
ROK XX nr 1730 

1.11.2020 r. 

 XXXI 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 z wypominkami:  
od 03.11-08.11, godz. 17.30 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 

Ewangelia niedzielę  

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. 
Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, 
albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni 
będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, 
którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać 
będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy 
królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy 
mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem 
wielka jest wasza nagroda w niebie».  



Nasi goście za tydzień - Orla straż 

Misją Fundacji Orla Straż jest pomoc ofiarom terroryzmu 
na Bliskim Wschodzie. 
Wspieramy rodziny, które straciły bliskich, dom oraz 
dorobek całego życia w wyniku najazdu terrorystów z ISIS. 
Chcemy pomóc im w powrocie do życia, jakie wiedli przed 
wojną, wywołaną przez islamskich fundamentalistów. 
Realizujemy nasze działania m.in. przez odbudowę zniszczonych miejsc pracy, wspieranie edukacji 
wdów i sierot oraz pomoc rozwojową udzielaną w bardzo szerokim zakresie. Nie mamy jednej, 
ustalonej dziedziny, w której się specjalizujemy, ponieważ dostosowujemy swoje działania do 
aktualnych potrzeb poszkodowanych społeczności. 
Fundacja Orla Straż została założona w marcu 2016r. przez kmdr ppor. rez. Bartosza Rutkowskiego. 
W tym czasie, w Iraku i Syrii tzw. Państwo Islamskie wciąż dokonywało licznych zbrodni na ludności 
cywilnej, które zapoczątkowało w 2014 roku. Ludzie, którzy musieli uciekać z podbitych przez 
terrorystów miast, potrzebowali pilnej pomocy w obozach dla przesiedleńców. Przed założeniem 
fundacji Bartosz Rutkowski pełnił funkcję szefa szkolenia Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków 
WP w Gdyni. 
7 października 2015 roku o godz. 7:15, na kwadrans przed przystąpieniem do codziennych zajęć 
przeczytał artykuł o torturowaniu i ukrzyżowaniu 12-letniego chłopca w Syrii. Pomyślał o swoich 
synach, z których starszy był rówieśnikiem zamordowanego. Po szybkiej refleksji czy jest w stanie 
uratować choćby jedno dziecko przed podobną tragedią, podjął znamienną dla swojego życia decyzję. 
Postanowił odejść na emeryturę i wyjechać na Bliski Wschód do Irackiego Kurdystanu. Pod koniec 2015 
roku złożył wypowiedzenie ze służby wojskowej, a trzy miesiące później był już w drodze do Iraku. 
Na miejscu chciał osobiście ocenić potrzeby ludzi dotkniętych dramatem wojny i ustalić najlepsze 
sposoby udzielania im pomocy. Po tym, co zobaczył, postanowił założyć fundację, której celem jest nie 
tylko pomoc doraźna, ale przede wszystkim wsparcie w powrocie do normalności. 
Główną naszą zasadą jest pomoc wyłącznie w uzgodnieniu z potrzebującymi w ich własnym kraju.  
Od początku istnienia Orlej Straży zajmujemy się najróżniejszymi formami wspierania ofiar terroryzmu. 
Naszym celem jest zarówno pomoc konkretnym osobom, jak i bardziej rozwinięte projekty służące 
rodzinom, a nawet całym miejscowościom. Nie mamy ustalonych szablonów działania ani nie 
ograniczamy się żadnym schematem. Naszą definicją pomocy jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy 
osoba lub rodzina, którą wsparliśmy, jest w pełni usamodzielniona. 
Praca to podstawa  
Jednym z głównych naszych działań, jest odbudowa miejsc pracy. Służy temu projekt Dobra Praca,  
w ramach którego odtwarzamy zniszczone przez terrorystów zakłady, sklepy i warsztaty lub tworzymy 
całkowicie nowe dla osób w trudnej sytuacji ekonomicznej. Jako pierwszy powstał zakład ślusarski 
w Karakosz. Bez odpowiedniego fachowca w miejscowości, nie można było rozpocząć odbudowy. 
Potem był m.in. gabinet lekarski, zakład fryzjerski, kilka sklepów spożywczych, bar sałatkowy i inne.  
Od początku projektu udało nam się już odtworzyć ponad 80  małych, rodzinnych miejsc pracy.  
Rodziny, którym pomagamy w ramach projektu Dobra Praca, nie dostają pieniędzy do ręki. Niezbędne 
wyposażenie zostaje im kupione i dostarczone przez wolontariuszy miejscowych organizacji, z którymi 
współpracujemy.  
Działamy również na wielu innych płaszczyznach. Współfinansujemy dwa ośrodki edukacyjne dla 
kobiet i dzieci, które były w rękach terrorystów. Organizujemy zajęcia dydaktyczne i kursy szwalnicze 
oraz rękodzielnicze, które są elementem terapii zajęciowej. Budujemy niewielkie domy, aby rodziny 
mogły wrócić do swoich macierzystych miasteczek i wsi. Kupujemy zwierzęta hodowlane rodzinom, 
które zajmowały się pasterstwem, stawiamy szklarnie, pomagamy w odbudowie linii energetycznych  
i wiele innych. 
W przyszłą niedzielę gościć będziemy przedstawicieli Fundacji Orla Straż. W czasie każdej mszy dadzą  krótkie 
świadectwo o losie ofiar terroryzmu na Bliskim Wschodzie oraz możliwości niesienia im pomocy. Po każdej Mszy  
św. będzie możliwość wsparcia ich działań ofiarą do puszek  



