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 XXIX 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  

Nabożeństwo Różańcowe:  
od poniedziałku do piątku: 6,30, 17.30 
i 20.30 transmitowany przez parafialnego Facebooka 

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie 

Ewangelia niedzielę  

Jezus w przypowieściach mówił do 
arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo 
niebieskie podobne jest do króla, który 
wyprawił ucztę weselną swemu synowi. 
Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych 
zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. 
Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: 
„Powiedzcie zaproszonym: Oto 
przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne 
zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. 
Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to  
i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego 
kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi  
i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł 
się gniewem. Posłał swe wojska i kazał 
wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. 
Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna 
wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie 
byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi  
i zaproście na ucztę wszystkich, których 
spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi  
i sprowadzili wszystkich, których napotkali: 
złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się 
biesiadnikami. Wszedł król, żeby się 
przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam 
człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł 
do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie 
mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. 
Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce  
i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w 
ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało 
wybranych». 

Komentarz 

Liturgia słowa z dzisiejszej niedzieli bardzo 
wyraźnie łączy ze sobą stare z nowym: Jezus 
jako Pośrednik Nowego Przymierza, nawiązuje 
do myśli Bożej podanej przez proroka Izajasza 
w Starym Przymierzu. Motywem łączącym te 
dwie sfery jest przygotowywana przez Boga 
uczta dla zasłużonych. Uwagę zwracają 
szczegóły zapisane u Izajasza, których pełne 
zrozumienie widzimy dopiero w świetle Jezusa 
Chrystusa: 

 Pan przygotowuje ucztę na górze – 
Jezus przeżywa swoja Ucztę w sali „na 
górze”- w Wieczerniku i na Górze Golgoty. 

 

 Uczta Jezusa przewyższa wszystko co 
najlepsze na ziemi: najtłustsze mięsa, 
najlepsze wina. Ofiara na krzyżu 
przewyższa wszelkie ludzkie wysiłki  
i aspiracje, ambicje i oczekiwania. 

C.D. -> s.2 



KOMENTARZ 

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

ks. Krystian Wilczyński  

 Zasłona zapuszczona na twarzy wszystkich narodów, to symbol zakrycia przed ich 
oczami pewnej prawdy – Jezus nie skorzystał ze sposobności, żeby być widocznym jak 
Bóg, ale się uniżył przyjmując „zasłonę” człowieka. Teraz, podczas uczty Bożej, ta zasłona 
jest zdjęta z oczu narodów i widzą to, co było zakryte – wskazują „Oto Bóg, oto Pan, 
który nas zbawi” (Jezus znaczy „Bóg zbawia”). Proroctwo wypełnia się w słowach 
rzymskiego setnika, który przebił bok Chrystusa: „Prawdziwie, ten był Synem Bożym”. 
Tradycja podaje jego imię - Longinus. Był on poganinem, a więc pochodził spoza Narodu 
Wybranego i można w nim widzieć przedstawiciela „wszystkich ludów” z pierwszego 
czytania, w tym także i nas. 

 

 Mówiąc o zasłonie przywołać należy inne proroctwo Izajasza – o cierpiącym Słudze 
Boga, który tak nieludzko został oszpecony i niepodobny był do ludzi „jak ktoś przed kim 
się twarz zakrywa”. Zakrywa się z odrazy, ale po zmartwychwstaniu odsłania się twarz, 
żeby widać było chwałę Bożą i piękno Zbawiciela. Z perspektywy chrześcijan, widać tu 
wyraźnie nawiązanie do tej uczty na Golgocie, na której ofiarowany został Chrystus, 
którego Ciało i Krew spożywamy na Eucharystii. 

 
Jezus używając przypowieści pokazuje różne postawy zaproszonych na ucztę. Pokazuje 
wolność człowieka, którą otrzymał, a której nie „konsultuje” z Bogiem i wykorzystuje ten dar 
do sprzeciwu wobec swego Stwórcy. Wymówki (pole, handel) nie prowadzą grzesznych ludzi 
do przemiany serca, ale do upartego trwania w swoich błędach. Jest to do tego stopnia silne, 
że nie mogą znieść już samej obecności sług Gospodarza, która przypomina im ich sprzeciw  
i marnotrawstwo daru wolności. Nie mogąc znieść prawdy pozbywają się sług przez 
morderstwo. W ten sposób pozornie zaspokajają swój egoizm i wyciszają głos dobrego 
Gospodarza. Jednak te zbrodnie sprowadziły ostatecznie na nich śmiertelne konsekwencje. 

