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 XXXIII 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 i 18:00 (kościół ponorbertański) 

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  KOMENTARZ  

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą 
przypowieść: «Podobnie jest z królestwem 
niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając 
się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał 
im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, 
drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według 
jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 
pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał 
drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on 
również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał 
jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył 
pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił 
pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas 
przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. 
Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi 
pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. 
Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś 
wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię 
postawię: wejdź do radości twego pana!” Przyszedł 
również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: 
„Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa 
talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo 
dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, 
nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego 
pana!” Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent,  
i rzekł: „Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem 
twardym: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz 
tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem 
i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją 
własność!” Odrzekł mu pan jego: „Sługo zły i gnuśny! 
Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram 
tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był 
oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie 
byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego 
odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 
dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie 
dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto 
nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę 
nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz –  
w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”».  

Wszystko mamy od Boga. On ubogacił nas 
swymi darami, swą łaską, miłością, 
zbawieniem. Przez swe życie, wiarę i dobrą 
wolę mamy pomnażać dobra otrzymane od 
Boga. Udział w Eucharystii jest także 
pomnażaniem Bożych talentów, aby pełniej 
zajaśniała w nas prawda, że wszystko mamy 
od Boga, że On uczynił nas synami światłości, 
że On uczyni nas włodarzami nieba  
i uczestnikami swojej radości. 
 
