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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 powiedział do swoich uczniów: 
 
«Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź 
i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię 
usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś 
nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego 
albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo 
trzech świadków oparła się cała sprawa. 
Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. 
A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech 
ci będzie jak poganin i celnik. 
 
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, 
cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie 
związane w niebie, a co rozwiążecie na 
ziemi, będzie rozwiązane w niebie. 
 
Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli 
dwóch z was na ziemi zgodnie o coś 
prosić będzie, to wszystko otrzymają od 
mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie 
są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, 
tam jestem pośród nich».  

Komentarz 

Dzisiejsze słowo Boże bardzo chce nas 
wychować do pewnej odpowiedzialnej misji, 
jaką jest wzajemne uświęcenie. Bóg daje nam 
narzędzie do pomagania sobie w tym dziele, a 
jest nim correctio fraterna, czyli pouczenie 
braterskie. U proroka Ezechiela Bóg objawia 
nam schemat wzajemnej odpowiedzialności. 
Prawdą jest, że występek i jego sprawca 
muszą zostać ukarani: „Występny musi 
zginąć”. Ta prawda wychodzi z ust Bożych, ale 
Bóg nie chce śmierci grzesznika (por. Ez 
18,23). Dlatego posyła Ezechiela do swojego 
ludu, aby pomógł znaleźć drogę nawrócenia 
występnym. Jeśli prorok będzie napominał, a 
występny odpowie nawróceniem, prorok 
spełni swoją misję; jeśli zaś tamten odpowie 
oporem, to sam siebie skazuje, prorok zaś 
spełni swoją misję. Natomiast jeśli prorok nie 
upomni widząc grzech bliźniego, wtedy 
tamten zginie, ale prorok będzie za to 
odpowiedzialny...Chrystus w tym samym 
duchu poucza nas w Ewangelii. Kiedy widzimy 
grzech u bliźniego, należy z nim porozmawiać; 
jeśli pozostanie to bez skutku należy przyjść z 
dwoma lub trzema w tej samej spawie; jeśli 
wtedy nie usłucha należy donieść Kościołowi, 
a jeśli i tego nie usłucha ma być jak poganin 
lub celnik. I tak to od nas zależy świętość 
naszych braci i sióstr. Zatem jeśli widzę kogoś 
błądzącego to powinienem mu o tym 
powiedzieć. W ten sposób pomagam 
bliźniemu być świętym. Jeśli zaniedbam ten 
gest, brat lub siostra nie wzrosną.  

C.D. -> s.2 



KOMENTARZ 

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

ks. Krystian Wilczyński  

Bóg stawia nas w różnych sytuacjach i chce działać przez nas. Nie chodzi 
o to, żeby teraz szukać okazji i wszystkich naokoło pouczać. Duch Święty 
daje poznanie kiedy i komu trzeba mówić prawdę. Wiemy jednak, że 
prawda bez miłości może zabić. W związku z tym, jak poucza św. Paweł, 
mamy kierować się tą cnotą cnót, która nikomu nie czyni krzywdy – 
miłością. Ona ma wpływ na duchowy rozwój. Mamy być podobni do 
Jezusa, który szukał ludzi i mówił im prawdę nie po to, żeby ich oskarżyć, 
ale żeby się nawrócili. 

Ważne jest też umiejętne przyjmowanie krytyki, bo może się zdarzyć, że 
to ja będę osobą pouczaną. Wtedy należy modlić się, żeby pomogło mi 
to zweryfikować siebie samego i nawrócić się. Przy takich okazjach 
często pojawia się w nas opór przed zmianą. Trzeba wiedzieć, że to 
właśnie opór przed koniecznym dobrem jest oznaką właściwej drogi. 
Szatan kusi do pozostania w miejscu i wzbudza opór. Tymczasem 
właśnie pokonanie go jest drogą nawrócenia. 

