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 XXIV Niedziela Zwykła  

Msze św. w niedziele: 

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

W tygodniu: 7:00 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 

Ewangelia na niedzielę  

Mt 18, 21-35 
Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam 
przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 
siedem razy?» 
Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz 
aż siedemdziesiąt siedem razy. 
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który 
chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się 
rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu 
winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z 
czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, 
dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób 
odzyskać. 
Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi 
cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad 
owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. 
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, 
który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął 
dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł 
przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam 
tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do 
więzienia, dopóki nie odda długu. 
Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się 
zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co 
zaszło. 
Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo 
niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie 
prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się 
nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I 
uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, 
dopóki mu nie odda całego długu. 
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z 
was nie przebaczy z serca swemu bratu». 

Komentarz 

Pismo Święte już od pierwszego 
rozdziału uczy nas, że jesteśmy 
„stworzeni na obraz i 
podobieństwo Boga” (Rdz 1,26n). 
Wiemy, że nie chodzi tu o wygląd 
zewnętrzny, a o naszego ducha. 
Bóg uczynił człowieka na swój 
wzór i pragnął żeby taki pozostał. 

Znamy historię pierwszego 
grzechu i znamy jej następstwa. 
Można ująć je tak: obraz Boży w 
nas stał się karykaturą Stwórcy, a 
podobieństwo do Niego nie rzuca 
się w oczy. Wobec tego całość 
życia ludzkiego to poruszanie się 
po omacku, z lampą wiary i ze 
wskazaniami słowa Bożego, aby 
przywrócić w sobie to Boże 
podobieństwo. 
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KOMENTARZ 

źródło:  http://www.szkolabiblijna.gda.pl/slowo-na-niedziele-13256 

ks. Krystian Wilczyński  

Dzisiaj Bóg w Słowie sięga do największego, najbardziej miłosnego 
swojego aktu – do przebaczenia. Bóg tak mocno wierzy w upadłego 
człowieka (że będzie on zdolny przebaczać i kochać), że nie rezygnuje z 
upodabniania ludzi do siebie. To tak jakby wierzyć, że człowiek z 
powykręcanymi nogami, połamanymi w wielu miejscach, z osteoporozą i 
martwicą, będzie mistrzem świata w sprincie na bieżni. Ale u Boga nie 
ma nic niemożliwego. Znalazł Kogoś, kto doskonale potrafi biegać i nie 
ma choroby. Przekraczając metę, jako jedyny z biegaczy, wywalczył nam 
pieniądze na koszty leczenia. Dał nam szansę podjęcia procesu 
uzdrawiania. Wielu z nas już potrafi chodzić, wielu nawet całkiem 
sprawnie. Święci potrafią biegać, ale ciągle jeszcze ćwiczą się w tej 
umiejętności biegu po świętość ostateczną. 

Jezus dzisiaj opowiada nam przypowieść, która jest bardzo jasna w 
zrozumieniu. Pan darował człowiekowi niewyobrażalnie wielki dług, 
ucząc go tym samym umiejętności darmowego przebaczania. Niestety 
ów człowiek nie wyciągnął wniosków, bo gdy jego dłużnik zalegał mu z 
małą sumą pieniędzy, ten nie był podobny do swego Pana, okazując się 
skrajnie sprawiedliwym. Za to spotkała go kara – nie za sprawiedliwość, 
ale za nie-bycie podobnym do Pana w przebaczaniu. 

Widzimy więc jak ważne jest naśladowanie Boga. Ale skąd wiadomo jaki 
On jest, co jest Jego wolą, jak by postąpił?... „Z kim przestajesz, takim się 
stajesz”. Im więcej przebywasz z Bogiem na modlitwie, im bardziej 
chwalisz Go swoim uporządkowanym życiem, im mocniej Go kochasz, 
tym bardziej Go znasz. Dlatego tak ważne jest uczestniczenie w liturgii, 
modlitwa, poznawanie Słowa Bożego i życie tymi wskazaniami. Wysiłek 
włożony w intelektualne poznawanie Boga, w życie poukładane 
moralnie i w modlitwę, jest pewną drogą do Pana. Za wzór i Pośrednika 
mamy Jezusa Chrystusa, a za przykład zarówno Zbawiciela, jak i Maryję, 
oraz innych świętych. Żyjąc jak oni, na pewno idziemy w dobrą stronę. 

