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 XXX Niedziela Zwykła  

Msze św. w niedziele: 

7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13.00, 18:00 i 20:00 

W tygodniu: 7:00, 8.00 (pn-pt św. Jana)  i 18:00  

Nabożeństwo Różańcowe:  
od poniedziałku do piątku: 6,30, 17.30 
i 20.30 transmitowany przez parafialnego Facebooka 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 

Ewangelia niedzielę  

Gdy faryzeusze posłyszeli, że 
zamknął usta saduceuszom, 
zebrali się razem, a jeden  
z nich, uczony w Prawie, 
wystawiając Go na próbę, 
zapytał: «Nauczycielu, które 
przykazanie w Prawie jest 
największe?» 
 
On mu odpowiedział: 
«„Będziesz miłował Pana 
Boga swego całym swoim 
sercem, całą swoją duszą  
i całym swoim umysłem”. To 
jest największe i pierwsze 
przykazanie. Drugie 
podobne jest do niego: 
„Będziesz miłował swego 
bliźniego jak siebie samego”. 
Na tych dwóch 
przykazaniach zawisło całe 
Prawo i Prorocy».  

Komentarz 

Dziś słowo Boże sięga samego sedna 
przesłania Ewangelii. Jezus wskazuje 
na najważniejsze i pierwsze 
przykazanie – przykazanie miłości. 

Bóg jest miłością i pragnie, żebyśmy 
byli na Jego obraz i podobieństwo. 
Chce, żebyśmy byli swoistymi iskrami, 
które pochodzą z rozpalonego ognia 
miłości Bożej. Każda iskra jest 
nośnikiem energii będącej w stanie 
zapalać wielki ogień. W ten sposób 
miłość się rozprzestrzenia po całym 
świecie. Będziesz miłował Pana, swego 
Boga, całym swoim sercem, całą swoją 
duszą i całym swoim umysłem – to 
znaczy: masz stać się taki jak On; zaś 
Będziesz miłował swego bliźniego jak 
siebie samego – znaczy: miłością, z 
której jesteś stworzony, masz rozpalać 
swoich bliźnich. 



KOMENTARZ 

Bogu chodzi tylko i wyłącznie o przepływ Jego życiodajnej 
miłości. Poznajmy dziś swoją godność w tym, że Bóg 
zaprasza do tego przepływu właśnie nas. Wiedząc, że nie 
wszystko wiemy; wiedząc, że nie czujemy się na siłach; 
wiedząc, że jesteśmy tylko ludźmi; i... i... i... On to 
wszystko wie. I pomimo tego nas wybiera. 

Św. Paweł dziękuje tesaloniczanom, że przyjęli głoszoną 
Ewangelię z radością Ducha Świętego. Tak samo Bóg 
dziękuje tym, którzy przyjmują Jego słowa i Jego radość, i 
którzy przez to należą do Niego. 

Nie bójmy się iść z tą radością do bliźnich. W ten sposób 
będziemy pomocnikami przepływu Bożej miłości. 
Podobnie, jak naczynie nie jest najważniejsze, kiedy 
pragniemy orzeźwiającego napoju, tak samo nie chodzi tu 
o nas, ale o napój Bożej miłości, który mają z nas pić inni. 
Nie zatrzymujmy miłości na sobie, ale wylewajmy ją na 
drugich. Wtedy Pan będzie dolewał do naszych serc 
następne ilości tego Bożego napoju. Wystarczy go dla 
tamtych, wystarczy także dla każdego z nas. 

ks. Krystian Wilczyński 



TEMAT DO DYSKUSJI: PARAFIA W NASZYCH CZASACH 

NOWA INSTRUKCJA: NAWRÓCENIE DUSZPASTERSKIE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ W 

SŁUŻBIE MISJI EWANGELIZACYJNEJ KOŚCIOŁA (CZ. IX) 

VIII.f. Osoby konsekrowane 

83. Wewnątrz wspólnot parafialnych często spotyka się osoby, które prowadzą życie 

konsekrowane, „które nie jest przecież formą zewnętrzną lub niezależną od życia 

Kościoła lokalnego, ale stanowi jedyny w swoim rodzaju, naznaczony ewangelicznym 

radykalizmem, sposób bogatej w szczególne dary obecności wewnątrz Kościoła” (123). 

