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XXIV Niedziela Zwykła 2019

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

EWANGELIA NA NIEDZIELE

KOMENTARZ

W owym czasie przybliżali się do Jezusa
wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać.
Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie,
mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z
nimi».
Opowiedział
im
wtedy
następującą
przypowieść: «Któż z was, gdy ma sto owiec,
a zgubi jedną z nich, nie zostawia
dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie
idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją
znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca
do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi
im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę,
która mi zginęła”.
Powiadam wam: Tak samo w niebie większa
będzie radość z jednego grzesznika, który się
nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu
sprawiedliwych,
którzy
nie
potrzebują
nawrócenia.
Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć
drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala
światła, nie wymiata domu i nie szuka
starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją,
sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie
się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą
zgubiłam”. Tak samo, powiadam wam, radość
nastaje wśród aniołów Bożych z powodu
jednego grzesznika, który się nawraca».

Dlaczego "w niebie większa będzie
radość z jednego grzesznika, który się
nawraca, niż z dziewięćdziesięciu
dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie
potrzebują nawrócenia"? To jest,
owszem, powód do radości, gdy
zdrowieje chory człowiek, ale czy nie
byłoby większą radością gdyby ten
człowiek w ogóle nie zapadł na żadną
chorobę?
Wytłumaczenie tej nielogiczności jest
tylko jedno: wszyscy zgrzeszyliśmy,
wszyscy pogubiliśmy się jak te owce
czy drachmy. Tylko aniołowie w niebie
są bez grzechu. No i Bóg sam.
Stąd ta radość. Bez nawrócenia
(odnalezienia się) nie będzie w niebie
żadnego człowieka. Każdy musi przez
to przez przejść. A każde nawrócenie
jest jak narodziny dziecka. Ileż
radości, kiedy rodzi się człowiek! A ile
smutku, gdy się nie rodzi, gdy rodzi
się martwy!
O. M. Łusiak SJ

