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 XXVIII 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: «Posłuchajcie innej 
przypowieści. Był pewien gospodarz, 
który założył winnicę. Otoczył ją murem, 
wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, 
w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom  
i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, 
posłał swoje sługi do rolników, by 
odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy 
chwycili jego sługi i jednego obili, 
drugiego zabili, trzeciego zaś 
ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, 
więcej niż za pierwszym razem, lecz  
i z nimi tak samo postąpili. W końcu 
posłał do nich swego syna, tak sobie 
myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz 
rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do 
siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, 
zabijmy go, a posiądziemy jego 
dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili  
z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie 
właściciel winnicy, co uczyni z owymi 
rolnikami?» Rzekli Mu: «Nędzników 
marnie wytraci, a winnicę odda  
w dzierżawę innym rolnikom, takim, 
którzy mu będą oddawali plon we 
właściwej porze». Jezus im rzekł: «Czy 
nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten 
właśnie kamień, który odrzucili budujący, 
stał się głowicą węgła. Pan to sprawił,  
i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego 
powiadam wam: Królestwo Boże będzie 
wam zabrane, a dane narodowi, który 
wyda jego owoce».  

Komentarz 

Dzisiejsze czytania doskonale pokazują 
wzajemne przenikanie się Starego  
i Nowego Testamentu. Jezus w Ewangelii 
rozmawia z arcykapłanami i starszymi 
ludu. Rozmowa jest bardzo bezpośrednia, 
pełna wyrzutów w stronę obłudnych 
pasterzy ludu Bożego. Argumenty Jezusa 
są prawdziwe, pewne, mocne i celne. 
Nauczyciel odwołuje się do dobrze 
znanego słuchaczom obrazu winnicy  
i troszczącego się o nią Pana. Pokazuje, że 
słowa proroka Izajasza sprzed kilku 
wieków, kierowane do rządców Izraela, 
nie przedawniły się – nadal lud Boży nie 
chce się zmienić. Bóg oczekuje 
rozmiłowania się w Nim, podążania drogą 
przykazań i zaufania; tymczasem 
arcykapłani i starsi nie rozpoznają  
w Jezusie Syna Bożego, ani po Jego 
słowach, ani po Jego czynach, nawet  
w obliczu trafiającej do ich serc prawdy  
o nich samych: słyszą, ale nie słuchają; 
patrzą, ale nie widzą.  

C.D. -> s.2 



KOMENTARZ 

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

ks. Krystian Wilczyński  

W dalszej lekturze Ewangelii dowiadujemy się, 
iż adresaci słów Jezusa wiedzieli, że to do nich 
mówi. Rozumieli obraz przypowieści i potrafili 
wskazać jaką prawdę ona odsłania. 
Przypatrzmy się jaka była ich reakcja: zamiast 
pokory, ukazali zawziętość; zamiast przemiany 
okazali zatwardziałość. Nie pozwolili 
zamieszkać w sobie słowu Boga, a nawet chcieli 
się go pozbyć. To dzierżawcy winnicy, którzy 
uczynili się jej panami. Zbawiciel obwinia ich za 
ślepe lub krótkowzroczne prowadzenie Izraela. 
Zabijali proroków, których Bóg do nich posyłał, 
odrzucali głoszących prawdę. Pod koniec 
przypowieści Jezus proroczo zapowiada swoją 
śmierć jako Syna Pana Winnicy. 

Nadzieję na zmianę tego stanu rzeczy upatrujemy w nawróceniu. 
Człowiekowi hardemu potrzeba dostrzec swoją nędzę, żeby zrozumiał Boży 
plan względem siebie. Dlatego Pan burzy ogrodzenie krnąbrnych winnic  
i pozwala na ich niszczenie. Winnica kwitnąca, czy winnica niszczona nadal 
pozostaje winnicą. Dlatego Pan nie opuszcza jej i nie przestaje się o nią 
troszczyć, a raczej oczyszcza i przygotowuje na większy rozkwit. Trzeba 
czasem przyciąć krzewy nie rodzące owoców, aby drzewa wydawały owoc 
obfitszy. 