  

Tymczasem Bóg-Zbawia (znaczenie imienia Jezus) i nie rezygnuje z człowieka. Zaprasza na 
swą ucztę każdego napotkanego. I choć zaproszeni byli wszyscy, to ubiór niektórych (czyli 
sposób bycia, zewnętrzny styl) nie był godny spotkania z tak zacnym Gospodarzem. 
Wiadomo, że ubiór zewnętrzny świadczy o wnętrzu człowieka. Twierdzili tak już Ojcowie 
Pustyni mówiąc, że stan duszy przejawia się w sposobie utrzymania własnego zewnętrznego 
otoczenia. Tak więc styl życia, sposób myślenia i postępowania zaproszonego na Boską Ucztę 
musi być dostosowany do rangi uczty i godności Gospodarza. Można zamknąć to w jednym 
zdaniu: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty – mówi Bóg. Można też sparafrazować to 
zdanie słowami: Miłością bądźcie, bo Ja jestem Miłością (słychać tu echo Jezusowych słów - 
„Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem”). 



TEMAT DO DYSKUSJI: PARAFIA W NASZYCH CZASACH 

NOWA INSTRUKCJA: NAWRÓCENIE DUSZPASTERSKIE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ W 

SŁUŻBIE MISJI EWANGELIZACYJNEJ KOŚCIOŁA (CZ. VIII) 

VIII.b Administrator parafialny 
75. Jeżeli nie można niezwłocznie dokonać nominacji proboszcza, wyznaczenie 
administratorów parafialnych (107) musi się odbyć wyłącznie zgodnie z przepisami prawa 
kanonicznego (108). W rzeczywistości jest to urząd zasadniczo przejściowy i jest 
sprawowany w oczekiwaniu na mianowanie nowego proboszcza. Z tego powodu jest 
niezgodne z prawem, aby biskup diecezjalny mianował administratora parafialnego  
i pozostawił go na tym stanowisku przez okres dłuższy niż rok, a nawet na stałe, unikając 
mianowania proboszcza. 
Zgodnie z tym co potwierdza doświadczenie, takie rozwiązanie stosuje się często w celu 
obejścia reguł prawnych, które dotyczą zasady stałości proboszcza. W ten sposób zostaje 
ona naruszona, ze szkodą dla misji danego prezbitera, a także samej wspólnoty, która w 
warunkach niepewności co do obecności pasterza, nie będzie w stanie opracować 
dalekosiężnych planów ewangelizacji, będąc zmuszoną, by ograniczyć się do 
duszpasterstwa zachowawczego. 
VIII.c Parafie powierzone wspólnie (in solidum) kilku kapłanom 
76. Dodatkową możliwością, tam „gdzie domagają się tego okoliczności, piecza pasterska 
o parafię lub kilka parafii równocześnie, może być powierzona wspólnie kilku 
kapłanom” (109). To rozwiązanie może zostać przyjęte, gdy według uznania biskupa 
wymagałyby tego konkretne okoliczności, zwłaszcza dla dobra zainteresowanych parafii, 
poprzez wspólne i bardziej skuteczne działanie duszpasterskie, a także by wspierać 
duchowość komunii wśród księży (110). 
W takich przypadkach zespół prezbiterów, w komunii z innymi członkami 
zainteresowanych wspólnot parafialnych, działa na drodze razem podejmowanych 
decyzji, stając się wedle prawa moderatorem w stosunku do innych kapłanów  
i proboszczów, jako primus inter pares. 
77. Stanowczo zaleca się, aby każda wspólnota kapłanów, której zostało powierzone in 
solidum duszpasterstwo jednej lub kilku parafii, opracowała wewnętrzny regulamin, aby 
każdy prezbiter mógł lepiej wypełniać zadania i funkcje, które do niego należą (111). 
Moderator ponosi odpowiedzialność za koordynowanie wspólnej pracy w parafii lub  
w parafiach powierzonych zespołowi, przyjmuje na siebie ich prawne reprezentowanie 
(112), nadzoruje wykonywanie uprawnień do asystowania przy zawieraniu małżeństw  
i udzielania dyspens, które należą do proboszczów (113) i odpowiada przed biskupem za 
całe działanie zespołu (114). 
VIII.d. Wikariusz parafialny 
78. Jako ubogacenie, w ramach przedstawionych powyżej rozwiązań, może mieć miejsce 
sytuacja, w której jeden z kapłanów zostaje nominowany wikariuszem parafialnym, 
powierzając mu jakiś określony sektor duszpasterski (młodzież, osoby starsze, chorzy, 
stowarzyszenia, bractwa, formacja, katecheza, itp.), jako przeznaczony do posług  
w różnych parafiach, albo w celu całościowego pełnienia posługi lub jakiejś jej części,  
w jednej z parafii (115). 
W przypadku obowiązków zleconych wikariuszowi parafialnemu w kilku parafiach, 
powierzonych różnym proboszczom, właściwym będzie wyjaśnienie i opisanie w dekrecie 
nominacji zadań, które ma do wypełnienia w odniesieniu do każdej wspólnoty parafialnej, 
a także rodzaj relacji, które należy zachować z proboszczami jeśli chodzi o miejsce 
zamieszkania, utrzymanie i sprawowanie Mszy Świętej. 



