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 XXVI 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 (pn-pt św. Jana)  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 powiedział do arcykapłanów  
i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien 
człowiek miał dwóch synów. Zwrócił 
się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź 
i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten 
odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie 
poszedł. Zwrócił się do drugiego i to 
samo powiedział. Ten odparł: „Nie 
chcę”. Później jednak opamiętał się  
i poszedł. Który z tych dwóch spełnił 
wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi». 
 
Wtedy Jezus rzekł do nich: 
«Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy  
i nierządnice wchodzą przed wami do 
królestwa niebieskiego. Przyszedł 
bowiem do was Jan drogą 
sprawiedliwości, a wy mu nie 
uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy 
i nierządnice. Wy patrzyliście na to, 
ale nawet później nie opamiętaliście 
się, żeby mu uwierzyć».  

Komentarz 

Dzisiejsza liturgia słowa ma kilka 

zbieżnych wydarzeń, choć teksty zostały 

napisane w dużej odległości czasowej od 

siebie. Jest to dowód na to, że istnieje 

Tradycja, przekonanie o działaniu Boga w 

tle aktualnych wydarzeń. 

Gdy sięgniemy do Ezechiela, ale i do św. 

Pawła, a na pewno do Ewangelii – wybija 

się zewsząd temat nawrócenia. Bóg ma 

upodobanie w człowieku, który się 

nawraca. Jeśli ktoś jest sprawiedliwy i 

popełnia grzech – umiera ze względu na 

grzech. Nie ma taryfy ulgowej 

uwzględniającej całe życie nawet 

prowadzone sprawiedliwie. Podobnie jeśli 

ktoś nie kocha wzajemnie – nie ma w nim 

miłości i zostaje sam. Jeśli ktoś widzi cuda 

Jezusa i doświadcza Bożego królestwa 

pośród nas, a nie odwraca się od swoich 

grzechów – umrze. 

C.D. -> s.2 



KOMENTARZ 

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

ks. Krystian Wilczyński  

Jeśli natomiast niesprawiedliwy opamięta się 
i zmieni swoje życie – to uzyska życie. Jeśli 
człowiek, któremu obca jest miłość, choćby 
dopiero pod koniec życia zmienił się i zaczął 
kochać – uzyska od Boga prawdziwe życie. 
Jeśli prostytutka i celnik pod wpływem 
prawdziwej nauki Chrystusa nawrócą się – 
wejdą do królestwa Bożego szybciej niż tacy, 
którzy uważają, że nie potrzebują nawrócenia. 

Taka jest Boża logika – miłość ponad wszystkim. A jeśli ktoś się z tym nie 
zgadza i próbuje dociekać sprawiedliwości i potępia brata lub siostrę, ten nie 
zna Boga i nie umie Mu uwierzyć, iż jest wszechmogący. 

Takie jest chrześcijaństwo. Jest religią, która nie gromadzi czystych  
i nieskazitelnych, ale jest miejscem wyciągania grzeszników z błota. Chrystus 
zgładził wszystkie nasze grzechy. W zamian za sprawiedliwą śmierć 
przeznaczoną dla nas, dał nam łaskawie dostąpić życia. Tam, gdzie Prawo 
zakładało karę, tam Chrystus dał łaskę (ułaskawił nas od kary) przebaczenia  
i darowania. Kto tego doświadczył, ten wie jak wielkim darem jest zbawienie. 

Bóg chce naszego życia pomimo naszych grzechów. Znakiem tego jest 
zmartwychwstanie Chrystusa, pomimo Jego śmierci. On stał się naszymi 
grzechami – i jak to lubię powtarzać – umarł z nimi, ale zmartwychwstał już 
bez nich. 

 Od soboty nasz powiat znajduje się w czerwonej strefie.  

W kościołach lub w innych obiektach kultu dopuszczalne jest  

50 proc. obłożenia budynku, na zewnątrz limit wyniesie 150 osób.  