Dobrą nowiną dla nas jest to, że możemy uczyć się na błędach innych. Znamy 
Boże słowo i Bożą wolę co do każdego z nas. Możemy wybrać jasno określoną 

drogę i nie potrzebujemy wyważać drzwi 
otwartych. Bóg oczekuje od nas 
sprawiedliwości i prawości w drobnych 
sprawach, żeby potem dać nam wielkie. 
Jezus przypomina, że wypełnieniem Prawa 
jest Miłość i że On sam wypełnił Prawo. 



TEMAT DO DYSKUSJI: PARAFIA W NASZYCH CZASACH 

NOWA INSTRUKCJA: NAWRÓCENIE DUSZPASTERSKIE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ W 

SŁUŻBIE MISJI EWANGELIZACYJNEJ KOŚCIOŁA (CZ. VII) 

VIII.a Proboszcz 
66. Urząd proboszcza pociąga za sobą pełną odpowiedzialność duszpasterską (89), a zatem, aby 
ktoś został nim ważnie mianowany, trzeba by otrzymał święcenia kapłańskie (90), wykluczając 
jakąkolwiek możliwość przyznania komuś, kto jest ich pozbawiony, tytułu do bycia proboszczem, 
albo do wykonywania powiązanych z nim funkcji, nawet w przypadku braku kapłanów. Właśnie ze 
względu na relację znajomości i bliskości między pasterzem a wspólnotą, urzędu proboszcza nie 
można powierzyć osobie prawnej (91). W sposób szczególny – oprócz przepisów przewidzianych w 
kan. 517, §§ 1-2 – urzędu proboszcza nie można powierzyć grupie osób, złożonej z duchownych  
i świeckich. W związku z tym należy unikać określeń „przewodnik zespołu”, „przewodnik ekipy” lub 
tym podobnych, które wydają się wyrażać kolegialny zarząd parafii. 
67. W związku z tym, że proboszcz jest „własnym pasterzem zleconej sobie parafii” (92), 
przysługuje mu ipso iure prawne reprezentowanie parafii (93). Jest on administratorem 
odpowiedzialnym za dobra parafialne, które są „dobrami kościelnymi” i dlatego są regulowane 
odnoszącymi się do nich normami kanonicznymi (94). 
68. Jak stwierdza Sobór Watykański II, „proboszczom natomiast niech we własnych parafiach 
przysługuje taka stałość na stanowisku, jakiej wymaga dobro dusz” (95). Co do ogólnej zasady 
wymaga się zatem, aby proboszcz był „mianowany na czas nieokreślony” (96). 
Biskup diecezjalny może jednak mianować proboszczów na czas określony, jeżeli zostało to 
ustalone dekretem Konferencji Episkopatu. Ze względu na potrzebę nawiązania przez proboszcza 
rzeczywistej i skutecznej więzi z powierzoną mu wspólnotą, będzie stosowne, aby Konferencje 
Episkopatu nie ustanawiały zbyt krótkiego czasu, poniżej 5 lat, w celu mianowania go na czas 
określony. 
69. W każdym razie proboszczowie, nawet powołani na „czas nieokreślony” lub przed upływem 
„czasu określonego”, muszą być gotowi do ewentualnego przeniesienia na inną parafię lub na inny 
urząd, „jeśli wymaga tego dobro dusz albo potrzeba lub pożytek Kościoła (97). Należy bowiem 
przypomnieć, że proboszcz jest w służbie parafii, a nie odwrotnie. 
70. Zazwyczaj, tam gdzie to możliwe, proboszcz powinien sprawować opiekę duszpasterską tylko 