Jak słudzy bojaźliwi stajemy przed Bogiem  
z pustymi rękami, okaleczeni przez grzech, 
osłabieni przez brak gorliwości i słabość wiary. 
Prośmy o przebaczenie i pomoc, byśmy mogli 
pomnażać otrzymane talenty i mogli kiedyś 
wejść do radości naszego Pana. 
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“Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32) 
“Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7, 32). Starożytna mądrość postawiła przed nami te słowa 
jako uświęcony kodeks do wprowadzania w życie. Brzmią one dziś z całą swoją znaczeniową 
mocą, pomagając nam skoncentrować wzrok na tym, co istotne i przekroczyć barierę 
obojętności. Ubóstwo ma różne twarze, które domagają się uwagi pod jednym, szczególnym 
względem: w każdej z nich możemy spotkać Pana Jezusa, który objawił nam, że jest obecny w 
swoich najmniejszych braciach (por. Mt 25, 40). 
(…) Już od pierwszych stron Księgi, Syracydes przedstawia rady dotyczące wielu konkretnych 
sytuacji życiowych, a wśród nich ubóstwa. Nalega on, aby w niebezpieczeństwie pokładać 
ufność w Bogu: „Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie 
utrapienia! Przylgnij do Niego, a nie odstępuj, abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim. 
Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały! 
Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu - w piecu poniżenia. Bądź Mu wierny, a 
On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj! Którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego 
zmiłowania, nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli” (Syr 2, 2-7). 
2 (…) Ukazuje to jasno fragment, z którego zaczerpnięty jest tytuł niniejszego Orędzia (zob. 
Syr 7, 29-36). Modlitwa do Boga i solidarność z ubogimi i cierpiącymi są nierozłączne. Aby 
sprawować kult Panu przyjemny, konieczne jest, żeby rozpoznać w każdej osobie, również w 
tej najbardziej potrzebującej i odrzuconej, obraz Boga, który w niej jest odciśnięty. Dzięki 
temu otrzymujemy dar błogosławieństwa Bożego, który jest przyciągnięty szczodrością 
okazywaną potrzebującemu. Z tego też powodu czas poświęcany na modlitwę, nie może 
nigdy stać się wymówką dla zaniedbania bliźniego w trudnościach. Wręcz przeciwnie: 
błogosławieństwo Pana spływa na nas, a nasza modlitwa osiąga swój cel wtedy, gdy 
towarzyszy im służba ubogim. 
3. Jakże aktualne jest to starotestamentalne nauczanie również dla nas! Słowo Boga 
przekracza czas, przestrzeń, religie i kultury. Szczodrość, która wspiera słabego, pociesza 
uciśnionego, łagodzi cierpienia i przywraca godność temu, kto został jej pozbawiony, jest 
warunkiem życia w pełni ludzkiego. Poświęcenie naszej uwagi ubogim oraz ich wielorakim 
potrzebom, nie może być uwarunkowane posiadanym czasem lub prywatnymi 
zainteresowaniami, ani bezdusznymi projektami pastoralnymi czy społecznymi. Siły, która 
jest w łasce Boga, nie można zdławić tendencją narcystyczną, która zawsze stawia nas 
samych na pierwszym miejscu. 
Trudno jest utrzymać wzrok na ubogim, ale jest to konieczne, aby obrać w naszym życiu 
osobistym i społecznym słuszny kierunek. Nie chodzi tu o wielomówstwo, ale przede 
wszystkim o konkretne zaangażowanie życia poruszonego przez miłość Boga. Co roku, 
podczas Światowego Dnia Ubogich, powracam do tej fundamentalnej dla życia Kościoła 
rzeczywistości, ponieważ ubodzy są i zawsze będą z nami (por. J 12, 8), aby pomóc nam 
przyjąć towarzystwo Chrystusa w codzienności. 
4. Zawsze spotkanie osoby ubogiej jest dla nas wyzwaniem i pytaniem. Co możemy zrobić, 
aby wyeliminować lub przynajmniej zmniejszyć jej marginalizację i cierpienie? Jak możemy 
pomóc jej w ubóstwie duchowym? Wspólnota chrześcijańska jest wezwana do 
zaangażowania się w to doświadczenie dzielenia się, mając świadomość tego, że nie może 
ona delegować tego zadania innym. Aby być wsparciem dla ubogich, fundamentalną rzeczą 
jest osobiste życie ubóstwem ewangelicznym. Nie możemy czuć się „w porządku”, kiedy 
członek naszej rodziny ludzkiej jest zepchnięty na tyły i staje się cieniem. Krzyk milczenia 
wielu ubogich musi docierać do Ludu Bożego będącego zawsze i wszędzie w gotowości, by 
dać im głos, aby solidaryzować się z nimi i bronić ich przed hipokryzją oraz wieloma 
obietnicami bez pokrycia, a także by zaprosić ich do udziału w życiu wspólnoty. Prawdą jest, 
że Kościół nie ma do zaproponowania rozwiązań kompleksowych, ale oferuje, z łaską Pana, 
swoje świadectwo oraz gesty współdziałania. Ponadto, Kościół czuje się w obowiązku 
wskazywać na potrzeby tych, którzy nie mają tego, co jest konieczne do życia. Przypominanie 
wszystkim o wielkiej wartości dobra wspólnego jest życiowym zobowiązaniem ludu 
chrześcijańskiego, które realizuje się w próbie ocalenia od zapomnienia tych wszystkich, 
których człowieczeństwo jest naruszone w ich podstawowych potrzebach. 

