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 XXV 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 niedzielę  

Jezus opowiedział swoim uczniom 
następującą przypowieść: «Królestwo 
niebieskie podobne jest do gospodarza, który 
wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć 
robotników do swej winnicy. Umówił się z 
robotnikami o denara za dzień i posłał ich do 
winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, 
zobaczył innych, stojących na rynku 
bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do 
mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam 
wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie 
około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo 
uczynił. Gdy wyszedł około godziny 
jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał 
ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” 
Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. 
Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”. A gdy 
nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do 
swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać 
im należność, począwszy od ostatnich aż do 
pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej 
godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc 
przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; 
lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, 
szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci 
ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś 
ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i 
spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: 
„Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o 
denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i 
odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak 
samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze 
swoim, co chcę? Czy na to złym okiem 
patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni 
będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».  

Komentarz 

Dzisiejsza liturgia Słowa uczy nasz 

szukania. Wielu rzeczy potrafimy 

szukać w swoim życiu: od grzybów, 

przez ulubione znaczki, aż po 

właściwych ludzi, sens życia i Boga... 

W tekstach biblijnych dzisiejszej 

niedzieli widzimy człowieka 

poszukującego Boga, ale również – co 

wydaje się bardziej znaczące – Boga 

poszukującego człowieka. 

Dostrzegalne jest pewne przejście z 

mentalności Starego Testamentu do 

Nowego. U Proroka Izajasza czytamy: 

SZUKAJCIE Pana, gdy pozwala się 

znaleźć... Niech człowiek SIĘ nawróci 

do Pana... Akcent jest położony na 

aktywności człowieka. Inaczej 

natomiast temat poszukiwania 

ukazuje przypowieść ewangeliczna. 

C.D. -> s.2 



KOMENTARZ 

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

ks. Krystian Wilczyński  

Oto właściciel winnicy sam wychodzi, aby 
szukać robotników. Opisani w przypowieści 
robotnicy bez zajęcia już nawet nie czynią 
wysiłków poszukiwania pracy. Są ludźmi bez 
sensu życia. Robotnikiem bowiem nazywa 
się kogoś kto pracuje, gdyż jego cechą jest 
wykonywanie pracy. Robotnik nieaktywny 
nie jest sobą. Oto właściciel winnicy idzie nadać sens życiu robotników. Nie 
mają być „z nazwy”, ale mają wypełniać drogą swojego powołania. 

Ważne jest jednak, że to właściciel sam wychodzi, że to on tak naprawdę 
szuka. To obraz Boga idącego do bezsilnego człowieka. Przynosi mu poczucie 
sensu, przydatności, własnej wartości; daje możliwość wypełniania swojego 
powołania i dążenia drogą szczęścia wiecznego. 

Droga szczęścia zaczyna się już na ziemi. Nie 
zaspokoimy jednak tego podstawowego 
pragnienia tu, w doczesności. Pisze o tym św. 
Paweł: zostać na ziemi musi ze względu na 
szczęście swoich dzieci w wierze, ale sam rwie się 
do szczęścia wiecznego. Ostatecznie zostawia 
wybór i działanie Bogu. 

Pozwólmy znaleźć się Bogu i dajmy Mu pokierować nami do pracy w Jego 
winnicy – tam gdzie zechce, tam gdzie nas pośle. 

W całej Polsce właśnie rozpoczyna się Po-

wszechny Spis Rolny, który potrwa od 1 

września do 30 listopada 2020 r. Udział w 

spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszyst-

kie gospodarstwa rolne prowadzące działal-

ność rolniczą.  

Podstawową formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na 

stronę http://spisrolny.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz. Na tej stronie 

podany jest również numer telefonu na infolinię, gdzie można uzyskać dodatkowe 

informacje lub dokonać spisu przez telefon. Udział w spisie rolnym to obowiązek 

każdego rolnika.  