Obowiązuje w niej m.in. zakaz organizowania kongresów  

i targów, działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków 

rozrywki. W siłowniach określono limit osób - jedna na 10 mkw. W kinach może być  

25 proc. publiczności. Liczba osób biorących udział uroczystościach rodzinnych i w weselach 

została ograniczona do 50, z wyłączeniem obsługi. Wszędzie w przestrzeni publicznej 

konieczne będzie zakrywania nosa i ust.  



TEMAT DO DYSKUSJI: PARAFIA W NASZYCH CZASACH 

NOWA INSTRUKCJA: NAWRÓCENIE DUSZPASTERSKIE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ W 

SŁUŻBIE MISJI EWANGELIZACYJNEJ KOŚCIOŁA (CZ. VI) 

VII.d. Okręg duszpasterski 
61. Jeśli więcej „jednostek duszpasterskich” może utworzyć dekanat, w ten sam 
sposób, zwłaszcza w diecezjach większych terytorialnie, odrębne dekanaty, po 
wysłuchaniu Rady kapłańskiej (79), mogą być połączone przez biskupa w „rejony” 
lub „okręgi duszpasterskie” (80) pod kierunkiem wikariusza biskupiego (81). 
Działając z upoważnienia i w jedności z biskupem diecezjalnym, sprawuje on w 
jego imieniu zwyczajną władzę wykonawczą do duszpasterskiego zarządzania 
okręgiem, a oprócz tego, posiada specjalne uprawnienia, których chciałby mu on 
udzielić w poszczególnych przypadkach. 
VIII. Zwyczajne i nadzwyczajne formy powierzenia pieczy pasterskiej o wspólnotę 
parafialną 
62. Na pierwszym miejscu, proboszcz i pozostali prezbiterzy, w łączności  
z biskupem, stanowią zasadniczy punkt odniesienia dla wspólnoty parafialnej,  
z racji na zadanie bycia pasterzami, które jest im przypisane (82). Proboszcz  
i prezbiterium, pielęgnując wspólne życie i braterstwo w kapłaństwie, celebrują 
życie sakramentalne dla wspólnoty i wraz z nią, oraz są powołani do 
zorganizowania parafii w taki sposób, aby była skutecznym znakiem komunii (83). 
63. W związku z obecnością i misją prezbiterów we wspólnocie parafialnej na 
szczególną uwagę zasługuje życie wspólne (84); jest ono zalecane przez kan. 280, 
nawet jeśli nie jest obowiązkiem duchownych diecezjalnych. W związku z tym 
należy pamiętać o podstawowej wartości ducha komunii, modlitwie i wspólnym 
podejmowaniu działań duszpasterskich przez duchownych (85), mając na 
względzie skuteczne świadectwo braterstwa sakramentalnego (86) i bardziej 
efektywne działanie ewangelizacyjne. 
64. Kiedy prezbiterium przeżywa życie wspólnotowe, wzmacnia się tożsamość 
kapłańska, maleją materialne troski, a pokusa indywidualizmu ustępuje miejsca 
głębokiej relacji osobistej. Wspólna modlitwa, refleksja i studia, których nigdy nie 
może zabraknąć w życiu kapłańskim, mogą być wielkim wsparciem w formacji 
duchowej kapłanów realizowanej w codziennym życiu. 
W każdym razie, będzie korzystne, aby zgodnie ze swoim rozeznaniem i w miarę 
możliwości biskup wziął pod uwagę ludzkie i duchowe więzi między kapłanami, 
którym zamierza powierzyć parafię lub jednostkę parafialną, zapraszając ich do 
wielkodusznej dyspozycyjności w nowej misji duszpasterskiej i do jakiejś formy 
dzielenia życia ze współbraćmi (87). 
65. W niektórych przypadkach, szczególnie tam, gdzie nie ma tradycji ani zwyczaju 
plebanii, lub gdy z jakiegoś powodu nie jest ona dostępna jako miejsce 
zamieszkania kapłana, może się zdarzyć, że powróci on, by zamieszkać z rodziną 
pochodzenia, w pierwszym miejscu formacji ludzkiej i odkrywania swojego 
powołania (88). 
Takie zamieszkanie, z jednej strony okazuje się być pozytywnym wkładem  
w codzienne życie kapłana, gdyż zapewnia mu spokojne i stabilne środowisko 
domowe, zwłaszcza gdy rodzice są nadal obecni. Z drugiej strony, należy unikać 
sytuacji, by relacje rodzinne były przeżywane przez kapłana w wewnętrznej 
zależności i z mniejszą dyspozycyjnością do posługi w pełnym wymiarze, lub jako 
alternatywa, która zamiast uzupełniać będzie wykluczać relacje z rodziną 
prezbiterium i wspólnotą wiernych świeckich. 