Na koniec trzeba jeszcze raz posłuchać się Słowa i wziąć sobie do serca 
sprawę przebaczania. Wszyscy jesteśmy dłużnikami Bożego Miłosierdzia 
i wszyscy mamy wobec siebie winy. Pomyślmy: gdybyśmy wszyscy naraz 
darowali sobie winy i przebaczyli grzechy... Czyż nie byłoby jak w niebie? 
Zacznijmy więc sprowadzać więcej nieba na swoją ziemię i kochajmy jak 
Bóg nas ukochał. 



TEMAT DO DYSKUSJI: PARAFIA W NASZYCH CZASACH 

VII.a. Jak erygować łączone parafie 

46. Przede wszystkim, przed przystąpieniem do erygowania łączonych parafii, biskup musi ko-

niecznie skonsultować się z Radą kapłańską[54], zgodnie z ustawodawstwem kanonicznym i w imię 

koniecznej współodpowiedzialności kościelnej, spoczywającej na różny sposób na biskupie i człon-

kach Rady. 

47. Połączenia kilku parafii można dokonać przede wszystkim poprzez prostą formę federacyjną, w 

taki sposób, że połączone parafie zachowałyby swą odrębność pod względem tożsamości. 

Oczywiście, zgodnie prawodawstwem kanonicznym, przy wszelkiego rodzaju łączeniu sąsiednich 

parafii, należy uszanować zasadnicze przepisy ustanowione przez prawo powszechne względem 

parafii jako osoby prawnej, które nie mogą podlegać dyspensie ze strony biskupa[55]. Dlatego bi-

skup będzie musiał wydać dla każdej parafii, którą zamierzałby znieść, określony dekret, wraz z 

dołączoną właściwą motywacją[56]. 

48. W związku z powyższym połączenie, jak również erygowanie lub zniesienie parafii, musi być 

dokonywane przez biskupa diecezjalnego zgodnie z normami przewidzianymi w Prawie Kanonicz-

nym, to znaczy przez inkorporację, dzięki której jedna parafia stając się częścią składową drugiej, 

zostaje przez nią wchłonięta, tracąc pierwotną indywidualność i osobowość prawną; lub poprzez 

rzeczywistą fuzję, która tworzy nową i jedną parafię, powodując w konsekwencji likwidację wcze-

śniej istniejących parafii i ich osobowości prawnych; lub wreszcie, poprzez podział wspólnoty pa-

rafialnej na kilka parafii autonomicznych, które są tworzone ex novo[57]. 

Ponadto, zniesienie parafii przez ich łączenie, jest uzasadnione przyczynami bezpośrednio dotyczą-

cymi konkretnej parafii. Natomiast nie są do tego odpowiednimi powodami, na przykład, brak du-

chowieństwa diecezjalnego, ogólna sytuacja finansowa diecezji lub inne uwarunkowania dotyczące 

wspólnoty, które prawdopodobnie są do przezwyciężenia w krótkim okresie czasu (liczba wier-

nych, brak ekonomicznej samowystarczalności, urbanistyczna modyfikacja terytorium). Tego ro-

dzaju działania, mogą być uzasadnione legalnie tylko powodami bezpośrednio i organicznie zwią-

zanymi z daną wspólnotą parafialną, a nie z ogólnymi, teoretycznymi względami. 

49. W przypadku erygowania i zniesienia parafii warto pamiętać, że każda decyzja musi być podję-

ta poprzez wydanie formalnego dekretu, sporządzonego na piśmie[58]. W związku z tym należy 

uznać za niezgodne z ustawodawstwem kanonicznym wydanie pojedynczego rozporządzenia, ma-

jącego na celu ogólną reorganizację całej diecezji, jej części lub grupy parafii, wprowadzoną w 

życie za pomocą pojedynczego aktu prawnego, dekretu ogólnego lub prawa szczegółowego. 

50. Szczególnie, w przypadkach zniesienia parafii, dekret musi wyraźnie wskazywać, w odniesie-

niu do konkretnej sytuacji, przyczyny, które skłoniły biskupa do podjęcia takiej decyzji. Dlatego 

należy je dokładnie podać, ponieważ ogólna aluzja do „dobra dusz” może nie być wystarczająca. 

Wreszcie, w akcie, poprzez który parafia jest zniesiona, biskup musi również podjąć decyzję co do 

przeznaczenia jej dóbr zgodnie z obowiązującymi normami kanonicznymi[59]; chyba, że istnieją 

poważne powody, by postąpić inaczej i po wysłuchaniu Rady kapłańskiej [60], konieczne będzie 

zapewnienie, aby kościół zniesionej parafii był nadal otwarty dla wiernych. 

