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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 

W n iedz ie lę ,  18 

p a ź d z i e r n i k a ,  w 

paraf iach 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. 



Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić 
Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów 
razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: 
«Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi 
Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo 
nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić 
podatek cezarowi, czy nie?» Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu 
wystawiacie Mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu 
denara. On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas 
rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do 

Boga». 

KOMENTARZ 

W swojej publicznej działalności Jezus niejednokrotnie stawiał czoła rozmaitym 
prowokatorom. Prowokacja z dzisiejszej Ewangelii jest najbardziej niebezpieczna, 
gdyż dotyczy relacji religia - polityka: Czy wolno płacić podatek Cezarowi czy nie? 
Jeżeli Jezus odpowie pozytywnie, poprze znienawidzonego wroga, jeśli zaś 
negatywnie, opowie się przeciw władzy. Formując to pytanie, prowokatorzy oczekują 
od Jezusa odpowiedzi negatywnej. Przypuszczają, że stanie po stronie lewicy; poprze 
walczących o wolność Żydów. 
Odpowiedź Jezusa znajduje się poza tak i nie. Jezus nie potwierdza ani nie zaprzecza: 
Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu, to, co należy do Boga. Tym 
stwierdzeniem podkreśla, że wartość człowieka nie określa się miejscem w 
społeczności politycznej. Podstawowym powołaniem i przeznaczeniem człowieka jest 
uczestnictwo w życiu Boga. Obywatele czerpią ze strony państwa (Cezara) określone 
profity, np. prawa, infrastrukturę, ubezpieczenia, zasiłki, opiekę zdrowotną i z tej 
racji są zobowiązani płacić podatki i w sposób odpowiedzialny angażować się w 
walkę o prawdę i sprawiedliwość społeczną. Z drugiej jednak strony należą do Boga, 
mają odbity w sercu Jego obraz, podobieństwo, dlatego powinni oddawać Bogu 
cześć, uwielbienie. Wolność jest umiejętnością oddawania każdemu tego, co się mu 
należy. 
Jezus rozdziela religię od polityki. Ale nie na zasadzie przeciwieństw: czarne-białe, 
wróg-przyjaciel, Cezar-Bóg. Religia i polityka, choć są odrębne, wiążą się ze sobą. 
Domena Boga obejmuje wszystkie inne. Nie ma podziału na sfery sakralne, duchowe 
i świeckie, w których nie ma Boga. Bóg ma uniwersalne prawo wglądu. 
Czy nie ulegam prowokatorom i manipulatorom? W jakich sytuacjach pozwalam się 
zapędzić w ślepą uliczkę? Czy nie dzielę rzeczywistości na sferę świecką i sakralną? 
Jak wypełniam obowiązki społeczne i polityczne? Czy biorę odpowiedzialność (na 
moim odcinku) za kształt państwa? Czy oddaję Bogu to, co należy do Boga, a 
Cezarowi to, co należy do Cezara? 
           o. S. Biel SJ 

Ewangelia na Niedzielę 



TEMAT DO DYSKUSJI: PARAFIA W NASZYCH CZASACH 

NOWA INSTRUKCJA: NAWRÓCENIE DUSZPASTERSKIE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ W 

SŁUŻBIE MISJI EWANGELIZACYJNEJ KOŚCIOŁA (CZ. IX) 

