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XXXII Niedziela Zwykła  

EWANGELIA NA NIEDZIELE - Mt 25,1-13  KOMENTARZ  

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 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 

Jezus opowiedział swoim uczniom tę 

przypowieść: 

«Podobne będzie królestwo niebieskie do 

dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy 

i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć 

z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. 

Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły 

z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami 

zabrały również oliwę w swoich naczyniach. 

Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła 

wszystkie i posnęły. 

Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan 

młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy 

powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe 

lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: 

„Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy 

gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby 

i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do 

sprzedających i kupcie sobie”. 

Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, 

które były gotowe, weszły z nim na ucztę 

weselną, i drzwi zamknięto.  

Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: 

„Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on 

odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie 

znam was”. 

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani 

godziny». 

Dużo tej niedzieli pierwiastków kobiecych w 
Bożym słowie. Ilekroć Bóg chce przekazać 
jakąś ważną prawdę, posługuje się obrazami, 
a skoro kobieta jest pięknym dopełnieniem 
stworzenia, to może znaczyć, że dzisiaj chodzi 
Bogu o najpiękniejsze prawdy dotyczące Jego 
łączności z człowiekiem. 
Pierwsze czytanie pokazuje Mądrość Bożą 
jako piękną, ponętną i zachęcającą do 
obcowania ze sobą kobietę. Próżno tu mówić 
o grzechu. Ta łączność, do głębi intymna, jest 
najczystszą z możliwych i najpełniejszą relacją 
miłości Boga z człowiekiem. Mądrość Boża 
objawia swoje piękno, jest obecna przy 
próbujących ją posiąść, sama przychodzi, 
wdzięczy się i wabi swym uśmiechem tych, 
którzy pragną ją poznać. A poznanie w Biblii 
oznacza wejście w relację na podobieństwo 
zbliżenia mężczyzny i kobiety – stanie się 
jednym. Człowiek szczerze szukający 
mądrości jest jak zakochany oblubieniec, 
który poza ukochaną świata nie widzi. Już 
samo szukanie Mądrości Bożej jest wejściem 
w relację z Bogiem. On sam kieruje tym 
spotkaniem i całym procesem poznania: 
modlitwą, przeżyciami, słowami, relacjami. 



Komentarz c.d. 

Mądrość, to pewne uporządkowanie – przemyślany zespół działań mających przynieść dobre 
efekty. Jednym z symboli mądrość jest oliwa. To klucz do zrozumienia przypowieści o 
mądrych i głupich pannach. Jezus na innym miejscu Ewangelii według św. Mateusza mówi: 
„Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, żeby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili 
Ojca waszego, który jest w niebie”. Znamy też powiedzenie, że zapalonego światła nie stawia 
się pod stołem, ani pod korcem, lecz na widoku. Lampa oliwna musi mieć paliwo. To obraz 
każdego z nas: żeby świecić musimy mieć paliwo – żeby świecić światłem Bożym musimy mieć 
paliwo Boże – żeby świecić światłością świata (Jezusem) musimy mieć Mądrość Bożą. Nie da 
się jej kupić, nie da się jej zdobyć nieuczciwie i przypadkowo. To dar Ducha Świętego – trzeba 
o niego prosić, a otrzymawszy go, trzeba zrobić zapasy. 
Biblijnym pannom oliwa była potrzebna, nie tylko, żeby zobaczyć oblubieńca, ale także żeby 
same mogły być dla Niego widoczne. W naszym przypadku Mądrość Boża służy temu 
samemu: żeby rozpoznać Chrystusa i żeby On nas dostrzegł. Mądrość to coś zupełnie innego 
niż wiedza, choć wiedza często do mądrości prowadzi. Człowiek posiadający pewną wiedzę, 
może z niej mądrze korzystać. Ktoś, kto wie, ale nie korzysta z tej wiedzy jest głupim. Panny 
głupie wiedziały, że jak zabraknie oliwy lampy zgasną. Gdyby nie wiedziały, nie miałyby winy. 
Tę oczywistą prawdę zataiły przed samymi sobą i postąpiły wbrew wiedzy – głupio. Pan młody 
może nawet je znał, ale na pewno nie chciał mieć do czynienia z głupimi. 
W tych dniach Jezus daje nam dar Ducha Świętego – dar Mądrości, który za swój przedmiot 
ma życie wieczne. Myślimy o umieraniu, o umarłych, rozpamiętujemy bliskich, zastanawiamy 
się jak to będzie i ile nam zostało czasu. Mądrość Boża poucza nas, że to sprawy poboczne, że 
wszyscy zmartwychwstaniemy – że zostaniemy porwani w obłoki, jak pisze św. Paweł – i że 
będziemy przebywać tam z Chrystusem. Mamy zatem wiedzę o przyszłych losach ludzi 
prawdziwie wierzących. Korzystajmy z tej wiedzy żyjąc dla tego momentu porwania w obłoki i 
nie bądźmy głupi z powodu lekceważenia. Niech wszystkie nasze działania i zamysły służą 
temu radosnemu spotkaniu. 
          ks. Krystian Wilczyński 



