwyciężenie zarówno 
autoreferencyjnej koncepcji parafii, jak i „klerykalizacji duszpasterstwa”. Poważne potraktowanie 
faktu, że udziałem Ludu Bożego „stała się godność i wolność dzieci Bożych, w których sercach Duch 
Święty mieszka jak w świątyni (47), zachęca do promowania praktyk i modeli, dzięki którym każdy 
ochrzczony, dzięki darowi Ducha Świętego i otrzymanych charyzmatów, staje się aktywnym 
protagonistą ewangelizacji, w stylu i zgodnie z zasadami organicznej komunii, zarówno z innymi 
wspólnotami parafialnymi, jak ogólnym duszpasterstwem diecezjalnym. Rzeczywiście, cała 
wspólnota jest podmiotem odpowiedzialnym za misję, ponieważ Kościół nie utożsamia się jedynie 
z hierarchią, ale stanowi siebie jako Lud Boży. 

39. Zadaniem pasterzy będzie utrzymanie żywej dynamiki, mocą której każdy ochrzczony będzie 
mógł odkryć, że jest aktywnym protagonistą ewangelizacji. Wspólnota prezbiterów, nieustannie 
uczestnicząca w formacji permanentnej (48), powinna mądrze realizować sztukę rozeznania, która 
pozwala wzrastać i dojrzewać życiu parafialnemu przy respektowaniu różnych powołań i posług. 
Stąd prezbiter, jako członek i sługa Ludu Bożego, który został mu powierzony, nie może go 
zastąpić. Wspólnota parafialna jest upoważniona do proponowania form posługi, głoszenia wiary i 
świadectwa miłosierdzia. 

40. Fundamentalne znaczenie Ducha Świętego – bezinteresownego daru Ojca i Syna dla Kościoła – 
prowadzi do głębokiego przeżywania wymiaru bezinteresowności, zgodnie z nauczaniem Jezusa: 
„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!” (Mt 10,8). Nauczał On swoich uczniów postawy 
wielkodusznej służby, aby każdy z nich był darem dla innych (por. J 13, 14-15), ze szczególnym 
uwzględnieniem ubogich. Stąd, wynika między innymi, potrzeba „nie targowania się” jeśli chodzi o 
życie sakramentalne i nie sprawiania wrażenia, że sprawowanie sakramentów – zwłaszcza 
Najświętszej Eucharystii – i innych posług mogłyby podlegać opłatom. 

Z drugiej strony pasterz, który hojnie służy trzodzie, jest zobowiązany do formowania wiernych, 
aby każdy członek wspólnoty czuł się odpowiedzialny i bezpośrednio zaangażowany w 
zaspokajanie potrzeb Kościoła, poprzez różne formy pomocy i solidarności, których parafia 
potrzebuje do pełnienia swojej posługi duszpasterskiej ze swobodą i skutecznością. 

41. Misja promowania ewangelizacji, do wypełniania której powołana jest przede wszystkim 
parafia, dotyczy zatem całego Ludu Bożego, różnych jego członków: prezbiterów, diakonów, 
konsekrowanych i świeckich, każdego zgodnie z własnym charyzmatem i powierzonymi mu 
zadaniami. 

W przyszłą niedzielę 6 września na Mszach św. będziemy gościć w naszej parafii 

Siostrę Miłosierdzia i wolontariuszkę z Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie. Po 

Mszach św. będzie można zakupić prace artystyczne wykonane przez pracowników  

i mieszkańców tego Domu :stroiki , kartki okolicznościowe i różne prace. Dochód  

z tej akcji przeznaczony jest na zakup nowej windy z której korzysta na co dzień 115 

mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Obecna winda była zamontowana 50 lat 

temu i po przeglądzie technicznym wydano pozwolenie na jej użytkowanie tylko na 

1 ten rok. Dziękujemy za otwarte serce. 



1. Serdecznie witamy wszystkich parafian a zwłaszcza dzieci i młodzież po 

okresie wakacyjnego wypoczynku 

2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu:  

 W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca.  