TEMAT DO DYSKUSJI: PARAFIA W NASZYCH CZASACH 

NOWA INSTRUKCJA: NAWRÓCENIE DUSZPASTERSKIE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ W 

SŁUŻBIE MISJI EWANGELIZACYJNEJ KOŚCIOŁA (CZ. VI) 

VII.b. Wikariat rejonowy (dekanat) 

52. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że „celem wsparcia pasterzowania przez 
wspólne działanie, kilka sąsiednich parafii może być łączonych w specjalne 
zespoły, takimi są wikariaty rejonowe (dekanaty)” (63); przyjmują one w różnych 
miejscach nazwy takie jak „dekanaty”, albo „archiprezbiteraty”, albo „okręg 
duszpasterski”, albo „prefektury” (64). 

53. Dziekanem nie musi być koniecznie proboszcz jakiejś określonej parafii (65) 
 i by zrealizował się cel, dla którego wikariat rejonowy został erygowany, pośród 
jego zadań, pierwszym jest: „popierać i koordynować w ramach dekanatu wspólną 
działalność pasterską” (66), w taki sposób by nie pozostał on instytucją czysto 
formalną. Ponadto, dziekan „ma obowiązek wizytować parafie swojego rejonu w 
sposób określony przez biskupa diecezjalnego” (67). W celu lepszego wypełnienia 
powierzonej funkcji i aby jeszcze bardziej wspierać działalność międzyparafialną, 
biskup diecezjalny może udzielić dziekanowi innych uprawnień, które uzna się za 
potrzebne, biorąc pod uwagę konkretny kontekst. 

VII.c. Jednostka duszpasterska 

54. Inspirując się analogicznymi celami, kiedy okoliczności tego wymagają i z racji 
na przestrzenny zasięg dekanatu albo dużą liczbę wiernych, należy bardziej 
popierać organiczną współpracę między okolicznymi parafiami, i po wysłuchaniu 
Rady kapłańskiej (68), biskup może również zadekretować trwałe  
i instytucjonalnie zarządzone połączenie różnych parafii wewnątrz dekanatu (69), 
biorąc pod uwagę niektóre konkretne kryteria. 

55. Przede wszystkim jest korzystne, aby to połączenie parafii (nazywane 
„jednostkami duszpasterskimi” (70 ) było wyznaczone w sposób jak najbardziej 
jednorodny, również z punktu widzenia socjologicznego, aby można było 
realizować prawdziwie całościową oraz zintegrowaną (71) posługę duszpasterską 
w perspektywie misyjnej. 

56. Ponadto, każdą parafię takiej jednostki duszpasterskiej należy powierzyć 
jednemu proboszczowi, bądź też wspólnie zespołowi kapłanów (in solidum), który 
troszczy się o wszystkie wspólnoty parafialne (72). Ewentualnie, jeśli biskup uzna 
to za stosowne, jednostka duszpasterska będzie mogła składać się z kilku parafii, 
powierzonych temu samemu proboszczowi (73). 

57. W każdym razie, również ze względu na należny szacunek kapłanom, którzy 
często ofiarnie pełnili swą posługę i cieszyli się uznaniem wspólnot, a także dla 
dobra samych wiernych, złączonych więzami miłości i wdzięczności wobec swoich 
pasterzy, wymaga się, aby w momencie ustanowienia określonej jednostki 
parafialnej, biskup diecezjalny nie ustanawiał poprzez ten sam dekret, że w kilku 
połączonych parafiach i powierzonych tylko jednemu proboszczowi (74), wszyscy 
ewentualni i obecni proboszczowie, nadal pełniący tę funkcję (75), zostali 
automatycznie przeniesieni na urząd wikariuszy parafialnych lub de facto usunięci 
ze stanowiska proboszcza. 