Warto prosić o dobrych pasterzy!!!
Bliższa analogia do pasterza wychodzącego na
poszukiwanie jednej zagubionej owcy to oczywiście
obraz Boga poszukującego grzesznika. Ciekawe, że na
ogół myślimy o nawróceniu jako zmianie swojego
myślenia i zachowania. A tu ewangelista podpowiada
nam, że to Bóg wychodzi na poszukiwania – podobnie
zresztą jak w przypowieści o miłosiernym ojcu, który
wybiega na spotkanie swojego syna. Wolny człowiek
może zerwać ze złem i powrócić do Boga. Ale czy
dziś nie częściej nasza wola jest zbyt słaba, żeby
sprzeciwić się jakiejkolwiek pokusie?
Potrzebujemy miłosiernego Ojca, dobrego Pasterza, który złapie nas za ramię, da poczuć, że jest, że
jest blisko, że kocha. Na szczęście taki jest właśnie nasz Bóg. Papież Franciszek mówi, że On ma
„słabość miłości”, czyli tak kocha człowieka, że nie może się na niego obrażać, mimo największej
krzywdy, jaką człowiek Mu wyrządza. Już sama świadomość Boga wychodzącego do człowieka
wzmacnia ludzką wolę w zmaganiach z codziennością, ze słabościami.
Dalsza analogia do pasterza wychodzącego na poszukiwanie jednej zagubionej owcy to obraz
współczesnego pasterza owiec, czyli tego, kto jest odpowiedzialny za Kościół. Swoją troską powinien
on otaczać szczególnie tych, którzy są daleko, którzy są na zewnątrz, którzy są na peryferiach. W
innym miejscu papież Franciszek rozróżnił na pasterzy i fryzjerów owiec. Ci ostatni tylko przytulają i
głaszczą te owce, które są blisko. One z pewnością też potrzebują pasterskiej czułości i
zainteresowania, ale tu akurat nie chodzi o nie, ale o wygodę i brak zaangażowania pasterza. Jasne
jest, że o wiele więcej wysiłku trzeba włożyć w rozmowę, spotkanie z człowiekiem zagubionym czy
poszukującym, niż żyjącym na co dzień tymi samymi wartościami, gdzieś blisko nas. Ale czy owoce
osiągane ciężką pracą nie cieszą bardziej?
Celowo nie przeniosłem tego pasterskiego porównania bezpośrednio na biskupów czy kapłanów.
Kościół tworzymy razem i każdy z nas ma w nim swoją cząstkę odpowiedzialności za jego kształt. W
tym sensie także świeccy powinni czuć się pasterzami. Dlatego niezależnie od denominacji,
realizowanego w swojej wspólnocie powołania, wypełnianych funkcji postawmy sobie pytanie o to,
czy jesteśmy faktycznie pasterzami czy fryzjerami.
Branie na siebie odpowiedzialności pasterza jest dziś tym istotniejsze, że – jak mówi papież
Franciszek – aktualnie proporcje są odwrócone: tulimy się do jednej owieczki, kiedy dziewięćdziesiąt
dziewięć jest zagubionych…
Wróćmy do ewangelijnego obrazu z jeszcze innej perspektywy. Pasterz dostrzega, że zgubiła się
jedna z jego stu owiec. Zostawia dziewięćdziesiąt dziewięć i idzie szukać jednej. Nie boi się zostawić
bez opieki całego stada. To pokazuje, jak wielką siłą jest Kościół jako wspólnota. Dobrze
uformowana poradzi sobie przez chwilę bez swojego pasterza. Może nawet nie zauważy, że odszedł
na moment. Tu nawet nie chodzi o radzenie sobie w trudnych sytuacjach dzięki wsparciu braci i
sióstr, tu chodzi o tworzenie Kościoła, czyli komunii osób. Sam nie mogę być Kościołem – potrzebuję
wspólnoty osób. Kilka wersów dalej w tym samym rozdziale Ewangelii wg św. Mateusza
przeczytamy, że „gdzie dwaj lub trzej zbierają się w Jego imię, tam On jest pośród nich” (por. Mt 18,
20). Przed dziewięćdziesięciu dziewięcioma stoi jeszcze jedno zadanie: przyjęcie do stada tej
zagubionej owcy, którą przyprowadzi pasterz. Najwłaściwsze wydaje się podzielenie radości samego
pasterza, który w innym miejscu rzekłby: „Trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był
umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się” (por. Łk 15, 32). Pewnym wstępem do perykopy o
zabłąkanej owcy, którą podaje dzisiejszy lekcjonarz, może być uwaga ewangelisty w wersie
dziesiątym: „Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych”.
Grzech nie jest powodem do wytykania człowieka palcami czy pogardzania nim. Nie sposób nie
przywołać tu Augustynowego stwierdzenia: „Kochaj grzesznika, ale nienawidź grzechu”. Zwłaszcza,
gdy w perspektywie mamy możliwość bycia w roli każdego z bohaterów dzisiejszej perykopy:
zarówno pasterza, jak i stada dziewięćdziesięciu dziewięciu czy też jednej zagubionej…

„POLSKA POD KRZYŻEM” – ODPOWIEDŹ NA NARASTAJĄCE ATAKI NA KATOLIKÓW
…Dwa lata temu zorganizowano „Różaniec do granic”. Teraz rusza kolejna akcja