Na koniec warto przypatrzeć się ostatnim słowom Jezusa: „ma być dla 
ciebie jak poganin i celnik”. Te osoby były pogardzane przez Żydów. 
Natomiast Jezus wyciągnął właśnie celnika Mateusza (autora tego 
fragmentu Ewangelii) z komory celnej. Ewangelista zawarł tu prośbę, aby 
podchodzić do takich niechętnych „pogan i celników”, tak jak Jezus 
podszedł do niego – znaleźć sposób na ogarnięcie go miłością do tego 
stopnia, aby dokonał jedynego słusznego wyboru i poszedł za Jezusem. 

Szukajmy więc sposobów na mówienie prawdy w miłości, aby pozyskać 
brata lub siostrę. Chcemy przecież spotkać się w niebie, prawda?... 
Wstawiajmy się za sobą u Boga, bo: „jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie  
o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest  
w niebie”. 



TEMAT DO DYSKUSJI: PARAFIA W NASZYCH CZASACH 

NOWA INSTRUKCJA: NAWRÓCENIE DUSZPASTERSKIE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ W 

SŁUŻBIE MISJI EWANGELIZACYJNEJ KOŚCIOŁA (CZ. IV.) 

 VII. Parafia i inne wewnętrzne podziały w diecezji 

42. Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w sensie misyjnym nabiera 

zatem kształtu i wyraża się w stopniowym procesie odnowy struktur, i w konse-

kwencji, w różnorodnym powierzeniu opieki duszpasterskiej i uczestnictwie w jej 

realizacji, angażując wszystkich członków Ludu Bożego. 

43. W terminologii obecnie używanej, zmienionej przez dokumenty Magisterium, 

która dotyczy wewnętrznego podziału terytorium diecezjalnego (49), już od kilku-

dziesięcioleci są dodane do wyrażeń określających parafie i wikariaty rejonowe, 

przewidzianych w obowiązującym Kodeksie Prawa Kanonicznego (50), takie wy-

rażenia jak “jednostki duszpasterskie” czy “okręgi duszpasterskie”. Określają one 

de facto formy organizacji duszpasterstwa diecezji wyrażające nową relację mię-

dzy wiernymi a terytorium. 

44. Jeśli chodzi o „jednostki” lub „okręgi duszpasterskie”, nie można oczywiście 

sądzić, że rozwiązaniem wielu współczesnych problemów jest po prostu nowe na-

zewnictwo już istniejących struktur. W centrum procesu odnowy, unikając znacz-

nych zmian, a angażując się raczej do jego promowania i ukierunkowania, należy 

wyodrębnić struktury, dzięki którym można we wszystkich członkach wspólnoty 

chrześcijańskiej ożywić wspólne powołanie do ewangelizacji, mając na względzie 

bardziej skuteczną opiekę duszpasterską nad Ludem Bożym, w której „kluczowym 

czynnikiem” może być tylko bliskość. 

45. W tej perspektywie ustawodawstwo kanoniczne podkreśla potrzebę wyodręb-

nienia wewnątrz każdej diecezji części terytorialnych (51), z zachowaniem możli-

wości do późniejszego ich połączenia w struktury pośrednie pomiędzy diecezją a 

pojedynczą parafią. W związku z tym, biorąc pod uwagę wielkość diecezji i jej 

konkretną działalność duszpasterską, można podać różne typologie łączenia parafii 

(52). 

W sercu łączonych parafii uwidacznia się wspólnotowy wymiar Kościoła, ze 

szczególnym uwzględnieniem konkretnego terytorium, dlatego przy ich erygowa-

niu należy w jak największym stopniu uwzględniać jednorodność ludności i jej 

zwyczaje, a także wspólne cechy tego terytorium, dla ułatwiania relacji bliskości 

między proboszczami i innymi osobami zaangażowanymi w duszpasterstwie (53). 



 „Czymś pięknym i owocnym jest także powierzanie tej 
modlitwie drogi wzrastania dzieci… Modlitwa różańcowa za 
dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która wychowuje je już od 
najmłodszych lat... stanowi pomoc duchową, której nie należy 
lekceważyć.”  
   Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae 
  

Martwisz się i zabiegasz aby Twoje dziecko miało co potrzeba do 
rozwijania swoich talentów...na chwałę Boga i dla innych ludzi?
Aby nie brakowało mu sił i wytrwałości do pokonywania 

trudności...z łaską i mocą Bożą? Aby było szczęśliwe...pełne radości Bożej?  
Oddaj swoje dziecko i troski o niego w czułą opiekę Maryi przez małą dziesiątkę Różańca 
Rodziców za Dzieci.   
 