VIII.e. Diakoni 
79. Diakoni są wyświęconymi szafarzami, inkardynowanymi w diecezji lub w innych 
rzeczywistościach kościelnych, które posiadają taką zdolność (116); są współpracownikami 
biskupa i kapłanów w jedynej misji ewangelizacyjnej z konkretnym zadaniem, na mocy 
otrzymanego sakramentu, aby „służyli Ludowi Bożemu poprzez diakonię liturgii, słowa i 
miłości” (117). 
80. W celu zagwarantowania właściwej tożsamości diakonów, mając na względzie promocję ich 
posługi, papież Franciszek przestrzega najpierw przed niektórymi zagrożeniami związanymi ze 
zrozumieniem natury diakonatu: „musimy uważać, aby nie widzieć w diakonach pół-kapłanów, 
ani pół-świeckich. […] Nie jest też właściwym obraz diakona, gdy widzi się w nim pewnego 
rodzaju pośrednika między wiernymi a duszpasterzami. Ani w połowie drogi między księżmi a 
świeckimi, ani w połowie drogi między duszpasterzami a wiernymi. I są tu dwie pokusy. Istnieje 
niebezpieczeństwo klerykalizmu: diakona, który jest zbyt sklerykalizowany. […] Oraz druga 
pokusa, funkcjonalizmu: diakona jako pomocy, którą kapłan ma do tego lub tamtego” (118). 
W dalszym ciągu tego samego przemówienia Ojciec Święty wprowadził kilka uściśleń 
dotyczących szczególnej roli diakonów we wspólnocie kościelnej: „Diakonat jest powołaniem 
szczególnym, powołaniem rodzinnym, które wymaga służby. […] To słowo jest kluczem do 
zrozumienia waszego charyzmatu. Służba jako jeden z charakterystycznych darów Ludu 
Bożego. Diakon jest – można powiedzieć – strażnikiem służby w Kościele. Każde słowo musi być 
dobrze wyważone. Jesteście gwarantami służby w Kościele: służby Słowu, służby ołtarzowi, 
służby ubogim” (119). 
81. Na przestrzeni wieków doktryna o diakonacie przeszła poważną ewolucję. Jej ponowne 
odkrycie zbiega się również z doktrynalnym doprecyzowaniem i z poszerzeniem posług 
diakona, co nie ogranicza się do zamknięcia diakonatu jedynie w granicach posługi 
charytatywnej ani nie rezerwuje jego rozumienia – zgodnie z ustaleniami Soboru Trydenckiego 
– do diakonów przejściowych, redukując niemal wyłącznie do służby w liturgii. Sobór 
Watykański II określa, że chodzi tu o stopień sakramentu święceń, i dlatego diakoni „umocnieni 
[…] łaską sakramentalną, w «diakonii» liturgii, słowa i miłości służą Ludowi Bożemu w łączności 
z biskupem i jego kapłanami” (120). 
Recepcja posoborowa podejmuje myśl Lumen gentium, definiując coraz lepiej urząd diakonów 
jako uczestnictwo, choć w różnym stopniu, w sakramencie święceń. Podczas audiencji 
udzielonej uczestnikom Międzynarodowego Kongresu na temat Diakonatu, Paweł VI jeszcze raz 
potwierdził, że diakon służy wspólnotom chrześcijańskim „zarówno w głoszeniu Słowa Bożego 
jak i w sprawowaniu sakramentów oraz w uczynkach miłosierdzia” (121). Z drugiej strony, choć 
z Dziejów Apostolskich (Dz 6,1-6) wydawałoby się, że siedmiu wybranych mężczyzn zostało 
przeznaczonych wyłącznie do służby stołu, w rzeczywistości ta sama księga biblijna opowiada o 
Szczepanie i Filipie w pełni realizujących „diakonię Słowa”. Zatem, jako współpracownicy 
Dwunastu i Pawła spełniają swoją posługę w dwóch obszarach: ewangelizacji i miłosierdzia. 
Dlatego istnieje wiele zadań kościelnych, które można powierzyć diakonowi, czyli wszystkie te, 
które nie realizują pełnego duszpasterstwa (122). Kodeks Prawa Kanonicznego określa jednak, 
które urzędy są zastrzeżone dla prezbitera, a które mogą być powierzone wiernym świeckim, 
podczas gdy nie pojawia się wzmianka na temat jakiegoś szczególnego urzędu, w którym 
mogłoby się wyrazić specyfika posługi diakonatu. 
82. W każdym razie historia diakonatu przypomina, że został on ustanowiony w kontekście 
służebnej wizji Kościoła, a zatem jako posługa święceń w służbie Słowa e miłości; ten drugi 
obszar obejmuje również zarządzanie dobrami. Ta podwójna misja diakona wyraża się potem w 
przestrzeni liturgicznej, w której jest on powołany do głoszenia Ewangelii i do posługi przy stole 
eucharystycznym. To właśnie te obszary mogłyby pomóc w określeniu specyficznych zadań 
diakona, dowartościowując własne aspekty takiego powołania w celu jego promocji. 