modlitewna. „Polska pod Krzyżem” to odpowiedź na narastające ataki na katolików.
Odbędzie się już 14 września w Kruszynie koło Włocławka.
Wyzwiska, oczernianie, a nawet ataki fizyczne – w ostatnim czasie coraz częściej
kierowane są wobec duchownych i ludzi wierzących. Odpowiedzią na te zdarzenia ma być
inicjatywa „Polska pod Krzyżem”.
– Jednym z podstawowych celów tego wydarzenia jest modlitwa o jedność w Kościele,
o jedność między kapłanami i świeckimi, ale też modlitwa o to, żebyśmy my świeccy
nie dali się oderwać od źródła życia, jakim są sakramenty Kościoła Świętego. Bo to
jest największe zagrożenie, jakie my widzimy w tym, co się dzieje – mówił Maciej
Bodasiński, organizator inicjatywy z fundacji Solo Dios Basta.
Wydarzenie początkowo miało się odbyć przy najstarszym polskim sanktuarium na
Świętym Krzyżu, ale ze względów bezpieczeństwa było to niemożliwe. Jednak dzięki
pomocy ordynariusza włocławskiego księdza biskupa Wiesława Meringa wspólna
modlitwa odbyła się na lotnisku w Kruszynie koło Włocławka.
– Bogu dzięki za to, że ten olbrzym, jakim są ludzie świeccy, budzi się i zaczyna
wspierać nas w naszym posługiwaniu duszpasterskim. Dlatego nie miałem wątpliwości
od samego początku, że tę akcję trzeba natychmiast wesprzeć – zaznaczył ks. bp
Wiesław Mering, biskup włocławski.
Spotkanie rozpoczęło się 14 września w sobotę.
– Około godz. 11:00 modlitwa różańcowa, potem konferencja o odrzuceniu krzyża
i cierpieniu, walce duchowej w świecie, która wprowadziła w całe wydarzenie,
przygotowała i pomogła zrozumieć, dlaczego się tam znajdujemy. Po tej konferencji
będzie przerwa i po przerwie centralne wydarzenie – Msza św. – infor mował pr zed
spotkaniem Lech Dokowicz.
Następnie całonocne czuwanie aż do niedzielnego poranka, kiedy przypada święto Matki
Bożej Bolesnej.
– Innej drogi do zwycięstwa, do zmartwychwstania nie ma. Jeżeli ktoś chce iść za mną,
niech weźmie swój krzyż, niech mnie naśladuje – powiedział ks. bp Wiesław Mer ing.
W wydarzeniu „Polska pod Krzyżem” mógł wziąć udział każdy, wstęp był wolny. Dwa lata
temu fundacja Solo Dios Basta zorganizowała „Różaniec do Granic”. Wydarzenie
zgromadziło wówczas na wspólnej modlitwie milion osób na całym świecie.
Do akcji „Polska pod Krzyżem” dołączyła również Archidiecezja Gdańska. W Gdańsku
na Górze Gradowej odbyło się nabożeństwo Adoracji Krzyża pod nazwą „Gdańsk pod
Krzyżem”, któremu przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek
Głódź.

/na
podstawie
materiałów:
www.radiomaryja.pl
www.diecezja.gda.pl/

MATKA BOŻA BOLESNA
15 września obchodzimy święto Matki
Bożej Bolesnej (w tym roku wypada ono
w niedzielę, która jest świętem
Pańskim, dlatego dominuje nad
świętem maryjnym). Jest rzeczą
niezaprzeczalną, że Maryja wiele
wycierpiała jako Matka Zbawiciela. Nie
wiemy, czy dokładnie wiedziała, co
czeka Jej Syna. Niektórzy pisarze
kościelni uważają to za rzecz oczywistą.
Ich zdaniem, skoro Maryja została
obdarzona szczególniejszym światłem
Ducha
Świętego
odnośnie
do
rozumienia ksiąg świętych, gdzie w wielu miejscach i nieraz bardzo szczegółowo jest
zapowiedziana męka i śmierć Zbawiciela świata, to również wiedziała o przyszłych
cierpieniach Syna. Inni pisarze, powołując się na miejsca, gdzie kilka razy jest podkreślone,
że Maryja nie rozumiała wszystkiego, co się działo, są przekonani, że Maryja nie była
wtajemniczona
we
wszystkie
szczegóły
życia
i
śmierci
Jej
Syna.
Maryja nie była tylko biernym świadkiem cierpień Pana Jezusa, ale miała w nich
najpełniejszy udział. Jest nie do pomyślenia nawet na płaszczyźnie samej natury, aby matka
nie doznawała cierpień na widok umierającego syna. Maryja cierpiała jak nikt na ziemi
z ludzi. Zdawała sobie bowiem sprawę z tego, że Jej Syn jest Zbawicielem rodzaju
ludzkiego.
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1. + Antoni Brzeski (greg. 16)
2. W dniu urodzin taty Jana o Boże błogosławieństwo
1. W int. Ojczyzny, Ojca Świętego, Radia Maryja i Telewizji Trwam
1. + Agnieszka i Witold Zuch oraz zmarli z rodziny Zuch
2. O zdrowie dla Ryszarda w 70 urodziny i dla Danuty
1. + Janina Kaszuba
2. + Rodzice: Ludmiła i Antoni Gołąbek oraz bratowa Jadwiga
1. + Antoni Brzeski (greg. 17)
1. Regina Groth (3 rocznica )
2. Dziękczynna z okazji 18. urodzin syna Marcina z prośbą o dary
Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
1. Dziękczynno-błagalna w intencji rodziny Marchewicz
2. O uzdrowienie duszy i ciała oraz łaskę wiary dla Marcina
1. + Józef i Janina Hirsz
1. O Boże błog. dla ks. Prałata Stanisława w dniu imienin
2. + Antoni Brzeski (greg. 18)
1. + Antoni Brzeski (greg. 19)
2. + Irena Lewna (intencja od Anety i Doroty z rodzinami z Poznania
1. + Stefania i Józef Szreder oraz Agnieszka i Leon Mehring
1. + Czesław Zimmermann i Mirosław
2. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie
1. + Leokadia Smentoch (5 rocznica )
2. + Renata Regel
1. + Antoni Brzeski (greg. 20)
1. Dziękczynna z okazji 10 rocznicy ślubu Sylwii i Bartłomieja
Chojnackich
2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
1. Marek Ohs
2. + Henryk Waszczak
1. + Rodzice Anna i Antoni oraz teściowie Leokadia i Jan
1. Ślub: Sylwia i Michał
1. Ślub: Sandra i Jakub
1. + Antoni Brzeski (greg. 21)
2. + Leon Kloskowski
1. + Rodzice: Barbara i Maciej Kitowscy i brat Zbigniew
1. + Czesław Zimenrmann
1. + Helena, Jadwiga i Feliks Formela
1. + Robert i Teresa Richert
1. + Antoni Brzeski (greg. 22)
2. 50-lecie ślubów zakonnych s. Kanizji (elżbietanki)
1. + Franciszek Kwidziński
1. + Jan, Leokadia i Maria Potrykus