Tak chętnie cytowany przez liberalne 

media Papież Franciszek bardzo 

jednoznacznie wypowiada się na temat aborcji. Podkreśla, że każde 

życie jest święte, a badania prenatalne mają służyć leczeniu dziecka, a 

nie prowadzić do jego śmierci. Warto pamiętać o tych słowach także w 

kontekście decyzji TK i protestów. 
25 maja 2019 roku papież wygłosił przemówienie do uczestników watykańskiej 

konferencji „Tak dla życia! Zatroszczyć się o cenny dar życia w rodzinie”. Poruszył 

tam temat aborcji eugenicznej. 

 „Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne. Dlatego należy z całą stanowczością odradzać 

stosowania diagnozy prenatalnej w celach selekcyjnych, ponieważ jest to wyrazem 

okrutnej mentalności eugenicznej, która odbiera rodzinom możliwość przyjęcia i 

kochania swego najsłabszego dziecka”  

 Papież zaznaczył, że aborcja powodowana jest strachem, ale nigdy nie jest dobrą 

odpowiedzią na zaistniałą sytuację: „Aborcja nie jest nigdy odpowiedzią, jakiej 

poszukują kobiety i rodziny. To raczej strach przed chorobą i samotnością wywołują 

wahania rodziców”. 

 Podkreślił, że ochrona życia to nie sprawa wiary: „Religia nie ma z tym nic wspólnego, 

to sprawa ludzka”. 

 „Każde dziecko, które pojawia się w łonie matki jest darem, który zmienia historię 

rodziny. Takie dziecko trzeba przyjąć, kochać i otoczyć troską. Zawsze!”  

 Zauważył, że dzięki postępowi medycyny bardzo wcześnie można dziś wykrywać 

deformacje płodu i jego choroby. Chociaż jest to cios dla rodziców, nikt nie wie, jak 

choroba się rozwinie. Dla lekarza dziecko w łonie matki jest pacjentem, o którego życie 

powinien walczyć, którego trzeba leczyć, a nie tylko diagnozować. 

 „Dlatego ważne jest, aby lekarze jasno mieli przed oczami nie tylko cel – wyleczenie – 

ale także świętość ludzkiego życia, którego ochrona stanowi ostateczny cel pracy 

lekarza”  

 Opieka lekarska i leczenie dzieci nigdy nie jest stratą czasu czy przedłużaniem cierpień 

rodziców. Narodziny dziecka, także chorego, to doświadczenie, które scala rodzinę. 

 „Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci, o których wiemy, że przy obecnym 

stanie wiedzy naukowej, umrą przy porodzie albo krótko po nim. W takich sytuacjach 

opieka zdrowotna mogłaby się wydawać marnowaniem środków i przysparzaniem 

dodatkowych cierpień rodzicom. Jeśli przyjrzymy się temu uważnie, możemy dostrzec 

autentyczne znaczenie takich zabiegów, których celem jest pomoc w urzeczywistnieniu 

miłości danej rodziny. Otoczenie opieką takiego dziecka pomaga bowiem rodzicom w 

przeżywaniu żałoby i postrzeganiu jej nie tylko jako straty, ale jako etapu wspólnie 

przebytej drogi. To dziecko pozostanie w ich życiu na zawsze. I oni będę mogli je 

kochać. Tak często tych kilka godzin, kiedy matka może tulić swe dziecko, pozostawia 

ślad w jej sercu, którego ona nigdy nie zapomni. Ona czuje się – pozwólcie, że użyję 

tego słowa – spełniona. Czuje się matką”.  

 Każde dziecko zasługuje na przyjęcie i miłość. Nikt nie powinien być odrzucony, bez 

względu na to, czy jest zdrowy czy nie. Warto pamiętać o tych słowach także w 

kontekście obecnej sytuacji w Polsce. 