 



58. W tych przypadkach, o ile nie jest to powierzenie in solidum, do 
kompetencji biskupa diecezjalnego należy, w zależności od sytuacji, 
ustanowienie zadań kapłana moderatora połączonych parafii w powiązaniu z 
wikariuszem rejonowym dekanatu (76), wewnątrz którego została utworzona 
jednostka duszpasterska. 

59. Po utworzeniu, zgodnie z prawem, połączonych parafii – dekanatu lub 
„jednostki duszpasterskiej” – biskup określi, stosownie do potrzeb, czy każda 
parafia powinna posiadać Parafialną radę duszpasterską (77), czy też lepiej, aby 
to zadanie było powierzone jednej Radzie duszpasterskiej ustanowionej dla 
wszystkich zainteresowanych wspólnot parafialnych. W każdym razie 
poszczególne parafie wchodzące w skład jednostki duszpasterskiej, z racji że 
zachowują osobowość i zdolność prawną, muszą posiadać własną Radę do 
spraw ekonomicznych (78). 

60. W celu dowartościowania całościowej działalności ewangelizacyjnej  
i skuteczniejszej opieki duszpasterskiej jest właściwym utworzenie wspólnych 
posług duszpasterskich w określonych obszarach (na przykład: katechezy, 
działalności charytatywnej, duszpasterstwa młodzieży lub rodziny) dla 
połączonych parafii, z udziałem wszystkich członków Ludu Bożego, 
duchownych, osób konsekrowanych i wiernych świeckich. 

Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza dzieci wraz z rodzicami na spektakl lalkowy pt. 
„Mała Oj-czy-zna”, który odbędzie się 27 września (niedziela) br. o godz. 15.30  

w Centrum Kultury SPICHLERZ. 
„Mała Oj-czy-zna” to bajka dla 
każdego, kto myśli globalnie o 
środowisku i losach naszej 
planety. To również spektakl dla 
tych, którzy działają lokalnie, 
ucząc siebie i innych nabierać 
nawyków poszanowania przyrody 
i jej mieszkańców.  
Spektakl przeznaczony jest dla 
dzieci w wieku 4 – 10 lat i trwa 
około 40 minut.  
Po spektaklu zapraszamy na 

warsztaty, podczas których będzie można otrzymać upominki. 
Wstęp wolny – bezpłatne wejściówki można odebrać w Ośrodku Kultury i Sportu  
w Żukowie przy ul. 3 Maja 9 b codziennie od poniedziałku do piątku w godz.  
8.00 – 16.00. 
Spektakl „Mała Oj-czy-zna” to przede wszystkim znakomita zabawa z lalkowymi 
bohaterami zamieszkującymi Wasz las. Porywająca muzyka i inspirujące piosenki 
zaktywizują największych malkontentów. 



PONIEDZIAŁEK 
ŚW. MATEUSZA AP.  

I EWANGELISTY 
21.09.2020 

7:00 
1. Za + Irenę Wilma (greg 21) 
2. Dziękczynna za 80 lat życia Stefanii 

8:00 
1. Dziękczynna w 70 ur. Józefa z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej 
2. Za + Krystynę Firkus - int. od ucz. pog. 

18:00 
1. Za + Dawida Okroj (greg 21) 
2. Za + Stefanię i Józefa Jeszewscy 

WTOREK  

22.09.2020 

7:00 
1. Dziękczynno błagalna w 5 r. ślubu Marzeny i Łukasza 
2. Za + Wiesława Dolinę i dusze w czyśćcu cierpiące 

8:00 1. Za + Irenę Wilma (greg 22) 

18:00 
1. Za + Dawida Okrój (greg 22) 
2. Za + Sabinę Warkocz w 23 r. śm. 

ŚRODA 

ŚW. O. PIO 

23.09.2020 

7:00 
1. Za + Dawida Okrój (greg 23) 
2. Za + Pawła (29r. śm.) i Annę (50 r. śm.) Kłosków  

8:00 1. Za + męża Brunona Wilczewskiego w  1 r. śm. 