Ponadto, życie konsekrowane, zintegrowane we wspólnocie wraz z duchownymi i 

świeckimi „wpisuje się w charyzmatyczny wymiar Kościoła. […] Duchowość 

instytutów życia konsekrowanego może stać się tak dla wiernych świeckich, jak też dla 

prezbiterów, ważnym źródłem treści służących realizacji swojego własnego 

powołania” (124). 

84. Wkład osób konsekrowanych, który mogą wnieść w misję ewangelizacyjną 

wspólnoty parafialnej, bierze się przede wszystkim z ich „bycia”, to znaczy ze 

świadectwa radykalnego naśladowania Chrystusa poprzez profesję rad ewangelicznych 

(125), a jedynie wtórnie z ich „działania”, to znaczy z czynów pełnionych zgodnie z 

charyzmatem każdego instytutu (na przykład, katecheza, posługa miłości, formacja, 

duszpasterstwo młodzieży, opieka nad chorymi) (126). 

VIII.g. Osoby świeckie 

85. Wspólnota parafialna składa się zwłaszcza z wiernych świeckich (127), którzy na 

mocy chrztu i pozostałych sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, a także wielu 

spośród nich poprzez małżeństwo (128), uczestniczy w ewangelizacyjnym działaniu 

Kościoła, ponieważ „powołaniem oraz misją wiernych świeckich jest przemienianie 

różnych rzeczywistości ziemskich, aby wszelka działalność ludzka była przemieniona 

przez Ewangelię” (129). 

W sposób szczególny wierni świeccy, posiadając swój własny i specyficzny charakter 

świecki, którym „jest szukać Królestwa Bożego zajmując się sprawami świeckimi i 

kierując nimi po myśli Bożej” (130), „mogą czuć się powołani do współdziałania ze 

swymi Pasterzami w służbie dla wspólnoty kościelnej, dla jej wzrostu i żywotności, 

wybierając rozmaite posługi, według łaski i charyzmatów, jakich im Pan raczy 

użyczyć” (131). 

86. Od wszystkich wiernych świeckich wymagane jest dziś wielkoduszne 

zaangażowanie w służbie misji ewangelizacyjnej, przede wszystkim poprzez ich 

świadectwo codziennego życia zgodnego z Ewangelią w swoich naturalnych 

środowiskach i na każdym poziomie odpowiedzialności, a zwłaszcza przy 

podejmowaniu odpowiadających im zobowiązań w służbie wspólnoty parafialnej (132). 



Modlitwy za zmarłych na każdy dzień tygodnia 
Modlitwa odmawiana każdego dnia 

Panie, usłysz moją modlitwę.  
A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. 
Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, 
udziel zmarłym sługom i służebnicom swoim 
odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez 
pobożne modlitwy dostąpią miłosierdzia, którego 
zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. Amen. 

Niedziela 
Bądź uwielbiony, Panie, za zmartwychwstanie Twojego Syna i za drogę do życia bez 
końca, jaką nam przez nie otworzył. Niech wszyscy ci, którzy odeszli od nas nagle, w 
tragicznych wypadkach, posiądą szczęście wieczne. Okaż im łaskę przebaczenia win i 

grzechów, z którymi staną przed Tobą. 
Wieczny odpoczynek… 

Poniedziałek 
Panie, Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, dając udział wszystkim w Twoim szczęściu 
wiecznym, w każdym złożyłeś zalążek wieczności. Prosimy dziś o Twoje miłosierdzie 
dla tych, którzy odeszli z tego świata bez pojednania z Tobą i ludźmi. Niech ofiary i 

modlitwa Kościoła przyniosą im pomoc w uzyskaniu świętości koniecznej do wejścia 
w bramy raju. 

Wieczny odpoczynek… 
Wtorek 

Panie, który przez krzyż i Twoje zmartwychwstanie otworzyłeś nam niebo, oddajemy 
Twojemu miłosierdziu tych, którzy podnieśli rękę przeciw życiu - niech wszyscy, 
którzy dopuścili się zabójstwa, aborcji lub eutanazji, dostąpią Twojej łaski miłości. 

Wieczny odpoczynek… 
Środa 

Bądź uwielbiony, Panie, za wieczne kapłaństwo Chrystusa zmartwychwstałego. 
Polecamy Ci zmarłych biskupów, kapłanów, diakonów i osoby konsekrowane, 

wszystkich pełniących szczególną misję w Kościele - niech owoce ich modlitwy i pracy 
wyjednają im nagrodę w Twoim królestwie. 