Ogłoszenia - XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 15.09.2019
1. Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą świątynię.
2. Dzisiaj pierwsze po wakacjach Rodzinne Spotkanie Niedzielne od 12.30 do 14.00. Po części
wspólnej rodzice mają swoje spotkanie tematyczne a dzieci czas zabaw i oddzielnych zajęć.
W tym roku spotkania są w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Zapraszamy
3. W liturgii Kościoła w tym tygodniu:
 Poniedziałek - Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa
 Środa - Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika - patrona dzieci i młodzieży
 Piątek - Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong
Hasang i Towarzyszy
 Sobota - Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
4. Adoracja Najśw. Sakramentu w kościele św. Jana od poniedziałku do piątku po Mszy św.
porannej o godz. 8.00 do 17.30 (w środy do 20.00). Modlitwa uwielbienie w środę o 19.00
w kościele św. Jana.
5. Spotkania duszpasterskie:
 spotkanie kursu Alfa jutro o godz. 19.00 w domu parafialnym. Jeszcze może dopisywać się
młodzież. Zapisy przez stronę Alfa Żukowo.
 Spotkanie dla Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii we wtorek o godz. 19.00
w kościele pw. Wniebowzięcia NMP.
 Spotkanie scholii dziecięcej w sobotę o godzinie 9:30 w salce. Zapraszamy także nowe
osoby, które chciałyby śpiewać i grać.
 Spotkanie Oazy dziecięcej w sobotę o godz. 11.00. Zapraszamy na to spotkanie wszystkie
dzieci chcące się dobrze bawić i lepiej poznawać Boga, szczególnie te, które były na
wakacyjnych wyjazdach z parafii.
 Spotkanie Oazy Młodzieżowej w piątek 20 września o godz. 19.00 w kościele św. Jana.
Potem spotkanie w grupach formacyjnych. Zapraszamy osoby, które chcą się dołączyć do
oazy na to spotkanie.
4. Wyjazd pielgrzymki Żywego Różańca do Wejherowa, Żarnowca i Swarzewa w sobotę o godz.
8.30 z Żukowa. Koszt 50 zł.
5. Jeżeli ktoś ze studentów z ważnym paszportem chciałby jechać do pomocy ks. Adamowi na
Ukrainę przy malowaniu kościoła od 22-28 września proszony jest o kontakt
z ks. Proboszczem. Za tydzień przed kościołem zbiórka na wsparcie tych prac budowlanych
naszego księdza na Ukrainie.
6. Dziękujemy za ofiary złożone tydzień temu na nowe ławki do kościoła św. Jana. Zabraliśmy
9726 i 67 gr. Wszystkie tace z II niedzieli miesiąca do końca tego roku będą przeznaczone na ten
cel.
7. Polecamy prasę katolicką: nowe numery: Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego dla
dzieci, Miłujcie się, kwartalnik biblijny Galilea oraz Biuletyn Parafialny.

WWW.WNMP-ZUKOWO.DIECEZJA.GDA.PL

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