„Młodych pociąga to, że 
Carlo należy do ich 

pokolenia i że potrafił 
mówić o Bogu ich 

językiem. Porusza ich także 
to, że swą świętość 

wypracował w normalnym 
życiu nastolatka, a nawet  

w internecie”   

Dewiza życiowa Carla 
Acutisa „Eucharystia moją 

autostradą do nieba”. 

Błogosławiony był 

komputerowym gigantem 

przekonanym o tym, że Bóg 

mocno działa także  

on-line.  

I właśnie internet 

wykorzystywał do głoszenia 

Ewangelii,  

a przede wszystkim 

opowiadania o mocy 

Eucharystii, którą uważał za 

swą siłę.  

Od chwili I Komunii św. codziennie uczestniczył w Mszy św.  

i nigdy nie zaniedbywał pierwszopiątkowej spowiedzi.  

Za przyczyną Carla jego rodzice wrócili do Kościoła. Chłopak, w którego żyłach płynie 

polska krew zmarł na ostrą białaczkę w 2006 w opinii świętości. Proces beatyfikacyjny 

rozpoczęto w archidiecezji mediolańskiej w 2013.  

5 lipca 2018 papież Franciszek zatwierdził dekret o heroiczności jego cnót, a zatwierdził 

cud za jego wstawiennictwem, otwierając drogę do beatyfikacji, która nastąpiła  

21 lutego 2020 Papież Franciszek uznał cud za jego wstawiennictwem, kiedy w sposób 

niewytłumaczalny dla medycyny zostało uzdrowione brazylijskie dziecko, co otworzyło 

drogę do w bazylice św. Franciszka z Asyżu 10 października 2020  



PONIEDZIAŁEK 
19.10.2020 

7:00 
1. Za dusze czyśćcowe o których rodziny nie pamiętają 
2. Za  + Zdzisława Kowalczyk - int. od zakł pog. 

8:00 1. Za + Marię Sas - int. od ucz. pog. 

18:00 
1. Za + Urszulę Dopieralską (greg 19) 
2. Za + Walerię Hasse 

WTOREK  

ŚW. JANA KANTEGO 

20.10.2020 

7:00 
1. Za + Urszulę Dopieralską (greg 20) 
2. O nawrócenie córki Małgorzaty 

8:00 1. Za + dziadków Cecylie i Bernarda Karczewskich oraz Marię i Józefa Formela 

18:00 
1. Za + Stanisława, Bogusława i Edmunda 
2. Za + Agnieszkę i Teodora Słaikowskich 

ŚRODA 

21.10.2020 

7:00 
1. Za + Pawła Hinz 
2. Za + Brunona Biczkowskiego 

8:00 1. Za + Zdzisława Kowalczyk - int. od ucz. pog. 

18:00 
1. Za + Urszulę Dopieralską (greg 21) 
Za + Helenę i Leona Wrońskich oraz Agnieszkę i Witolda Zuch 

CZWARTEK  

ŚW. JANA PAWŁA II 

22.10.2020 

7:00 
1. Dziękczynna w 47 r. ślubu Gertrudy i Mariana 
2. Za + Jerzego Gajewskiego 

8:00 1. Za + Stanisława Gruchała 

18:00 
1. Za + Teofila Rybarczyk z ok. urodzin 
2. Za + Urszulę Dopieralską (greg 22) 

PIĄTEK 

ŚW. JADWIGI 

23.10.2020 

7:00 
1. Za + Urszulę Dopieralską (greg 23) 
2. W rocznicę ślubu Mari i Zbigniewa, Ilony i Roberta oraz Doroty i Ryszarda 

8:00 1. Za + Krystynę Ojowską 

18:00 
1. Dziękczynna w 44 r. ślubu Krystyny i Bogdana o boże bł. dla całej rodziny 
2. Za + Bronisławę Bastian w 10 r. śm. 