AKTUALNY TEMAT 



Z uwagi na pandemię odpust 
za zmarłych będzie można uzyskać 
przez cały listopad 
Odpust za zmarłych będzie można uzyskać nie tylko w oktawie 
uroczystości Wszystkich Świętych, ale przez cały listopad. Stolica 
Apostolska wydała specjalny dekret zmieniający możliwość 
uzyskania odpustu, dostosowując ją do obecnej sytuacji pandemii 
koronawirusa. 
Dotychczasowe zasady mówiły, że aby uzyskać odpust za zmarłych 
należy odwiedzić cmentarz w dniach 1-8 listopada i modlić się 
za dusze zmarłych, przy zachowaniu stałych warunków odpustu: 
będąc w stanie łaski uświęcającej, przyjmując w tym dniu 
Komunię św., w wolności od przywiązania do grzechu (nawet 
lekkiego) oraz modląc się w intencjach, które nosi w swoim sercu 
Papież (dowolną modlitwą). 
W samym dniu 2 listopada – przy zachowaniu tych samych 
warunków – również można uzyskać odpust za zmarłych związany 
z nawiedzeniem kościoła lub publicznej kaplicy i odmówieniem 
w nich modlitwy “Ojcze nasz” i “Wierzę w Boga”. 
Opublikowany dekret Stolicy Apostolskiej rozszerza możliwość 
uzyskania odpustu z 8 dni (oktawy) na cały listopad. Dodatkowo 
osoby chore i starsze nie muszą osobiście odwiedzić cmentarza, 
zwłaszcza, gdy z powodu restrykcji nie mogą opuścić domu. Jak 
zaznaczono w dekrecie, chodzi o uniknięcie zgromadzeń wiernych 
tam, gdzie są one zakazane. 
W dekrecie już na początku zaznaczono, że zasady, 
o których mowa, mają zapewnić bezpieczeństwo wiernych. 
Jak czytamy w dekrecie, odwiedzenie cmentarza, również 

duchowo, i modlitwę za zmarłych “można przenieść na inne dni tego samego miesiąca aż 
do jego końca” – nie ma konieczności odbycia tych praktyk dokładnie w dniach oktawy 
Uroczystości Wszystkich Świętych (1-8 listopada). Dekret wskazuje, że mogą być różne dni, 
wybrane przez wiernych i można je oddzielić. 
Ponadto odpust zupełny, ustanowiony z okazji wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych 
(2 listopada), uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają 
tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę przed lub 
po lub w dniu Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie 
wybrany przez poszczególnych wiernych. 
Osoby starsze, chore i wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, 
na przykład ze względu na ograniczenia nałożone przez właściwe władze na czas pandemii, aby 
zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust 
zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą 
wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy 
zwyczajowe warunki. 
Wśród tych warunków są: spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii i modlitwa w intencji 
Ojca Świętego przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, pobożne odmówienie 
modlitwy za zmarłych (np. jutrznia i nieszpory z oficjum za zmarłych), Różańca, Koronki 
do Bożego Miłosierdzia czy innej modlitwy za zmarłych lub podjęcie medytacyjnej lektury 
jednego z fragmentów Ewangelii zaproponowanej w liturgii za zmarłych czy wypełnienie 
uczynków miłosierdzia poprzez ofiarowanie cierpień i niedogodności swego życia Panu Bogu. 

Ofiaruj Odpust za zmarłych 



INTENCJE MSZALNE 

Poniedziałek 

09.11.2019 

7:00 
1. o potrzebne łaski 
2. za + męża Stanisława Walkusz, rodziców z obojga stron i zmarłych 
z rodziny  

8:00 
1. za + rodziców Irenę i Stanisława Bojanowskich oraz teścia Gerarda 
Bielawa 

18:00 1. za + Jana Groth (greg. 9) 

Wtorek 

10.11.2019 

7.00 
1. za + Henryka Daneckiego w 5 rocz. śmierci i Stanisława Waldowskiego 
2. dziękczynno - błagalna w 24 rocz. ślubu Iwony i Zbigniewa 

8:00 
1. za + Jana Groth (greg. 10) 
2. za + Antoniego Zielińskiego (od uczestników pogrzebu) 

18:00 
1. dziękczynna w 18 urodziny Marcina z prośba o dary Ducha Świętego i 
Bożą opiekę w dorosłym życiu 
2. za + Stanisława w 90 urodziny 

Środa 

11.11.2019 

7:00 
1. za + Zofię,  Stanisława i Józefa Hasse 
2. za + Marka Kończak w 10 rocz. śmierci 

8:00 
1. za + Bernarda Czaja w rocznice śmierci 
2. za + męża Edwarda Laskowskiego w 1 rocz. śmierci 

10:00 
1. w intencji Ojczyzny (kościół św. Jana Chrzciciela, msza zamknięta dla 
wiernych z powodu obostrzeń sanitarnych) 

18:00 
1. za + Jana Groth (greg. 11) 
2. za + Annę Berman w 12 rocz. śmierci oraz Benona i Brunona Berman 

Czwartek 

12.11.2019 

7:00 
1. za + Brunona Kostuch i zmarłych z rodziny Kostuch 
2. za + Stanisława Kwidzińskiego 

8:00 1. za + Jana Groth (greg. 12) 

18:00 
1. za + Agnieszkę i Witolda Zuch 
2. w intencji wszystkich hodowców gołębi pocztowych o potrzebne łaski 