Wieczny odpoczynek… 
Czwartek 

Panie, jedyne źródło i pełnio życia, z którego woli się rodzimy i jesteśmy, niech przez 
zasługi błogosławionej męki Twojego Syna nasi bliscy zmarli - rodzice, rodzeństwo, 

krewni - zostaną oczyszczeni z win i niech wejdą na ucztę Zmartwychwstałego 
Baranka. 

Wieczny odpoczynek… 
Piątek 

Panie Boże, ufamy Twojej miłości i miłosierdziu, że przyjmujesz do siebie dzieci 
nienarodzone z różnych powodów. Prosimy Cię za nie, by się cieszyły wieczną 

szczęśliwością i oglądaniem Ciebie twarzą w twarz. 
Wieczny odpoczynek… 

 Sobota 
Wierzymy, Panie, że nie wyczerpała się Twoja litość i miłość nie zgasła, a zamysły, 

jakie masz wobec człowieka, są zamysłami pokoju i szczęścia, dlatego z nadzieją pełną 
poddania się Tobie zawierzamy Ci wszystkich tych, którzy sami odebrali sobie życie. 

Okaż im miłosierdzie. Wieczny odpoczynek…  



PONIEDZIAŁEK 
26.10.2020 

7:00 
1. Za + zm. z rodziny Stencel: Annę, Jana, Brunonai Jana 
2. Za + Marie i Bronisława Myszka 

8:00 1. Za + Urszulę Dopieralską (greg 26) 

18:00 
1. Za + Stanisława i Jadwigę (14 r. śm) Litwin 
2. Za + Brata Andrzeja i zmarłych z rodziny Bork 

WTOREK  

ŚW. JANA KANTEGO 

27.10.2020 

7:00 
1. Za + męża Pawła Wiczling 
2. Za + Bernarda Joskowskiego w 10r. śm. 

8:00 
1. Za + Annę i Józefa Kankowskich oraz siostrę Gertrudę 
2. O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Michała w 60 urodziny  

18:00 
1. Za + Teresę Nocz, rodziców i rodzeństwo 
2. Za + Urszulę Dopieralską (greg 27) 

ŚRODA 

28.10.2020 

7:00 
1. Za + Tadeusza Rutkowskiego 
2. Za + Tadeusza Dargacz 

8:00 
1. Za + Jerzego Raulin w 10 r. śm 
2. Za + Stanisława Richert 

18:00 
1. Za + Urszulę Dopieralską (greg 28) 
2. O boże bł. i opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla rodziców Teresy i Stefana z okazji 
rocznicy ślubu oraz dla całej rodziny 

CZWARTEK  

ŚW. JANA PAWŁA II 

29.10.2020 

7:00 
1. Za + Urszulę Dopieralską (greg 28) 
2. Za + Józefa Bach 

8:00 1. Za + Brata Zbigniewa, rodziców Macieja i Barbarę Kitowskich oraz syna Piotra 

18:00 
1. Za + Stanisława oraz rodziców. Z ob. Stron 
2. Za + Urszulę Skierka 

PIĄTEK 

ŚW. JADWIGI 

30.10.2020 

7:00 
1. Za + Marię Hirsz 
2. Dziękczynno - błag. Za otrzymane łaski z prośbą o dalsze łaski i opiekę Matki Bozej 

8:00 1. Za + syna Tadeusza Dargacz 

18:00 
1. Za + Urszulę Dopieralską (greg 30) 
2. Za + Marię Zielińską 

SOBOTA 
ŚW. IGNACEGO 

ANTIOCHEŃSKIGO 

31.10.2020 

7:00 
1. Za + rodziców Anne i Józefa oraz Wiktora i Teresę 
2. O dar wielkiej wiary, nadziei i miłości dla rodziny Gajewskich 

8:00 
1. Za + Zygmunta Głodowskiego w 13 r. śm. 
2. Za + Władysława Malek - od ucz. pog. 