100 Lat od założenia chóru Harmonia 

Amatorski Chór Mieszany „Harmonia” istnieje od listopada 
1920 r. w miejscowości Żukowo. Założycielem i dyrygentem 
był organista parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Żukowie Józef Badziąg (na fotografii). Po jego śmierci 
od 1922 r. chór prowadził jego syn, również Józef. Po II wojnie 
światowej w 1945 r. funkcję organisty i dyrygenta „Harmonii” 
przejął zięć założyciela zespołu Efrem Treder, który pracował  
z chórem 40 lat. na prośbę proboszcza wcześniej 
wspomnianej parafii księdza Stanisława Człapy, od 30 
listopada 1985 r. opiekę dyrygencką obejmuje wnuk Józefa 
Badziąga, a syn Efrema - Witold Treder, absolwent 
Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku. 
„Harmonia” od 1991 r. należy do Polskiego Związku Chórów  

i Orkiestr, który w 1996 r. przyznał zespołowi „Odznaczenie za zasługi dla społecznego Ruchu 
Muzycznego”. Siedzibą chóru jest Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu  
w Żukowie. 
 Dnia 25 lipca 1999 r. dekretem arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego została erygowana 
nowa parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie. Chórzyści zdecydowali o pozostaniu  
w „Harmonii” i w dalszym ciągu reprezentują wspólnotę całego Żukowa. Niektórzy śpiewacy 
dojeżdżają na próby z odległych o 8, a nawet 22 km miejscowości. 
 Prezesem chóru od 1985 r. jest Kazimierz Hirsz. Zespół chóralny jest sponsorowany 
przez Urząd Gminy w Żukowie oraz utrzymuje się ze składek członkowskich chórzystów.  
W pewnych okolicznościach może liczyć na pomoc finansową Starostwa Powiatowego  
w Kartuzach, Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Żukowie, Banku Spółdzielczego  
z siedzibą w Tczewie oraz proboszczów obu parafii naszego miasta. 

O aktywności zespołu świadczą m. in.: 
1999 r. – spotkanie z Papieżem Janem Pawłem II w Sopocie, gdzie zjednoczone chóry 

uświetniły uroczystość. 
2005 r. – udział w Ogólnopolskim Zlocie i Koncercie Chórów w Bazylice w Licheniu. 
2006 r. – koncert Zjednoczonych Chórów na 50 – lecie Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego  

w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. 
2008 r. – udział w VI Zjeździe Kaszubskich Śpiewaków w Pierwoszynie-Mechelinkach  

gm. Kosakowo. 
2008 r. – udział w koncercie jubileuszowym z okazji 60-lecia Oddziału Gdańskiego Polskiego 

Związku Chórów i Orkiestr w Sali Audytorium Novum Politechniki Gdańskiej. 
2009 r. – organizacja koncertu chórów w ramach VII Zjazdu Kaszebsczich Spiewoków  

w kościele pw. WNMP w Żukowie. 
2010 r. – uświetnienie mszy świętej radiowej „dla tych co na morzu” w kościele pw. Św. 

Elżbiety w Gdańsku, dnia 7 listopada, przy akompaniamencie organisty Stanisława 
Kwiatkowskiego. 

2011 r. – uświetnienie mszy świętej oraz koncert kolęd w kościele pw. Świętej Rodziny  
w Gdańsku Stogach. 