nad jedną parafią, lecz „jednak z powodu braku kapłanów albo na skutek innych okoliczności, 
można takiemu proboszczowi powierzyć pieczę pasterską o kilka sąsiednich parafii” (98). Na 
przykład, do „innych okoliczności” można zaliczyć niewielki obszar lub małą liczbę ludności, a także 
bliskość między zainteresowanymi parafiami. Jeśli kilka parafii zostanie powierzonych temu 
samemu proboszczowi, niech biskup diecezjalny uważnie rozważy czy będzie on w stanie, w pełni  
i faktycznie wypełnić funkcję proboszcza w każdej z nich jako prawdziwy pasterz (99). 
71. Po mianowaniu, proboszcz w pełni wykonuje powierzone mu funkcje, ze wszystkimi prawami  
i obowiązkami, do momentu, gdy zgodnie z prawem traci swój urząd duszpasterski (100). W celu 
jego usunięcia lub przeniesienia przed wygaśnięciem mandatu należy przestrzegać odnośnych 
procedur kanonicznych, które Kościół stosuje do rozeznania tego, co jest stosowne w konkretnym 
przypadku (101). 
72. Gdy wymaga tego dobro wiernych, nawet jeśli nie ma innych przyczyn wygaśnięcia urzędu, 
proboszcz, który ukończył 75 lat, niech przyjmie zaproszenie, które biskup diecezjalny może do 
niego skierować, aby zrzekł się parafii (102). Złożenie rezygnacji, po ukończeniu 75 lat (103), należy 
uznać za moralny, choć nie kanoniczny obowiązek, co nie powoduje, że proboszcz automatycznie 
traci swój urząd. Jego utrata następuje dopiero wtedy, gdy biskup diecezjalny powiadomił 
zainteresowanego proboszcza na piśmie o przyjęciu jego rezygnacji (104). Z drugiej strony, niech 
biskup przychylnie rozpatrzy rezygnację złożoną przez proboszcza, nawet jeśli nastąpiła tylko  
z powodu ukończenia 75 roku życia. 
73. W każdym przypadku, aby uniknąć funkcjonalistycznej koncepcji posługi, przed przyjęciem 
rezygnacji proboszcza, niech biskup diecezjalny roztropnie rozważy wszystkie okoliczności 
dotyczące samej osoby i miejsca, takie jak na przykład: przyczyny zdrowotne lub dyscyplinarne, 
niewystarczającą liczbę kapłanów, dobro wspólnoty parafialnej i inne tego typu czynniki, 
przyjmując rezygnację w sytuacji pojawienia się słusznej i proporcjonalnej przyczyny (105). 
74. W przeciwnym razie, jeśli osobiste warunki kapłana pozwalają i skłania ku temu zasadność 
duszpasterska, niech biskup rozważy pozostawienie go na stanowisku proboszcza, o ile to 
konieczne wspierając go i przygotowując jego następcę. Ponadto, „w zależności od przypadku 
biskup może powierzyć mniejszą i mniej wymagającą parafię proboszczowi, który złożył 
rezygnację” (106), albo może mu wyznaczyć inne zadanie duszpasterskie odpowiednie do jego 
konkretnych możliwości, prosząc kapłana o zrozumienie, gdyby byłaby taka potrzeba, że w żadnym 
wypadku nie musi czuć się „zdegradowany” lub „ukarany” z powodu takiego przeniesienia. 