18:00 1. Za + Jadwigę Hirsz, Edytę i Alfonsa Nalaskowskich oraz Pelagie i Zofie Klapper 

XXX NIEDZIELA 

ZWYKŁA  

1.11.2020 

7:00 1. Za + Gertrudę Wróbel oraz Waleskę, Józefa i Eugeniusza Kobiela 

8:30 1. Za + Jana Groth (greg 1) 

10:00 1. Za + Bolesławę Stubińską 

11:30 1. Za + Barbarę i Władysława Szur 

13:00 1. Za + Reginę i Jana Grotch, Feliksa i Józefa Hejnowskich 

14.30 
1. Za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu zwłaszcza zmarłych  
     w minionym roku parafian 

18:00 Za + Marię Noetzel 

20:00 1. Za + Pawła i Krystynę Damps, Zygmunta i Hildegardę Kostuch i Irenę Wolff 

Intencje 



1. Serdecznie witamy wszystkich parafian jak i gości. 

2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu: 

 Ostatnie październikowe nabożeństwa różańcowe do soboty włącznie  
o godz. 6.30 i 17.30 prowadzone przez róże różańcowe a o godz. 20.30 przed Najświętszym 
Sakramentem transmitowany przez naszego Facebooka. Zapraszamy do wspólnej modlitwy 
różańcowej.  

 Środa - św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.  Dzień odpustu w parafii Chwaszczyno.   

 W niedzielę za tydzień przypada 1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół w 
tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy poprzez święte życie zjednoczyli się z Bogiem 
i cieszą się chwałą nieba.  Do tradycji należy również odwiedzanie cmentarzy i modlitwa za 
zmarłych.  
W uroczystość Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym, nie organizujemy Mszy i procesji 
na cmentarzach. Zachęcamy, aby modlitwę przy grobach bliskich nam zmarłych rozłożyć w 
czasie, już w najbliższym tygodniu i aż do końca listopada. Chodzi o to, by uniknąć 
przebywania w tłumie osób na cmentarzu. W uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. w 
naszej parafii odprawiane będą w kościele!: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 13.00, 14.30, 18.00 i 
20.00!. Okazja do spowiedzi przed świętami w sobotę od 8.00-9.00 oraz od 17.00-18.00.  

 W dzień zaduszny Msze św. w naszej parafii o godz. 7.00, 8.00 10.00 i 18.00 za wszystkich 
wiernych zmarłych wspominanych w wypominkach. Po Mszy św. wypominki połączone z 
Adoracją Najśw. Sakramentu. Wszystkie Msze św. w tym dniu w dużym kościele.  

 Stolica Apostolska rozszerzyła czas zyskiwania odpustów dla zmarłych na cały listopad. 
Warunki odpustu: stan łaski uświęcającej, pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwa za 
zmarłych.   

 Kartki na wypominki za zmarłych wyłożone są w wejściu do kościoła. Kolorowe na 
wypominki listopadowe a białe na roczne. Prosimy o wyraźne pisanie imion i nazwisk. 
Wypominki można składać w zakrystii lub biurze parafialnym. Różaniec z wypominkami 
listopadowymi codziennie od 3 do 8 listopada o godz. 17.30.  

3. 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. Jutro adoracja 
będzie wyjątkowo tylko do 17.00. 

4. Prosimy o odbieranie kartek do spowiedzi dla bierzmowanych -  tylko  u ks. Macieja. 

5. Spotkania duszpasterskie: 

6. Wspólnota 18+ dla Jezusa środa godz. 20.15 w kościele św. Jana 

7. Oaza Młodzieżowa - w czwartek o 19.00 w kościele św. Jana na celebracji.  

8. Polecamy prasę katolicką: nowe numery Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego 
oraz nasz parafialny biuletyn. 

9. Od dzisiaj mamy w naszej wspólnocie parafialnej 3 nowych świeckich szafarzy Komunii św. 
ustanowionych przez ks. biskupa Jacka Jezierskiego. Są nimi panowie: Tadeusz Richert, 
Andrzej Littwitz i Maciej Konkol. Polećmy ich opiece Maryi, patronce naszej parafii. 

Adres parafii: ul. 3 Maja 4, 83-330 Żukowo, tel. (058) 681-82-42.  
Kancelaria parafialna czynna: poniedziałek-piątek 8:30 – 9:00; 17:00 – 17:30 sobota 8:30 – 9:00 ;   
                                                       (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 
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Ogłoszenia Parafialne - XXX Niedziela ZWYKŁA - 25.10.2020 