Orędzie Papieża 



5. Wyciąganie ręki pozwala odkryć przede wszystkim temu, który to robi, że istnieje w nas 
zdolność do wykonywania gestów, które nadają życiu sens. Ileż wyciągniętych rąk widzimy 
codziennie! Niestety, coraz częściej zdarza się, że pośpiech wciąga nas w wir obojętności do 
takiego stopnia, że nie potrafimy docenić ogromu dobra, które codziennie dokonuje się w ciszy 
i z wielką szczodrością. Zdarza się, iż dopiero wtedy, gdy dzieją się rzeczy wywracające kurs 
naszego życia, nasze oczy stają się zdolne do zobaczenia dobroci „świętych z sąsiedztwa”, któ-
rzy „żyją blisko nas i są odblaskiem obecności Boga” (Adhort. apost. Gaudete et esultate, 7), 
ale o których nikt nie mówi. Złe wiadomości są obficie obecne na stronach gazet, w internecie, 
na ekranach telewizorów, do tego stopnia, że wydaje się, iż zło króluje niezwyciężone. Tak 
jednak nie jest. Z pewnością nie brakuje złości i przemocy, nadużywania władzy oraz korupcji, 
ale życie jest utkane przede wszystkim aktami szacunku i szczodrości, które nie tylko równo-
ważą zło, ale popychają do wzniesienia się ponad i do bycia pełnymi nadziei. 
6. Wyciągnięcie ręki jest znakiem: to znak, który natychmiast przywołuje do bliskości, solidar-
ności i miłości. W ostatnich miesiącach, w których cały świat był jakby przytłoczony przez wiru-
sa przynoszącego ból i śmierć, zniechęcenie oraz zagubienie, ileż wyciągniętych rąk mogliśmy 
widzieć! Wyciągnięta ręka lekarza, który przejmuje się każdym pacjentem, starając się znaleźć 
właściwe lekarstwo. Wyciągnięta ręka pielęgniarki i pielęgniarza, którzy nie patrząc na godziny 
pracy, zostają, aby troszczyć się o chorych. Wyciągnięta ręka tych, którzy pracują w administra-
cji i organizują środki, aby ocalić jak najwięcej ludzkich istnień. Wyciągnięta ręka aptekarza, 
realizującego tak wiele próśb, wystawiając się jednocześnie na ryzykowny kontakt z ludźmi. 
Wyciągnięta ręka kapłana, który błogosławi ze ściśniętym sercem. Wyciągnięta ręka wolonta-
riusza, który pomaga tym, którzy żyją na ulicy, ale też i tym, którzy mają dach nad głową, ale 
nie mają co jeść. Wyciągnięta ręka kobiet i mężczyzn, którzy pracują, aby zapewnić konieczne 
usługi i bezpieczeństwo. I jeszcze wiele innych wyciągniętych rąk, które moglibyśmy tu wyli-
czać, aż do skomponowania litanii dobrych dzieł. Wszystkie te ręce rzuciły wyzwanie zarazie 
oraz strachowi, aby dać wsparcie i pociechę. 
8. “Wyciągnij rękę do ubogiego” jest zatem zaproszeniem do odpowiedzialności będącej bez-
pośrednim zaangażowaniem tych, którzy czują, że dzielą ten sam los. To jest wezwanie do 
wzięcia na siebie ciężarów osób najsłabszych, jak przypomina św. Paweł: „Miłością ożywieni 
służcie sobie wzajemnie! Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował 
bliźniego swego jak siebie samego. […] Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 5, 13-14; 6, 2). 
Apostoł Paweł naucza, że wolność, która została nam dana przez śmierć i zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa, jest dla każdego z nas odpowiedzialnością, by zaangażować się w służbie 
innym, przede wszystkim najsłabszym. Nie jest to jakaś opcjonalna zachęta, ale warunek au-
tentyczności wiary, którą wyznajemy. Księga Syracydesa przychodzi nam tu z pomocą: sugeru-
je konkretne działania na rzecz najuboższych i przywołuje również pewne sugestywne obrazy. 
Najpierw rozważa słabość tych, którzy są smutni: „Nie usuwaj się od płaczących” (Syr 7, 34). 
Czas pandemii zmusił nas do izolacji, uniemożliwiając nam nawet niesienie pociechy i przeby-
wanie blisko naszych przyjaciół i znajomych cierpiących z powodu straty swoich bliskich. Dalej 
kontynuuje autor natchniony: „Nie ociągaj się z odwiedzeniem chorego człowieka” (Syr 7, 35). 
Doświadczyliśmy niemożliwości przebywania obok tego, kto cierpi, jednocześnie uświadomili-
śmy sobie kruchość naszej egzystencji. Zatem, Słowo Boże nigdy nie daje nam spokoju i pobu-
dza nas do dobra. 
9. “Wyciągnij rękę do ubogiego” uwydatnia, przez kontrast, zachowanie tych, którzy trzymają 
ręce w kieszeni i nie pozwalają sobie na współczucie spowodowane widokiem ubóstwa, do 
którego często także i oni przyczyniają się. Obojętność i cynizm są ich chlebem powszednim. 
Jakaż różnica w porównaniu do szczodrych rąk, które opisaliśmy! Są bowiem ręce wyciągnięte, 
aby pisać szybko na klawiaturze komputera i przesuwać sumy pieniędzy z jednej strony świata 
na drugą, dekretując bogactwo wąskich grup oligarchów i biedę mas, a nawet upadek całych 
narodów. Są ręce wyciągnięte do zagarniania pieniędzy poprzez sprzedaż broni, której inne 
ręce, również te dziecięce, użyją do siania śmierci i ubóstwa. Są wyciągnięte ręce, które w cie-
niu wymieniają dawki śmierci, aby wzbogacić się i żyć w luksusie oraz ulotnym nieuporządko-
waniu. Są też ręce wyciągnięte, które w ukryciu wymieniają nielegalne przysługi, aby zarobić 
łatwo dzięki korupcji. Są także wyciągnięte ręce tych, którzy z poważną twarzą hipokrytów 
uchwalają prawa, których sami nie przestrzegają. 
W tym przeglądzie ludzkich zachowań „wykluczeni nadal czekają. W celu utrzymania stylu ży-
cia wykluczającego innych, albo żeby móc entuzjazmować się tym egoistycznym ideałem, roz-
winęła się globalizacja obojętności. Nie zdając sobie z tego sprawy, stajemy się niezdolni do 
współczucia wobec krzyku boleści innych, nie płaczemy już wobec dramatu innych, ani nie 
interesuje nas troska o nich, tak jakby odpowiedzialność za to nie dotyczyła nas” (Adhort. 
apost. Evangelii gaudium, 54). Nie możemy być zadowoleni, dopóki ręce, które sieją śmierć, 
nie przemienią się w narzędzia sprawiedliwości i pokoju dla całego świata. 