15 obietnic Maryi dla odmawiających Różaniec Święty 

 
1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe 
łaski. 
2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą 
odmawiać różaniec. 
3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży 
heretyków. 
4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite 
przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; 
podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych. 
5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie. 
6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie 
tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze 
nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa 
w łasce i osiągnie życie wieczne. 
7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca – nie umrze 
bez sakramentów Kościoła. 
8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię 
Jego łaski. 
9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego. 
10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie. 
11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca. 
12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich 
potrzebach. 
13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą 
mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci. 
14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego 
Syna Jezusa Chrystusa. 
15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba. 

 



PONIEDZIAŁEK 
ŚW. WACŁAWA 
28.09.2020 

7:00 
1. Za + Irenę Wilma (greg 28) 
2. Za + Ryszarda Dolinę i dusze w czyśćcu cierpiące 

8:00 
1. Za + Dawida Okroj (greg 28) 
2. Za + Józefa Bach - int. od. zakł. pog. 

18:00 
1. Za + Halinę Sreberską w 5 r. śm 
2. Za + Wacława Hirsz w dniu imienin 

WTOREK  

ŚW. ARCHANIOŁÓW 

29.09.2020 

7:00 
1. Za + Krzysztofa Frąszczak w 6 r. śm. 
2. Za + rodziców z ob. stron: Klarę i Jana Rzepka oraz Liedię i Konrada 
Szymichowskich 

8:00 
1. Za + Irenę Wilma (greg 29) 
2. Za + Władysławę Truchanowską - int. od ucz. pog.  

18:00 
1. Za + syna Rafała Karcz i brata Marka Laszkowskiego 
2. Za + Dawida Okroj (greg 29) 

ŚRODA 

ŚW. HIERONIMA 

30.09.2020 

7:00 
1. Za + Dawida Okroj (greg 30) 
2. Za + Andrzeja, Annę i Bernarda Buc 

8:00 
1. Za + Irenę Wilma (greg 30) 
2. Za + Krystynę Wilkowską - int. od zakł. pog.  

18:00 
1. Za + mamę Kazimierę Loroff w 4 r. śm. 
2. Za + Stefana Kąkol 

CZWARTEK  
ŚW. TERESY OD 

DZIECIĄTKA JEZUS 

1.10.2020 

7:00 
1. Za + Urszulę Dopieralską (greg 1) 
2. Za + Antoniego Lewańczyk - int. od duszpasterzy 

8:00 
1. W podziękowaniu za odebrane łaski z prośba o dalsze i opiekę Matki Bożej dla 
Bożeny i Sławomira w 10 r. ślubu 
2. Za + Helene Ćwikałowską - int. od ucz. pog. 

18:00 
1. W intencji rodziców z Róży św. Joanny Beretty Mola oraz dzieci 
2. Dziękczynno - Błagalna w 10 - tą rocznicę ślubu Agnieszki i Pawła z prośba o 
potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla rodziny 

PIĄTEK 
ŚW. ANIOŁÓW 

STRÓŻÓW  

2.10.2020 

7:00 
1. Za + Urszulę Dopieralską (greg 2) 
2. Za + Albinę Mierską - int. od zakł. pog. 