51. Z tematem łączenia i możliwym zniesieniem parafii związana jest czasem potrzeba przeznacze-

nia budynku kościoła do odpowiedniego, świeckiego użytku[61]. Decyzję w tym względzie podej-

muje biskup diecezjalny, po koniecznym zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej[62]. 

Zazwyczaj, również w tym przypadku, spadek ilości duchowieństwa diecezjalnego, niż demogra-

ficzny i poważny kryzys finansowy diecezji nie są uzasadnionymi przyczynami do tego typu dzia-

łania. Przeciwnie, jeśli budynek kościoła znajduje się w stanie, który nie pozwala w żaden sposób 

na wykorzystanie go do kultu religijnego i nie ma możliwości jego remontu, będzie można postępo-

wać zgodnie z prawem i przeznaczyć do stosownego świeckiego użytku. 

NOWA INSTRUKCJA: NAWRÓCENIE DUSZPASTERSKIE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ  

W SŁUŻBIE MISJI EWANGELIZACYJNEJ KOŚCIOŁA (CZ. V) 



Trwają prace remonto-

we na chórze naszego 

kościoła.  Na czas pro-

wadzonych prac do-

stęp do chóru będzie 

niedostępny, za co 

serdecznie przeprasza-

my. 

Pełnej renowacji wraz 

z przywróceniem zło-

ceń zostanie poddany 

cały prospekt organów, 

zaś na tył organów 

zostanie przeniesiony 

ołtarz antwerpski, któ-

ry obecnie znajduje się 

w bocznej kaplicy. 

Krucjata Wyzwolenia Człowieka 
Serdecznie zapraszamy 18 września 2020 r. (piątek) na kolejne spotkanie, którego celem  jest 
modlitwa  o trzeźwość, uwolnienie z lęku i wszelkich uzależnień  osób uzależnionych i ich 
rodzin. Spotkania te odbywają się w trzecie piątki miesiąca  (z wyjątkiem wakacji)  w parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP w Żukowie. Rozpoczynają  się  Adoracją Najświętszego Sakramentu  
o godzinie 17:30. Następnie o godzinie 18:00 jest Msza Święta i po niej spotkanie otwarte dla 
wszystkich, w salce obok Kościoła. 



PONIEDZIAŁEK 

PODWYŻSZENIA 
KRZYŻA ŚW. 

14.09.2020 

7:00 
1. Za + Irenę Wilma (greg. 14) 
2. Za + Bolesławę Stubińską w 4 rocz. smierci 

8:00 
1. Dziękczynna w rocz. ślubu Krystyny i Tadeusza z prośbą  o dalsze łaski i opiekę nad 
rodziną 

18:00 
1. O zdrowie i Boże błog. w rodzinie  
2. Za + Dawida Okroj (greg 14) 

WTOREK  

NMP BOLESNEJ 

15.09.2020 

7:00 
1. Za + Janinę Kaszuba 
2. Za + Dawida Okroj ((greg. 15) 

8:00 1. Za + Irenę Wilma (greg. 15) 

18:00 
1. O zdrowie dla Ryszarda w urodziny i Danuty 
2. Za + Zenona Mucha 

ŚRODA 

ŚW. MĘCZENNIKÓW 

KORNELIUSZA I 

CYPRIANA 

16.09.2020 

7:00 
1. Za Ojczyznę, Ojca Świętego, Koło radia Maryja i telewizję TRWAM 
2. W 90 urodziny taty Jana Stubińskiego  o potrzebne łaski 

8:00 
1. Za + Dawida Okroj ((greg. 16) 
2. Za + Krystynę Wilkowską (intencja od uczestników pogrzebu) 

18:00 
1. Za + Irenę Wilma (greg. 16) 
2. Za + Agnieszkę i Witolda Zuch oraz ++ z rodziny Zuch 

CZWARTEK  

17.09.2020 

7:00 
1. Za + Irenę Wilma (greg. 17) 
2. Dziękczynna w 37 rocznicę ślubu Jolanty i Zenona z prośbą o Boże błog. W rodzinie 

8:00 1. Za + Dawida Okroj ((greg. 17) 

18:00 
1. Za + Reginę i Jana Groth 
2. Za + Brunona Płotka z okazji urodzin 

PIĄTEK 

ŚW. STANISŁAWA 

KOSTKI 

18.09.2020 

7:00 
1. Za + Irenę Wilma (greg. 18) 
2. Za + Dawida Okroj ((greg. 18) 