http://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#„Nie”_dla_ekonomii_wykluczenia


Dzisiaj zbiorka przed kościołem na leczenie Piotra. Piotr ma 32 lata. Zacho-

rował tuż po narodzinach trzeciego dziecka w listopadzie 2019 r.  Ból ple-

ców i duszności powodowały, że z dnia na dzień stawał się słabszy i bardzo 
chudł. W styczniu po szeregu badań okazało się że ma chłoniaka śródpier-

sia z licznymi ogniskami w klatce piersiowej, płucach i otrzewnej. Na Od-

dziale Hematologii poddano go leczeniu, które pomyślnie ukończył w czerw-

cu. Szczęście trwało krótko. W lipcu podczas zakupów z dziećmi u Piotra 

wystąpił atak padaczki. Po przewiezieniu do szpitala i badaniach okazało 
się że to przerzut. Guz zlokalizował się w głowie. Po całkowitej resekcji guza 

nadszedł czas na dalszą, ciężką chemioterapię,  która jak się okazało nie 

przynosi rezultatów. Jedyna szansa na ten moment na powrót do zdrowia 

jest terapia lekiem nierefundowanym. Koszt takiej terapii to ok 70 tys zł. 

Jest dziś okazja wesprzeć go w leczeniu. Jeżeli chcesz i możesz... 



PONIEDZIAŁEK 
16.11.2020 

7:00 
1. Za wszystkich zmarłych członków koła Radia Maryja 
2. Za + Franciszka Szulta w dniu urodzin 

8:00 1. Za + Jana Groth (greg 16) 

18:00 
1. Za + Michała i Anastazję Drzewickich 
2. Za + Józefa Drewing i córkę Helenę 

WTOREK  

17.11.2020 

7:00 
1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 
2. Za + Pawła Hinz - int. od zakł. pog. 