W pierwszy czwartek godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu.  Okazja do spowiedzi piątek 

od godz. 15.45. O godz. 16.30 Msza św. z nabożeństwem pierwszo-piątkowym dla dzieci. Z piątku 

na sobotę nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele św. Jana. Zakończenie o 6.15 rano 

nabożeństwem I soboty oraz  Mszą św. o godz. 7.00. Zapisy na nocną adorację są  telefonicznie pod 

nr. 603547047. Zapraszamy na czas nocnego czuwania, także tych, którzy się nie zapisują.  

3. Msza na rozpoczęcie roku szkolnego dla Szkoły Podstawowej Nr  1 we wtorek 1 września  

o godz. 10.00, zaś dla pozostałych szkół o godz. 9.00. Młodzież szkół średnich zapraszamy na Mszę 

św.  w ich intencji 1 września o godz. 19.00. Okazja do spowiedzi w poniedziałek od 17.00 do 18.00. 

4. Po wakacyjnej przerwie od 1 września Msze święte w dni powszednie o godz. 7.00 w kościele 

Wniebowzięcia, 8.00 w kościele św. Jana i 18.00 w kościele Wniebowzięcia NMP.  W soboty,   

z wyjątkiem najbliższej soboty wszystkie msze św. w dużym kościele. Za tydzień będzie także Msza 

św. w niedziele o godz. 13.00   

5. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele św. Jana od poniedziałku do piątku do 19.00 

a w środy do 20.00. Modlitwa uwielbienie w środę o 19.00 w kościele św. Jana. 

6. Kancelaria parafialna jest czynna: od poniedziałku do piątku 8.30-9.00 oraz 17.00-17.30  

a w sobotę 8:30 – 9:00 za wyjątkiem I piątku i soboty miesiąca. 

7. W zakrystii można odbierać karty na zapisy dzieci do Pierwszej Komunii Świętej.  

W przyszłym roku I Komunia św. będzie w 6 małych grupach po 15 dzieci w dniach 15-16 i 22-

23 maja 2021.  

8. Oaza Młodzieżowa oraz Oaza Dzieci Bożych rozpocznie swoje spotkania od przyszłego 

tygodnia.    

9. Spotkanie Żywego Różańca w przyszłą niedzielę po Mszy o godz. 13.00. 

10. Zapraszamy na Kurs Alpha dla Dorosłych w naszej parafii, który rozpocznie się 14 września 

2020 roku oraz na Kurs Alpha dla Młodzieży który zacznie się 15 września 2020 roku. Po 

dyskusjach nad tym jak powinna wyglądać Alpha w obecnie trwającej epidemii, podjęliśmy decyzję 

o przeprowadzeniu jesiennej edycji online (spotkania w małych grupach) z elementami wspólnych 

spotkań w kościele. Z uwagi na to zapraszamy do udziału osoby, które normalnie uczestniczyłyby w 

spotkaniach na żywo (z Żukowa i okolic). Mamy nadzieję, że będą równe owocne spotkania, a Pan 

Bóg mocą Ducha Świętego będzie działał w Waszych sercach. Szczegóły i formularz zapisów na 

stronie parafii 

11. Urząd Gminy w Żukowie zaprasza wszystkich chętnych do pomocy przy nasadzeniu roślinności 

wokół stawu na terenie przykościelnym o. godz. 13.00 w czwartek 03.09.2020r. Bardzo proszę o 

zabranie ze sobą niezbędnych narzędzi min. szpadla, łopatki ogrodowej. Zadanie jest realizowane w 

ramach instrumentu elastyczności w projekcie pn. "Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa". 