SOBOTA 
ŚW. IGNACEGO 

ANTIOCHEŃSKIGO 

24.10.2020 

7:00 1. Dziękczynno - błagalna w 15 r. ślubu Sylwi i Witolda 

8:00 1. Za + Urszulę Dopieralską (greg 24) 

14:00 1. 50 - lecie ślubu Estery i Czesława 

15:00 1. Ślub: Celina i Adam 

17:00 1. 25 - lecie małżeństwa Zyty i Waldemara Formela 

18:00 1. Za + Jana, Zofię i Stefanię Kryszewskich 

XXX NIEDZIELA 

ZWYKŁA  

25.10.2020 

7:00 1. Za + rodziców Brunona i Annę, braci Stanisława i Edmunda 

8:30 1. O boże bł. i opiekę Matki Bożej z okazji 45 r. ślubu Jadwigi i Stanisława 

10:00 1. Za + Irenę, Leona i Władysława Kańskich oraz Magdalenę Plichta 

11:30 
1. W podziękowaniu za odebrane łaski z prośba o dalsze boże bł. i opiekę Matki Bożej 
dla rodziny Ani i Talala 

13:00 1. Dziękczynna w urodziny żony Agnieszki 

18:00 1. Za + Urszulę Dopieralską (greg 25) 

20:00 1. Za + ojca Antoniego Klajna oraz teściów Annę i Józefa Walczak 

Intencje 



1. Serdecznie witamy wszystkich parafian jak i gości. 

2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu: 

 Obchodzimy dzisiaj światowy dzień misyjny. Ofiary składane na tacę 
przeznaczone są na potrzeby misji świętych. 

 Trwa październik - Różaniec codziennie o godz. 6.30 i 17.30 prowadzone przez róże 
różańcowe a o godz. 20.30 przed Najświętszym Sakramentem transmitowany przez 
naszego Facebooka. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej.  

 Poniedziałek - bł. Jerzego Popiełuszki, męczennika 

 Wtorek - św. Jana Kantego 

 Czwartek św. Jana Pawła II, papieża.  

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 ofiary złożone przed  tygodniem na  remont prospektu 
organowego w naszym kościele parafialnym.  Zebraliśmy 7349 zł 53 gr. Na fundusz 
papieski przekazaliśmy 1923 zł 44 gr. 

5. Od wtorku katecheza dla dzieci przygotowujących się do I Komunii przechodzi w tryb 
zdalny. Materiały będą umieszczane na stronie naszej parafii w zakładce „Przygotowanie 
do I Komunii”. Obecność będzie sprawdzana na podstawie odesłanych terminowo prac. 

6. Spotkania duszpasterskie: 

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

 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 obywać się będzie w trybie online. 

6. Kartki na wypominki za zmarłych wyłożone są w wejściu do kościoła. Kolorowe na 
wypominki listopadowe a białe na roczne. Prosimy o wyraźne pisanie imion  
i nazwisk. Wypominki można składać w zakrystii lub biurze parafialnym. Różaniec  
z wypominkami listopadowymi codziennie od 3 do 8 listopada o godz. 17.30.  

7. Ostatnie w tym roku nauki przedmałżeńskie będą od poniedziałku do czwartku  
o godz. 19.00 w kościele. Na kursy warsztatowe miejsc w I półroczu już nie ma.   

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

9. 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 

KONTO PARAFIALNE Bank Spółdzielczy w Tczewie 35 8345 1029 0200 0257 2000 0001 

WWW.WNMP-ZUKOWO.DIECEZJA.GDA.PL 

Ogłoszenia Parafialne - XXIX Niedziela ZWYKŁA - 18.10.2020 