Piątek 

13.11.2019  

7:00 
1. za + Huberta Bronk w 1 rocz. śmierci i  
2. za + Marię Sas (int. od zakładu pogrzebowego) 

8:30 
1. za + rodziców z obojga stron, męża Leona i syna Wiesława Kwidzińskich, 
brata Jana i bratową Genowefę Niedźwieckich i Grzegorza Wawrukiewicz 

18:00 
1. za + Jana Groth (greg. 13) 
2. za + Ignacego i Franciszkę Czapiewskich 

Sobota 

14.11.2019  

7:00 
1. za + teściowe i rodziców oraz braci Piotra i Zygmunta 
2. za + Helenę Świętoniowską 

8:00 
1. za + Jana Groth (greg. 14) 
2. za + Władysława Malek 

18:00 1. za + Stefanię, Augustyna, Martę, Gertrudę i Brunona Richert 

XXXIII 

Niedziela 

Zwykła  

15.11.2019 

7:00 1. za + Agnieszkę i Franciszka Kur 

8:30 1. za + Szczepana Fularczyk i zmarłych rodziców 

10:00 
1. za + rodziców z obojga stron Reglińskich i Lewańczyk 
2. za + Józefę i Józefa Sikora 

11:30 1. za + Zofię i Alfonsa Bundt 

13:00 
1. za + Rozalię i Augustyna Muller 
2. dziękczynna w 90 rocz. urodzin Elżbiety Koszałka 

18:00 1. za + Jana Groth (greg. 15) 

20:00 1. za + Martę i Władysława Wilkowskich oraz Gabrielę Wilkowską 



Adres parafii: ul. 3 Maja 4, 83-330 Żukowo, tel. (058) 681-82-42.  
Kancelaria parafialna czynna: poniedziałek-piątek 8.30-9.00 oraz 17.00-17.30  
                         a w sobotę 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 

1. Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą świątynię.  
2. Gościmy dzisiaj przedstawicieli Fundacji Orla Straż. Za chwilę dadzą  krótkie 

świadectwo o losie ofiar terroryzmu na Bliskim Wschodzie oraz możliwości 

niesienia im pomocy. Po Mszy  św. będzie możliwość wsparcia ich działań ofiarą do 

puszek.  

3. Dziękuję ks. Maciejowi oraz wszystkim śpiewającym i grającym podczas wieczoru 

modlitewnego w wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych w naszym kościele.  

4. Wszystkie Msze św. z uwagi na nowe obostrzenia przechodzą do dużego 

kościoła. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele św. Jana bez zmian. 

Msze św. w niedzielę o 10.00 oraz o 20.00 będą transmitowane przez Facebooka. 

5. Dnia 20.11.2020 r rozpocznie się kurs Alpha dla małżeństw. Będzie się on 

odbywał w formie online. Zapisy przez stronę alphażukowo.pl. 

6. Jeżeli widzimy wokół siebie ludzi którzy potrzebują pomocy, zainteresujmy się  

i zgłośmy to do naszego Caritas parafialnego. Informacje można przesyłać przez 

Facebook naszego parafialnego Caritas lub bezpośrednio do parafii mailowo albo 

telefonicznie. 

7. W liturgii kościoła: 

 poniedziałek – rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej  

 wtorek św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła 

 środa - 102 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji o godz. 

10.00 w kościele św. Jana  zostanie odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny, na  

z uwagi na sytuację epidemiologiczną będzie miała charakter zamknięty. Po Mszy 

św. nastąpi złożenie kwiatów przy figurze Matki Bożej upamiętniającej 

mieszkańców naszej gminy, którzy polegli walcząc o odzyskanie niepodległości. 

Zachęcam, aby w tym dniu na naszych domach zawiesić polską flagę. W kościele 

jest to także wspomnienie św. Marcina.  

 czwartek - wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika 

 piątek - pierwszych męczenników polskich: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka  

i Krystyna 

8. Spotkanie oazy młodzieżowej w czwar tek o 19.00 w dużym kościele na 

Eucharystii i katechezie.   

9. Stolica Apostolska rozszerzyła czas zyskiwania odpustów dla zmarłych na cały 

listopad. Szczegóły w biuletynie.   

10. Polecamy prasę katolicką: nowe numery: Gościa Niedzielnego, Małego Gościa 

Niedzielnego dla dzieci, Miłujcie się, Galilei  oraz  Biuletyn Parafialny. 

11. W minionym tygodniu odeszli z naszej wspólnoty parafialnej  + Eryka Kąkol, lat 88 

z Żukowa oraz Maria Gollnau, l. 80 z Żukowo. Polećmy je Bożemu Miłosierdziu: 

Dobry Jezu…. 

Ogłoszenia - XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA  - 08.11.2020 