8:00 1. Za + rodziców Barbarę i Macieja Kitowskich, syna Piotra i brata Zbigniewa 

15:00 1. Ślub: Justyna i Paweł 

16:30 1. Za + Józefa Kuper z od. r. śm i zmarłych z rodziny 

18:00 
1. W 44 r. ślubu Marii i Jana Plichta 
2. Za + męża Józefa Fularczyk w 1 r. śmierci oraz mamę Zofię Kwella w 10 r. śm 

SOBOTA 

3.10.2020 

7:00 
1. Za dzieci objęte modlitwą prze Róże Anioła Struża, rodziców za dzieci  
2. Za + Jana Krzypek i siostrę Marie Kloskowską 

8:00 1. Za + Agatę i Roberta Lewandowskich 

18:00 
1. Za + Urszulę Dopieralską (greg 3) 
2. Dziękczynna w 18 - te urodziny Wiktorii Brzeskiej 

XXVII NIEDZIELA 

ZWYKŁA  

4.10.2020 

7:00 1. Za + Bolesławę i Franciszka Kaszuba 

8:30 1. Za + Jadwigę i Alojzego Borskich 

10:00 1. Dziękczynna w urodziny Martyny i Moniki z prośba o opiekę Matki Bożej 

11:30 1. Za + Urszulę Dopieralską (greg 4) 

13:00 
1. O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla członkiń Róży św. Agnieszki z Borkowa i ich 
rodzin 

18:00 1. Za + Zdzisława i Pelagię Szufel 

20:00 1. Dziękczynna w urodziny Justyny z prośba o Boże bł. dla jej całej rodziny 

Intencje 



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

2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu: 
 Poniedziałek - Św. Wacława, męczennika 

 Wtorek - św. Archaniołów: Michała, Rafała i Gabriela 

 Środa - św. Hieronima 

 Czwartek -  Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, doktora Kościoła 

 Piątek - świętych Aniołów Stróżów 

 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 17.45.  

 Od 1 października zaczynamy miesiąc różańcowy. Październikowe nabożeństwa różańcowe 
codziennie o godz. 6.30 i 17.30 prowadzone przez róże różańcowe  
a o godz. 20.30 w kościele dolnym zakończony Apelem Jasnogórskim. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy różańcowej.  

 W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W 
czwartek godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu po wieczornej Mszy św., którą 
prowadzi zespół Lux Mundi.  W I piątek spowiedź od godz. 6.30 i od 15.45. Msza św. dla 
dzieci o godz. 16.30.  Z piątku na sobotę nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w 
kościele św. Jana. Zakończenie o 6.15 rano nabożeństwem I soboty oraz  Mszą św. o godz. 
7.00. Zapisy na nocną adorację są  telefonicznie pod nr. 603547047. Zapraszamy do tego 
nocnego czuwania.  
W sobotę rano odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną. 

 Wspólnota Gwiazda Betlejemska zaprasza na kolejny wieczór modlitwy  
w sobotę od 17.30. Po Mszy św. wieczornej można także skorzystać z modlitwy 
wstawienniczej o uzdrowienie.  

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. Polecamy prasę katolicką: nowy numer  Gościa Niedzielnego, Gość Niedzielny oraz nasz 
parafialny biuletyn .  

5. Spotkania duszpasterskie: 
 Spotkanie Rady Duszpasterskiej - środa godz. 20.00 w domu parafialnym 
 Oaza Młodzieżowa - czwartek o godz. 19.00 w kościele św. Jana.  

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

 Spotkanie Żywego Różańca w przyszłą niedzielę po Mszy o godz. 13.00. 
6. Zapraszamy wszystkich mężczyzn na procesję różańcową ulicami Żukowa  

w dniu 7 października 2020. Przemarsz z parafii Miłosierdzia Bożego do naszego kościoła pod 
hasłem: „Uzbrój się w duchową amunicję…”. Chcemy w męskim gronie modlić się za siebie 
nawzajem, za rodziny i za Ojczyznę. Jest to wydarzenie wyłącznie dla mężczyzn. Rozpoczęcie 
o 19.00 w górnym kościele. 

7. Przypominamy wszystkim ministrantom, lektorom i ceremoniarzom o obowiązku 
przychodzenia na wyznaczone dyżury. Rodziców ministrantów i lektorów prosimy o 
przypominanie i przypilnowanie ich synów w wypełnianiu ich służby.  

8. OKiS informuje, że spektakl lalkowy pt. „Mała Oj-czy-zna”, z uwagi na wejście naszego 
powiatu do czerwonej strefy odbędzie się w innym terminie. 

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 
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