8:00 1. Za + Annę i Antoniego Lubockich oraz Leokadię i Jana Głodowskich 

16.30 1. Ślub: Krzysztof i Magdalena 

18:00 
1. W intencji ks. Prałata w dniu imienin o Boże błog. I potrzebne łaski 
2. Za + Józefa i Janinę Hirsz 

SOBOTA 

19.09.2020 

7:00 1. Za + Dawida Okroj ((greg. 15) 

8:00 1. Za + Irena Wilma (greg. 19) 

16:00 1. Ślub: Magdalena i Łukasz 

18:00 1. Za + ojca Zygmunta Klasa i zmarłych z rodziny 

XXIV NIEDZIELA 

ZWYKŁA  

20.09.2020 

7:00 
1. Za + Mirosława Kostrzewa w 2 rocz. śmierci oraz zmarłych z rodzin  Grucza, Konkol 
i Kostrzewa 

8:30 1. Za + Dawida Okroj ((greg. 15) 

10:00 1. Za + Irena Wilma (greg. 20) 

11:30 1. Za + Gertrudę  i Roberta Richert 

13:00 1. Za + Jerzego Siebert 

18:00 1. Za + Czesława i Mirosława Zimmermann 

20:00 1. Za + Kazimierza Zarach i rodziców z obojga stron 

Intencje 



1. Serdecznie witamy wszystkich parafian i gości modlących się w naszej 
żukowskiej wspólnocie. 

2. Bardzo dziękujemy osobom, które pomagały przy nasadzeniu roślinności wokół stawu 
na terenie przykościelnym w ramach  w ramach instrumentu elastyczności w projekcie pn. 
"Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa".  

3. Bardzo dziękujemy za złożone dzisiaj  ofiary na  renowację prospektu organowego  
w naszym kościele.  

4. W liturgii Kościoła w tym tygodniu: 

 Dzisiaj 13 września - dzień Matki Bożej Fatimskiej. O godz. 17.30. różaniec a potem 
Msza św. i procesja ze świecami o 18.00. 

 Poniedziałek - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego  

 Wtorek - Matki Bożej Bolesnej  

 Środa - św. Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa - męczenników 

 Czwartek - św. Roberta Bellarmina  

 Koronka do Bożego Miłosierdzia wraz z rozważaniem „Dzienniczka św. Siostry 
Faustyny” we wtorek o 17.30 

 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę - o 17.30.  

 Piątek – święto św. Stanisława Kostki, zakonnika Patrona Polski, dzieci i młodzieży. To 
dzień imienin naszego ks. Prałata Stanisława Gackowskiego 

6. 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. 

7. Spotkania duszpasterskie: 

 Oaza Młodzieżowa wyjeżdża w piątek i sobotę na dzień skupienia.  

8. W zakrystii można odbierać karty na zapisy dzieci do Pierwszej Komunii Świętej. 
Zapisy do najbliższego wtorku. W najbliższy piątek po wieczornej Mszy spotkanie 

w kościele dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii. 

9. Zapraszamy na Kurs Alpha dla Dorosłych w naszej parafii, który rozpocznie się 14 
września 2020 roku oraz na Kurs Alpha dla Młodzieży który zacznie się 15 września 2020 
roku. Jesienna edycja będzie online (spotkania w małych grupach) z elementami 
wspólnych spotkań w kościele. Z uwagi na to zapraszamy do udziału osoby, które 
normalnie uczestniczyłyby w spotkaniach na żywo (z Żukowa i okolic). Mamy nadzieję, 
że będą równe owocne spotkania, a Pan Bóg mocą Ducha Świętego będzie działał w 
Waszych sercach. Szczegóły i formularz zapisów na stronie parafii 

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

11. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej śp. Danuta 
Szczawińska, l. 72, z Glincza oraz Michał Klawikowski, l. 38, z Borkowa. Pomódlmy się 
za nich: 

Dobry 
Jezu a 
nasz 

Panie... 

Adres parafii: ul. 3 Maja 4, 83-330 Żukowo, tel. (058) 681-82-42.  
Kancelaria parafialna czynna: poniedziałek, środa, piątek, sobota: 8:00 – 8:30;  
wtorek i czwartek: 16:30 – 17:00  (z wyłączeniem pierwszych piątków i sobót miesiąca) 
Organista: Piotr Kitowski, tel. 690-686-639  
Odpowiedzialny za cmentarz: Kazimierz Lis, tel. 693-925-365 
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