Krucjata Wyzwolenia Człowieka 
Serdecznie zapraszamy 16 października 2020 r. (piątek) na kolejne spotkanie, które-
go 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  

W niedzielę, 18 października, w parafiach 

naszego dekanatu prowadzona będzie 

zbiórka na budowę Hospicjum w Kartuzach 

w ramach corocznych akcji Pola Nadziei  

i DWA ŚWIATY. Wolontariusze z naszych 

szkół zbierać będą datki, które wspomogą 

pacjentów hospicyjnych z naszego regionu. 

Po każdej mszy świętej będzie można 

spotkać się z nimi przy wejściu do kościoła. 

Zachęcamy do otwarcia swojego serca  

i udzielenia wsparcia. 



PONIEDZIAŁEK 
12.10.2020 

7:00 
1. Za + Urszulę Dopieralską (greg 12) 
2. Za + Antoniego Lewańczyk - od zakł. pog. 

8:00 
1. Za + Stanisława Kwidzińskiego i rodziców z ob. Stron 
2. Za + Helenę Ćwikałowską - od zakł. pog 

18:00 
1. Za + Henryka Richert w 5 r. śm 
2. Za + Tadeusza i zm. z rodziny Wrzaskowskich 

WTOREK  

BŁ. HONORATA 

13.10.2020 

7:00 
1. Za + Edwarda Laskowskiego 
2. O Boże bł. dla Mateusza 

8:00 1. Za + Józefa Dejk - od zakł. pog 

18:00 1. Za + Urszulę Dopieralską (greg 13) 

20:00 
1. Za + Feliksa i Józefa Hejnowskich 
2. Za + Brunona Szala w 10 r. śm. 

ŚRODA 

14.10.2020 

7:00 
1. Za + Krystynę Ojowską w 23 r. śm. i Sebastiana 
2. O zdrowie dla Doroty 

8:00 
1. Za + Adama Mateję w ur. 
2. Za + Leona Groth - od zakł. pog. 

18:00 
1. Za + Urszulę Dopieralską (greg 14) 
2. Dziękczynna w 53 r. ślubu Elżbiety i Konrada z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla 
rodziny 

CZWARTEK  

ŚW. TERESY 

15.10.2020 

7:00 
1. O Boże bł. i opiekę Matki Bożej z okazji 42 r. ślubu Urszuli i Tadeusza 
2. O Boże bł. i potrzebne łaski dla syna Mateusza w dorosłym życiu 

8:00 1. Za + zm. z rodziny Pusz 

16:00 1. Ślub 

18:00 
1. Za + Urszulę Dopieralską (greg 15) 
2. Za + Jadwigę i Maksymiliana Jankowskich oraz m. z rodziny Rychert 