Jeżeli jesteś zainteresowany: Kontakt - p. Dorota Szepelowska tel: 606-910-244  

W całej Polsce właśnie rozpoczyna się 
Powszechny Spis Rolny, który potrwa 
od 1 września do 30 listopada 2020 r. 
Udział w spisie jest obowiązkowy  
i obejmuje wszystkie gospodarstwa 
rolne prowadzące działalność 
rolniczą. 

Podstawową formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Wystarczy 

wejść na stronę http://spisrolny.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz. 

Na tej stronie podany jest również numer telefonu na infolinię, gdzie można 

uzyskać dodatkowe informacje lub dokonać spisu przez telefon.  

Udział w spisie rolnym to obowiązek każdego rolnika. 

http://spisrolny.gov.pl


PONIEDZIAŁEK 

7.09.2020 

7:00 
1. Za + Krzysztofa Drewa w 9 r. śm 
2. O Boże bł i opiekę Matki Bożej dla Urszuli 

8:00 
1. Za + Irenę Wilma (greg 7) 
2. Za + Pawła Hinz - int. od ucz. pog. 

18:00 
1. Dziękczynna w I r. ślubu Patrycji i Krystiana z prośbą o dalszą bożą opiekę 
2. Za + Dawida Okroj (greg 7) 

WTOREK  

NARODZENIE NMP 

8.09.2020 

7:00 
1. Za + Irenę Wilma (greg 8) 
2. Za + Dawida Okroj (greg 8) 

8:00 
1. Za + Stefanię Drewing w 12 r. śm. 
2. O pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy 

18:00 
1. Za + Huberta Skerkę w 2 r. śm. 
2. O boże bł. i potrzebne łaski dla Katarzyny i Sławomira w 20 r. ślubu oraz dla córki 
Agnieszki w 10 urodziny 

ŚRODA 

9.09.2020 

7:00 
1. Za + Małgorzatę Milkereit 
2. Za + Ryszarda Pipka w 3 r. śm 

8:00 
1. Za + Dawida Okroj (greg 9) 
2. Za + Jana Laduda - int. od zakł. pog. 

18:00 
1. O zdrowie, Boże bł i dary Ducha Świętego dla Agnieszki, Ireny i Treresy 
2. Za + Irenę Wilma (greg 9) 

CZWARTEK  

10.09.2020 

7:00 
1. Za + syna Dariusza, brata Wojciecha oraz rodziców Gertrudę i Józefa w 37 r. śm ojca  
2. Dziękczynno - błagalna w 25 r. ślubu Honoraty i Sławomira 

8:00 
1. Za + Dariusza Gosz 
2. Za + Józefa Dejk - int od ucz. pog. 

18:00 
1. Za + Irenę Wilma (greg 10) 
2. Za + Dawida Okroj (greg 10) 

PIĄTEK 

11.09.2020 

7:00 
1. Za dusze w czyśćcu Cierpiące 
2. Z podziękowaniem za odebrane łaski i uzdrowienie relacji w rodzinie 

8:00 
1. Za + Irenę Wilma (greg 11) 
2. Za + Elżbetę Mak - int od zakł pog. 

18:00 
1. Dziękczynna z prośbą o Boże bł. w rodzinie 
2. Za + Dawida Okroj (greg 11) 

SOBOTA 

12.09.2020 

7:00 
1. Za + Dawida Okroj (greg 12) 
2. Za + Edwarda Laskowskiego 

8:00 1. Dziękczynna w 28 r. ślubu Tadeusza i Grażyny z prośbą o bł. Boże dla rodziny 

10:00 1. I Komunia Święta 

14:00 1. Ślub: Martyna i Tomasz 

15:00 1. Ślub: Katarzyna i Artur 

16:00 1. Ślub: Aneta i Paweł 

18:00 1. Za + Irenę Wilma (greg 12) 