2011 r. – chór otrzymał nagrodę SUCOVIA za całokształt artystycznej działalności. 
2012 r. – udział w uroczystościach 800-lecia Żukowa. 
2013 r. – udział w I pomorskim święcie chóralistyki w Akademii Muzycznej w Gdańsku. 
2015 r. – koncert w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w ramach II pomorskiego 

święta chóralistyki.  



 
Zespół uświetnia ważniejsze uroczystości 

liturgiczne społeczności Żukowa, uroczystości 
patriotyczne, lokalne i diecezjalne, np. śpiewał 
na 25-leciu Solidarności wraz ze zjednoczonymi 
chórami Diecezji Gdańskiej. 

„Harmonia” przynależy do Rady Chórów 
Kaszubskich, z którymi uświetnia uroczystości 
odpustowe „Trójcy Przenajświętszej” przed 
kościołem „Trzech Krzyży” na Kalwarii 
Wejherowskiej z udziałem pielgrzymek. 
Osiągnięcia festiwalowe, m. in.: 

2002 r. – III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Barczewie koło Olsztyna. 

2003 r. – w XV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. księdza Stanisława 
Ormińskiego w Rumii. 

2004 r. – wyróżnienie na II Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej w Barczewie 
koło Olsztyna. 

2007 r. – wyróżnienie na XIII Międzynarodowym Spotkaniu Muzyki Chóralnej w Pińczowie 
koło Kielc. 

Wyjazdy zagraniczne, m. in.: 
1999 r. – Węgry, miejscowość Pasto i Budapeszt. 
2001 r. – Litwa, Wilno. 
2004 r. – Niemcy: Wendelstein, Francja: Saint Junien (w ramach współpracy partnerskiej  

z Gminą Żukowo). 
2006 r. – Niemcy, Wendelstein. 
2011 r. – Ukraina, ,Iwano Frankowe oraz Katedra Lwowska. 
2012 r. – Słowacja, Węgry i Austria. 

Zakres pracy artystycznej „Harmonii” obejmuje  
m. in.: śluby, pogrzeby, msze odpustowe, nagrania 
wybranych koncertów, wycieczki krajowe, koncerty 
charytatywne, festiwale, święta kościelne  
i uroczystości państwowe. Wspólnie z Gdańskim 
oddziałem PZCHiO i OKiS w Żukowie organizuje 
Festiwale Muzyki Chóralnej i Regionalnej w kościele 
pw. WNMP. 
                                                    Dyrygent  
                                                  Witold Treder 

 

 

Wszystkim chórzystom bardzo gratulujemy tego pięknego 

jubileuszu 100-lecia i życzymy: wiele zapału i sił na kolejne lata 

śpiewania Bogu na chwałę, pożytek ludzi a nade wszystko 

wewnętrzną radość z rozwijanych talentów. Szczęść Boże!!! 



PONIEDZIAŁEK 
WSZYSTKICH 

WIERNYCH ZMARŁYCH 
2.11.2020 

7:00 
1. Za dusze w czyśćcu cierpiące - int. od Róży św. Anny z Żukowa 
2. Za + rodziców Konrada i Otylię Bojanowskich 

8:00 1. Za + Jana Grotch (greg 2) 

10:00 1. Za dusze w cierpiące 

18:00 
1. Za wszystkich zmarłych zwłaszcza parafian i wspominanych w wypominkach 
2. Za + Wojciecha Pytel 

WTOREK  

3.11.2020 

7:00 
1. Za + męża Władysława 
2. Za księży posługujących w naszej parafii o Boże bł. i opiekę Matki Bożej 

8:00 1. Za + Huberta Skerka 

18:00 
1. Za + Jana Grotch (greg 3) 
2. Za + Stanisława Klasę w r. śm. oraz zm. rodzice i bracia z ob. Stron 

ŚRODA 

ŚW. KAROLA 

BOROMEUSZA 

4.11.2020 

7:00 
1. Za dusze w czyśćcu  - int. od Róży św. Weroniki 
2. Dziękczynno - błagalna w 40 -te urodziny Krzysztofa o moc Ducha Świętego 

8:00 1. Za + Jana Grotch (greg 4) 

18:00 
1. Za + Annę i Kazimierza Skierka ora ciocię Gertrudę 
2. Za + Annę i Alojzego Bendik 

CZWARTEK  

4.11.2020 

7:00 
1. Za + Reginę Pleszyniak w 2 r. śm. 
2. Za + zm. z rodziny Noetzel i Werner 

8:00 
1. Za + rodziców z ob. Stron 
2. Za + Michała Klawikowskiego - int. od ucz. pog. 