 



PONIEDZIAŁEK 
ŚW. SIOSTRY 
FAUSTYNY 
5.10.2020 

7:00 
1. Za + Gertrudę Hasse w 7 r. śm 
2. Za + rodziców Stanisława Lademan w 15 r. śm. i Jadwigę Lademan 

8:00 
1. Za + Stanisława Lademan w 15 r. śm. i Jadwigę Lademan 
2. Za + Władysławę Truchanowską - int. od zakł. pog.  

18:00 
1. Za + Urszulę Dopieralską (greg 5) 
2. Za + Małgorzatę i Józefa Kreft 

WTOREK  

6.10.2020 

7:00 
1. Za + Jerzego i Karola oraz rodziców z ob. Stron 
2. Za + Marię Groth - int. od ucz. pog. 

8:00 
1. Za + Zofię, Franciszka i Jana Zalewskich 
2. Za + Krystynę Firkus - int. od zakł. pog. 

18:00 
1. Za + Urszulę Dopieralską (greg 6) 
2. W intencji Róż Różańcowych rodzicó za dzieci 

ŚRODA 

NMP RÓŻAŃCOWEJ 

30.09.2020 

7:00 
1. Za + Klarę Krefta w 14 r. śm. i Alfonsa w 12 r. śm. 
2. Za + Marię Litwic i zm. z rodziny Elwardt 

8:00 
1. Za + Elżbietę i Piotra Nawojskich 
2. Za + Danutę Szczawińską - int. od zakł. pog. 

18:00 
1. Za + Urszulę Dopieralską (greg 7) 
2. O opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski w rodzinie 
3. W 25 - lecie ślubu Magdaleny i Piotra Groth 

CZWARTEK  

1.10.2020 

7:00 
1. Za + Brunona i Andrzeja Malc 
2. Za + Jadwigę i Józefa oraz Mariana i Henryka 

8:00 1. Za + Marię Groth - int. od zakł. pog. 

18:00 
1. Za + Urszulę Dopieralską (greg 8) 
2. Za + Stanisłąwę Korowską w 1 r. śm. 

PIĄTEK 

2.10.2020 

7:00 
1. Za + Urszulę Dopieralską (greg 9) 
2. Za + Jadwigę i Pawła Drewa 

8:00 1. Za + ojca Stefana i brata Stanisława Lademan 

18:00 
1. Za + Herberta Lubeckiego w r. śm. 
2. Za + Teresę Cyperską 

SOBOTA 

3.10.2020 

7:00 
1. Za + ks. Stanisława Człapę w 7 r. śm. 
2. Za + Brunona, Agnieszkę i Macieja Sikora 

8:00 1. Za + Urszulę Dopieralską (greg 10) 

15:00 1. Ślub: Elżbieta i Stanisław (św. Jan) 

18:00 1. Za + ojca Józefa Formela i zmarłych z rodziny 

XXVIII NIEDZIELA 

ZWYKŁA  

4.10.2020 

7:00 
1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę dla Oli, Dominiki  
i Antoniego 

8:30 1. W 1 r. ślubu Joanny i Piotra Kitowskich 

10:00 
1. Dziękczynna w r. ślubu Doroty i Piotra z prośbą o Boża opiekę i Boże dary dla 
rodziny 

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

13:00 
1. Za + tatę Bronisłąwa Matuszak 
2. Za + Jana i Zofię Bela oraz zmarłych z rodziny 

18:00 1. Za + Wiesława Dolina z ok. urodzin 

20:00 1. Za + Genowefę i Franciszka Jerzewskich 

Intencje 



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

2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu: 

 Trwa październik - miesiąc różańcowy. Różaniec codziennie o godz. 6.30 i 17.30 
prowadzone przez róże różańcowe a o godz. 20.30 przed Najświętszym Sakramentem  
w kościele dolnym zakończony Apelem Jasnogórskim. W tym miesiącu różaniec będzie 
transmitowany przez naszego Facebooka. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej.  

 Poniedziałek - Św. Faustyny Kowalskiej 

 Środa - NMP Różańcowej 
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. 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. 

5. Spotkania duszpasterskie: 

 Oaza Młodzieżowa - w poniedziałek spotkania wyjazdowe. Spotkanie oaz 
młodzieżowych z rejonu w poniedziałek. Zbiórka o 18.40 przy kościele a w sobotę 
wyjazd na koncert uwielbienia WSTAŃ i SŁAW do Gdyni. Zbiórka i wyjazd o  godz. 
16.00.  Czwartkowego spotkania nie ma.  

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

 Spotkanie wspólnoty „18+ dla Jezusa” w środę o 20.15.  

 Spotkanie Żywego Różańca w przyszłą niedzielę po Mszy o godz. 13.00. 

 Zbiórka dla ministrantów poniedziałek 18:45, lektorzy i ceremoniarze poniedziałek 
19:30 

6. Od jutra można zamawiać intencje na przyszły rok. Prosimy tez o odbieranie rozpisek 
Mszy św. Gregoriańskich na rok 2021. 

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

8. Z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Stanisława Richerta l. 86 z Borkowa.  

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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