8:00 1. Za + Monikę Piotrowską 

18:00 
1. Za + Jana Groth (greg 17) 
2. Za + Halinę Sreberską w dniu urodzin 

ŚRODA 

18.11.2020 

7:00 
1. Za + Jerzego Pietrucha z ok. urodzin 
2. Za + Urszulę Skierka - int. od zakł. pog 

8:00 1. Za + Jana Groth (greg 18) 

18:00 
1. O zdrowie, Boże bł. i dary Ducha Świętego dla Elżbiety i Łucji 
2. Za + Czesława i syna Mirosława Zimmermann 

CZWARTEK  

19.11.2020 

7:00 
1. Za + Elżbietę Kobiela w dniu urodzin 
2. Za + Mariana, Brunona, Zofię i Andrzeja 

8:00 1. Za + brata Stanisława Lademann w 9 r. śm. 

18:00 
1. Za + Jana Groth (greg 19) 
2. Za + Wacława Hirsz oraz teściów 

PIĄTEK 

20.11.2020 

7:00 
1. Za + Bernarda Mielewczyk w 28r. Śm. 
2. Dziękczynna w 90-te urodziny Marii Kamińskiej o zdrowie i Boże bł. 

8:00 1. Za + Jana Groth (greg 20) 

18:00 
1. Za + Romana Wenzel 
2. Za + Bronisława i teściów Formela 
3. Za + Jakuba Bronk w 18 r. śm 

SOBOTA 

21.11.2020 

7:00 
1. Za + Jana Groth (greg 21) 
2. Za + Teresę Konkol 

8:00 1. Za + Floriana i Feliksę Sikora 

15:00 1. W 40-stą r. ślubu Barbary i Marka Bieriada 

16:00 1. Ślub: Mariola i Roman 

18:00 
1. Dziękczynno błagalna w 30 - tą r. ślubu Doroty i Eugeniusza ora 
Jolanty i Mirosława 
2. 25- tą r. ślubu Wioletty i Romana Fularczyk 

XXXIII NIEDZIELA 

ZWYKŁA  

22.11.2020 

7:00 1. Za + Jana Groth (greg 22) 

8:30 
1. Za + Józefa Konkol w 4 r. śm. oraz zm. z rodzin Grucza, Konkol i 
Kostrzewa 

10:00 
1. Dziękczynno-Błagalna w 40tą r. ślubu Eugenii i Kazimierza z prośbą  
o opiekę dla rodziny 

11:30 1. Za + Franciszkę, Józefa i Jana Kamińskch 

13:00 1. Za + ojca Tadeusza w dniu urodzin 

18:00 1. Za + Martę i Leona Beyer 

20:00 1. Za + Jana, Leokadię i Marię Potrykus 

Intencje 



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 - XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA  - 15.11.2020 

1. Witamy wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą 

świątynię.  

2. Obchodzimy dzisiaj IV Światowy Dzień Ubogich. Zachęcamy aby 

zaznajomić się z orędziem papieża Franciszka przygotowanym na ten dzień.   

3. Z uwagi na nowe obostrzenia wszystkie Msze św. odprawiane są w dużym 

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

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

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

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

5. 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. 

6. W liturgii kościoła: 

 wtorek - św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy 

 środa - bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy. Odpust parafii w Leźnie.  

 piątek - św. Rafała Kalinowskiego  

 sobota - wspomnienie ofiarowania NMP 

 za tydzień ostatnią niedzielę Roku Kościelnego - niedziela Chrystusa Króla 

Wszechświata 

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

9. Przypominamy, że Stolica Apostolska rozszerzyła czas zyskiwania odpustów 

dla zmarłych na cały listopad.  

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  + Teresa Rychert,  

lat 63 z Otomina oraz Jan Gruchała, l. 65 z Żukowa. Polećmy ich Bożemu 

Miłosierdziu: Dobry Jezu…. 