18:00 
1. Za + Benona Byczkowskiego i rodziców z ob. stron oraz zm. z rodziny 
2. Za + Jana Grotch (greg 5) 

PIĄTEK 

5.11.2020 

7:00 
1. Za + członkinie Róży św. Elżbiety 
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące 

8:00 1. Za + Jana Grotch (greg 6) 

18:00 
1. Za + Zofię, Stefana i Jana Kryszewskich oraz Leokadię i Brunona Serkowskich 
2. Za + Adama Aniszewskicgo 

SOBOTA 

6.11.2020 

7:00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 

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

13:00 1. Ślub: Jolanta i Dominik 

14:00 1. Ślub: Mariola i Roman 

15:00 1. Ślub: Klaudia i Radosław 

18:00 1. Za + Jana Grotch (greg 7) 

XXXII NIEDZIELA 

ZWYKŁA  

7.11.2020 

7:00 1. Za + Elżbietę Drewing 

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

10:00 1. Za + Piotra i Jana Mehring oraz Wiktora i Annę, zm. z rodziny 

11:30 1. O Dary Ducha św. i wstawiennictwo Maryi dla Przemka 

13:00 
1. Za + syna Rafała Karcz, rodziców z ob. stron oraz dusze czyśćcowe 
2. Za + Jana Gros , rodziców Helenę i Jana Kreft 

18:00 1. Za + Walerię i Alojzego Hasse 

20:00 1. Za + Michałą i Jana Rychert 

Intencje 



1. Serdecznie witamy wszystkich parafian jak i gości. 

2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu: 

 W dzisiejszą niedzielę 1 listopada obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych.  
Przypominam, że tym roku 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. Dzisiaj Msze św. w naszym kościele są o godz.: 7.00, 8.30, 10.00, 
11.30 13.00, 14.30, 18.00 i 20.00.  

 Jutro - 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. modlitwa za zmarłych połączona 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. 
Jutro też różaniec o szacunek dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci  
o godz. 17.30 a od poniedziału o 20.30. 

 W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W czwartek godzinna 
adoracja Najświętszego Sakramentu po wieczornej Mszy św., którą prowadzi zespół Lux Mundi. W I piątek 
spowiedź od godz. 6.30 i od 15.45. Msza św. dla dzieci o godz. 16.30.   
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 do tego nocnego czuwania.   
W sobotę rano odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną. 

 Wspólnota Gwiazda Betlejemska zaprasza na kolejny wieczór modlitwy w sobotę od 17.30. Po Mszy św. 
wieczornej można także skorzystać z modlitwy wstawienniczej o uzdrowienie. 

 W niedzielę za tydzień  członków żywego różańca po Mszy św. o godz. 13.00  

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.  

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

5. W przyszłą niedzielę gościć będziemy przedstawicieli Fundacji Orla Straż. W czasie każdej Mszy św. 
dadzą  krótkie świadectwo o losie ofiar terroryzmu na Bliskim Wschodzie oraz możliwości niesienia im 
pomocy. Po każdej Mszy  św. będzie możliwość wsparcia ich działań ofiarą do puszek. Szczegóły w 
biuletynie na str. 2. 

6. Dnia 20.11.2020r rozpocznie się kurs Alpha dla małżeństw. Będzie się on odbywał w formie online. 
Zapisy przez stronę alphażukowo.pl. 

7. Jeżeli widzimy wokół siebie ludzi którzy potrzebują pomocy, zainteresujmy się i zgłośmy to do 
naszego Caritas parafialnego. Zgłoszenia można przesyłać przez Facebook naszego parafialnego 
Caritas lub bezpośrednio do parafii mailowo lub telefonicznie. 

8. Za tydzień także na Mszy św. o godz. 13.00 będziemy dziękować za 100 lat naszego Żukowskiego 
Chóru Harmonia. Chcemy modlić się za żywych i zmarłych członków naszego chóru. Krótka histor ia 
chóru została opisana w naszym biuletynie. 

9. Polecamy prasę katolicką: nowe numery Miłujcie się, Gościa Niedzielnego, Małego Gościa 
Niedzielnego oraz nasz parafialny biuletyn. 

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 

WWW.WNMP-ZUKOWO.DIECEZJA.GDA.PL 

Ogłoszenia Parafialne - UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 