PIĄTEK 

ŚW. JADWIGI 

16.10.2020 

7:00 
1. Za Ojczyznę, Ojca Świętego, koło Radia Maryja i telewizje Trwam 
2. Za + Stanisława Kwidzińskiego 

8:00 1. Za + dwójkę dzieci tragicznie zmarłych i o pocieszenie dla rodziców 

18:00 
1. Za + Urszulę Dopieralską (greg 16) 
2. Dziękczynna za 49 lat małżeństwa Marii i Bernarda 

SOBOTA 
ŚW. IGNACEGO 

ANTIOCHEŃSKIGO 

17.10.2020 

7:00 
1. Dziękczynna z okazji urodzin Grażyny, Eugeniusza i Damiana z prośba o łaski i 
opiekę Matki Bożej 

8:00 1. Za + Urszulę Dopieralską (greg 17) 

15:00 1. Ślub: Beata i Paweł 

16:00 1. Ślub: Karolina i Grzegorz (św. Jan) 

16:00 1. Ślub: Magdalena i Piotr 

17:00 1. 50-lecie ślubu Mari i Janusza Curzydło 

18:00 1. Za + Felicję Mazur w 3 r. śm. 

XXIX NIEDZIELA 

ZWYKŁA  

18.10.2020 

7:00 1. Za + Elżbietę Drewing 

8:30 1. Za + rodziców Anielę, Bronisława, Józefa i syna Kazimierza 

10:00 1. Za + Marie i Jana Rosołowskich 

11:30 1. Za + Urszulę Dopieralską (greg 18) 

13:00 1. Dziękczynno - błagalna w 18 r. ślubu Elżbiety i Józefa z prośbą o zdrowie i Boże bł. 

18:00 1. Za + Stanisława, Irenę i Alfonsa 

20:00 1. Za + Elżbietę Krefta w 3 r. śm 

Intencje 



1. Serdecznie witamy wszystkich parafian jak i gości. 
2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu: 
 „Totus Tuus!” – tak brzmi hasło XX Dnia Papieskiego, który 

przeżywamy w całej Polsce w dniu dzisiejszym. Przed kościołami, także u nas 
zbiórka na Fundusz Dzieła Nowego Tysiąclecia - na stypendia wypłacane dla 
zdolnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miejscowości.  

 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.  

 Wtorek - bł. Honorata Koźmińskiego. Jest to także ostatni w tym roku Dzień 
Fatimski.  Zapraszamy wszystkich na czuwanie modlitewne, które o  19.30 
rozpoczniemy różańcem. Potem Msza św. oraz procesja maryjna i na 
zakończenia Apel Maryjny. Na procesję przynosimy świece. 

 Czwartek - św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła 
 Piątek - św. Jadwigi Śląskiej - 42 rocznica wyboru św. Jana Pawła II  
 Sobota - - św. Ignacego Antiocheńskiego, męczennika 

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 wszystkim strażakom i osobom zaangażowanym w męski 
Różaniec ulicami Żukowa. Dziękujemy również licznym uczestnikom za 
obecność 

5. Bardzo dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na tacę remontowo-inwestycyjną 
na remont prospektu organowego w naszym kościele parafialnym.  

6. Spotkania duszpasterskie: 
 Oaza Młodzieżowa - w czwartek o 19.00 w kościele św. Jana.  
 Spotkanie odnowy w Duchu Świętym w czwartek po wieczornej Mszy św. 
 Spotkanie wspólnoty „18+ dla Jezusa” w środę o 20.15.  
 Zbiórka dla ministrantów poniedziałek 18:45, lektorzy i ceremoniarze 

poniedziałek 19:30 
 Katecheza dla uczniów szkół średnich, którzy nie mają możliwości brania 

udziału w lekcjach religii w szkole jest za tydzień w niedzielę o 19.00 w domu 
parafialnym. 

6. W biurze parafialnym jest dostępny kalendarz intencji na przyszły rok. 
Prosimy też o odbieranie rozpisek Mszy św. Gregoriańskich na rok 2021. 

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

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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Ogłoszenia Parafialne - XXVIII Niedziela ZWYKŁA - 11.10.2020 