18:00 
1. Za + Irenę Wilma (greg 23) 
2. W 25 r. ślubu Marzeny i Edwarda oraz Iwony i Wiesława 
3. W 25r. ślubu Ewy i Macieja Konkol 

CZWARTEK  

24.09.2020 

7:00 
1. Za + Irenę Wilma (greg 24) 
2. Za + Helenę, Feliksa i Jadwigę 

8:00 1. Za + Dawida Okrój (greg 24) 

18:00 
1. Za + Władysława i Antoniego Wilczewskich 
2. Dziękczynna w 18-te ur. Wnuczki Aleksandry Dzionk z prośbą o Boże bł. i opiekę 
Matki Bożej i Dary Ducha św. 

PIĄTEK 

25.09.2020 

7:00 
1. Za + Edwarda Pleszyniak w 1 r. śm 
2. Za + Dawida Okrój (greg 25) 

8:00 
1. Za + Irenę Wilma (greg 25) 
2. Za + Męża Franciszka Lubowieckiego oraz o zdrowie dla rodziny 

18:00 
1. Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o opiekę na dalsze lara w 32 r. śubu Ireny i Andrzeja 
2. Za + Mirosława Richert w 3 r. śmierci z prośbą o łaskę nieba 

SOBOTA 

26.09.2020 

7:00 1. Za + Dawida Okrój (greg 26) 

8:00 
1. Za + Irenę Wilma (greg 26) 
2. Za + Helenę, Pawła, Bronisława i Franciszka Wiczling 

14:00 1. Ślub: Agnieszka i Piotr 

15:00 1. Ślub: Joanna i Piotr 

15:00 1. Ślub: Agata i Łukasz (kościół św. Jana) 

16:00 1. Ślub: Natalia i Marek 

16:00 1. Ślub: Joanna i Sławomir (kościół św. Jana) 

17:00 1. Ślub: Marlena i Piotr 

18:00 1. Dziękczynno - błagalna w 50 ur. Jana Formeli 

XXVI NIEDZIELA 

ZWYKŁA  

27.09.2020 

7:00 1. Za + Dawida Okrój (greg 27) 

8:30 1. Za + braci Andrzeja i Mirosława Richert oraz Tadeusza Łaszkiewicza 

10:00 1. Za + Józefa Richert 

11:30 1. Za + rodziców Annę i Pawła Formela 

13:00 
1. Za + Marię, Gerarda i Zbigniewa Hinz 
2. Dziękczynną za dar życia Aleksandra z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Niego i 
Jego rodziców z okazji Chrztu Świętego  

18:00 1. Za + Irenę Wilma (greg 27) 

20:00 1. Za + synów Andrzeja i Mirosława Richert 

Intencje 



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

2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu: 

 Poniedziałek - Święto Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty 

 Środa - św. Ojca Pio 

 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.  

 Sobota – św. Kosmy i Damiana, męczenników - imieniny ks. Damiana 
Ranachowskiego 

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. Bardzo dziękujemy za złożone przed tygodniem ofiary na renowację 

prospektu organowego w naszym kościele. Zebraliśmy 8879 zł i 59 gr. 

5. Spotkania duszpasterskie: 

 Oaza Młodzieżowa - czwartek o godz. 19.00 w kościele św. Jana.  

 Spotkanie odnowy w Duchu Świętym w czwartek po wieczornej Mszy 
św.  

 Spotkanie dla katechetów klas III z terenu naszej parafii w poniedziałek  
o godz. 16.30. 

6. Można jeszcze zapisywać się na Kurs Alpha dla Dorosłych. 
Szczegóły  
i formularz zapisów na stronie parafii 

7. Polecamy prasę katolicką: nowy numer  Gościa Niedzielnego oraz 
Mały Gość Niedzielny.  

8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej  
śp. Leon Groth, l. 92, z Borkowa. Pomódlmy się za niego. 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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