12. Polecamy prasę katolicką: nowe numery: Gościa Niedzielnego oraz Małego Gościa Niedzielnego,  

13. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej ś.p. Krystyna Firkus, l. 84,  

z Żukowa.  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 - XXII Niedziela ZWYKŁA - 30.08.2020 



PONIEDZIAŁEK 

31.08.2020 

7:00 
1. Za + Jana Wendt w  4 r. śm. oraz Katarzynę i Ryszarda 
2. Za + dziadków Stefanię i Benona Lidzbarskich oraz dusze czyśćcowe 

18:00 

1. Za + Pawła Hinz z ok urodzin 
2. Dziękczynna w 35 r. ślubu z prośbą o dalszą Bożą opiekę i potrzebne łaski 
3. Dziękczynna w 20 r. ślubu Anety i Tomasza z prośbą o dalsza Bożą opiekę i 
błogosławieństwo 

WTOREK  

1.09.2020 

7:00 
1. Za + Dawida Okrój (greg 1) 
2. Za + Irenę Wilma (greg 1) 

8:00 1. Za + Mieczysława Krenke - int. od zakł. pog  

9:00 1. Msza na rozpoczęcie roku szkolnego 

18:00 
1. Dziękczynna w 8 urodziny Samuela z prośbą o potrzebne łaski 
2. Za + Pawła Damps w 19 r. śmierci 

ŚRODA 

2.09.2020 

7:00 
1. Za + Dawida Okrój (greg 2) 
2. Za + Grzegorza Dejk w 3 r. śm 

8:00 
1. Za + Irenę Wilma (greg 2) 
2. Za + Jana Labuda - int. od ucz. pog. 

18:00 
1. Za + brata Edmunda i kuzynów Piotra i Mirosłąwa oraz Annę i Jana Kreft 
2. Za + rodziców Martę i Stefana Klasa oraz rodzeństwo Anne i Stefana  oraz 
Franciszka 

CZWARTEK  

ŚW. GRZEGORZA 

WIELKIEGO 

3.09.2020 

7:00 
1. Za + Dawida Okrój (greg 3) 
2. Za + Ludmiłę, Antoniego Gołąbek i bratową Jadwigę 
3. Za + Albinę Mierską - int.. Od ucz. pog. 

8:00 1. Za + Marka Gorlikowskiego w 3 r. śm. oraz Gerarda i Małgorzatę 

18:00 
1. Za + Irenę Wilma (greg 3) 
2. Za + Gertrudę i Franciszka Płotka oraz Edmunda Straoszczyk 

PIĄTEK 

4.09.2020 

7:00 
1. Za + Irenę Wilma (greg 4) 
2. Za + Dawida Okrój (greg 4) 

8:00 1. Za + Helenę, Pawła, Stanisłąwa i Gerarda Went 

15:30 Ślub: Piotr i Karolina 

16:30 
1. Dziękczynno błagalna w 10-tą r. ślubu Magdaleny i Piotra Wansel oraz 
dziękczynienie za zdrowie Laury 

18:00 
1. Za + Marię i Stanisława Werochowskich 
2. Za + Dariusza Stoba w 2r. Śm. oraz Władysława Kur w 5 r. śm. 

SOBOTA 

5.09.2020 

7:00 
1. Za + członkinie róży św. Anny z Żukowa 
2. Za + Marię Noetzel 

8:00 
1. Za + Irenę Wilma (greg 5) 
2. Za + Dawida Okrój (greg 5) 

15:00 1. Ślub: Monika i Tomasz 

16:00 1. Dziękczynno błagalna w 25 r. ślubu Zdzisławy i Zbigniewa Ceschica-Węsierskich 

18:00 
1. Za + Agnieszkę Butowską w 36 r. śm. 
2. W 25 r. ślubu Elżbiety i Andrzeja Wilma 

XXIII NIEDZIELA 

ZWYKŁA  

6.09.2020 

7:00 1. Za + Cecylię i Ksawerego Laskowskich 

8:30 1. Za + Irenę Wolma (greg 6) 

10:00 
1. Za + Rodziców Cecylię i Ksawerego Laskowskich oraz Eleonorę i Czesława 
Warmowskich 

11:30 1. O Boże bł. i opieke Maryi dla Joanny i Piotra 

13:00 1. O potrzebne łaski dla członkiń Róży św. Jadwigi z Blincza i ich rordzin 

18:00 1. Za + Jana Sirockiego z ok ur. 

20:00 1. Za + Dawida Okrój (greg 6) 

Intencje 