XXIII NIEDZIELA 

ZWYKŁA  

13.09.2020 

7:00 
1. Za członków Róży św. Józefa z osiedla Elżbietowo i ich rodzin o Boże bł. i opieke 
Matki Bożej i św. Józefa 

8:30 Za + Floriana Rzepka 

10:00 
1. Za + Rodziców Labuda i Młyńskich 
2. Za + Dawida Okroj (greg 13) 

11:30 1. Za + Marię i Franciszka Drywa 

13:00 
1. Za + Irenę Wilma (greg 13) 
2. Za + Hugona Roszkowskiego oraz rodziców z ob. Stron 

18:00 1. Za + Ludwika Saworskiego w 2 r. śm. 

20:00 1. Dziękczynno - błagalna w int Jakuba z ok. 8 urodzin 

Intencje 



1. Serdecznie witamy wszystkich parafian i gości modlących się w naszej żukowskiej 
wspólnocie. 

2. Gościmy w naszej parafii Siostry Miłosierdzia i wolontariuszkę z Domu Pomocy 
Społecznej w Wejherowie. Po Mszach św. będzie można zakupić prace ar tystyczne 
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. 

3. Spotkanie Żywego Różańca dzisiaj po Mszy o godz. 13.00. 
4. Bardzo dziękujemy rolnikom z Borkowa wraz z p. Sołtysem za przygotowanie  Mszy św. dożynkowej 

oraz za wspólne dziękczynienie Bogu za `plony tej ziemi oraz pracy ludzkiej. Słowa wdzięczności także dla 
tych, którzy pomagali przy nasadzeniu roślinności wokół stawu na terenie przykościelnym w ramach  
w ramach instrumentu elastyczności w projekcie pn. "Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa". 

5. W liturgii Kościoła w tym tygodniu:  

 Wtorek - Święto Narodzenia Pańskiego.  

 W niedzielę za tydzień - 13 września - dzień Matki Bożej Fatimskiej. Zapraszamy wszystkich parafian 
na czuwanie modlitewne, które rozpoczniemy Różańcem o 17.30. Potem Msza św.  
i procesja ze świecami o 18.00. Całość w kościele poklasztornym. 

6. 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. 

7. Spotkania duszpasterskie: 

 Oaza Młodzieżowa spotyka się w najbliższy czwartek na Mszy św. o 19.00 w kościele św. Jana. 
Potem I spotkanie powakacyjne. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do grupy młodzieżowej serdecznie 
zapraszamy. 

 Informacja o spotkaniu dziecięcej scholi parafialnej i Oazy Dzieci Bożych będzie wysłana do 
rodziców drogą elektroniczną. 

 Spotkanie Rady Duszpasterskiej w środę o 20.00 w domu parafialnym. 

 Spotkanie zelatorów Żywego Różańca wraz z zelatorami „róż rodziców za dzieci”  
w piątek po Mszy św. wieczornej.  

 Spotkanie Odnowy w Duchu św. w środę po wieczornej Mszy św. 

 Zbiórka dla ministrantów, lektorów i ceremoniarzy w sobotę o godzinie 10:00. 

 Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania  się w piątek 11.09.2020r. Rozpoczęcie Mszą świętą o 
godzinie 18:00. Spotkanie dla rodziców kandydatów do Bierzmowania w Sobotę po wieczornej 
Mszy świętej. 

8. W zakrystii można odbierać karty na zapisy dzieci do Pierwszej Komunii Świętej.  
I Komunia św. będzie w 6 małych grupach po 15 dzieci w dniach 15-16 i 22-23 maja 2021. Zapisy do 15 
września.  

9. 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. Jesienna edycja będzie 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 

10.Polecamy prasę katolicką: nowe numery: Gościa Niedzielnego oraz Małego Gościa Niedzielnego,  
11.W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej śp. Władysław Malek, l. 83,  

z Glincza. Zmarł także śp. Roman Witczak, l. 65, który był szwagrem ks. Ireneusza oraz kościelnym 
w naszej parafii. Pogrzeb odbył się w piątek w Redzie Pomódlmy się za nich: 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 
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