
Słowo na Niedzielę
Jezus zapowiada swoją ofiarę z życia  

i jej konsekwencje dla uczniów

Jacyś Grecy, którzy przyjęli judaizm, chcieli zobaczyć Jezusa. On jakby ignoruje ich 
prośbę o to przekazaną przez Filipa i Andrzeja. Zamiast zajmowania się tymi greckimi 
prozelitami uroczyście oznajmia, że nadeszła szczególna godzina Jego uwielbienia. Aby 
ono się dokonało konieczna jest śmierć Jezusa, wyjaśnia to metaforą ziarna, które musi 
„obumrzeć”, aby przynieść obfity plon. Dalej od razu przechodzi do mówienia o uczniach, 
którzy muszą przejść podobną drogę. Wypowiada o tym paradoksalną regułę, że „kto 
kocha swoje życie traci je…”. Jednak nie jest ona sprzeczna, bo słowo życie występuje w 
różnych znaczeniach, raz oznacza życie doczesne, a innym razem życie wieczne. Zatem, 
kto chce być uczniem Jezusa, ten musi uczestniczyć w Jego ofierze z życia i nie powinien 
się niczego lękać, nawet śmierci, bo będąc z Jezusem pozostanie bezpieczny. A zapowiedź 
„wsławienia” Jezusa potwierdzona przez Głos z Nieba wskazuje, że śmierć Jezusa prowadzi 
nie do klęski, ale do zwycięstwa i objawienia się mocy Bożej. Wiemy, że chodzi tu o zmar-
twychwstanie i zesłanie Ducha Świętego. Jezus zapowiada, że gdy będzie wywyższony – 
znaczy to ukrzyżowanie – to wszystkich do siebie pociągnie, co możemy odczytywać jako 
powszechność zbawienia.  
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Chcąc przepisać dom czy mieszka-
nie bliskim - dzieciom czy wnukom, trze-
ba pamiętać, że zarówno zawarcie umowy 
darowizny czy umowy dożywocia jest bar-
dzo poważne i wymaga dłuższego zastano-
wienia się. Zawarcie każdej z tych umów, 
poza sytuacjami wyjątkowymi, powoduje, 
że zbywca traci własność nieruchomości. 
Przeważnie w pierwszej chwili przychodzi 
zbywcy na myśl zawarcie umowy darowi-
zny. W przypadku zawarcia umowy daro-
wizny, darczyńca traci wszelkie prawa do 
korzystania z nieruchomości. 

Wówczas, gdy celem darczyńcy jest 
nie tylko przekazanie nieruchomości na 
rzecz osoby bliskiej, ale również możli-
wość dalszego zamieszkiwania w nim po 
zawarciu umowy, celowym jest obciążenie 
takiej nieruchomości służebnością osobi-
stą.  Tym bardziej, gdy zbywca chciałby, 
ze względu na wiek lub stan zdrowia, za-
pewnienia w zamian przez nabywcę świad-
czeń, które zabezpieczą mu godne życie aż 
do śmierci. Formę zawarcia takiej umowy 
przewiduje Kodeks cywilny. Art. 908 § 1 
i § 3 wskazuje, że w przypadku umowy do-
żywocia, nabywca zobowiązuje się zapew-
nić zbywcy dożywotne utrzymanie, które 
oznacza przyjęcie tej osoby jako domowni-
ka, dostarczanie mu wyżywienia, ubrania, 
mieszkania, światła i opału. Ponadto za-
pewnienie mu odpowiedniej pomocy i pie-
lęgnowanie w chorobie oraz dokonanie na 
własny koszt pogrzebu. 

Czas trwania umowy dożywocia jest 
jednoznaczny z czasem trwania życia oso-
by uprawnionej. Gdy uprawnionymi do do-
żywocia będą małżonkowie, to wówczas w 

Prawnik radzi
Umowa darowizny 

czy  umowa dożywocia?

radca prawny dr Michał Czaykowski

przypadku śmierci jednego z nich zakres 
świadczeń zostanie odpowiednio zmniej-
szony, jednakże dostosowany do potrzeb 
osoby pozostającej przy życiu. Kwestię tę 
reguluje art. 911 Kodeksu cywilnego.  

Należy podkreślić, że prawo dożywo-
cia ma ściśle osobisty charakter i jest ono 
niezbywalne. Stosownie do art. 912 Kodek-
su cywilnego, nie może być sprzedane, da-
rowane, nie podlega egzekucji, nie może 
być zastawione, a także poza nielicznymi 
wyjątkowymi sytuacjami, nie należy do 
spadku po zmarłym dożywotniku.

Jednakże zarówno w przypadku umo-
wy darowizny, jak i umowy dożywocia, 
nabywca nieruchomości może ją zbyć na 
rzecz osób trzecich lub ustanowić na niej 
ograniczone prawo rzeczowe, np. hipotekę. 
Tym nie mniej w przypadku zbycia nieru-
chomości obciążonej prawem dożywocia 
nowy nabywca, zgodnie z art. 910 § 2 Ko-
deksu cywilnego,  wstępuje  z mocy prawa  
w miejsce strony umowy dożywocia, która 
nabyła nieruchomość. Nowy nabywca po-
nosi odpowiedzialność za świadczenia ob-
jęte prawem dożywocia.    



Zarówno w przypadku zawarcia umo-
wy darowizny, jak i umowy dożywocia ist-
nieje potrzeba sporządzenia tych umów 
w formie aktu notarialnego, w którym za-
pewnione zostanie ustawowe dbanie o do-
bro stron umowy. 

Kwestie ewentualnej możliwość roz-
wiązania obu umów uregulowane są od-
rębnie. Umowa darowizny, stosownie do  
art. 898 Kodeksu cywilnego,  może być od-
wołana w przypadku udowodnienia rażą-
cej niewdzięczności obdarowanego wzglę-
dem darczyńcy. W przypadku  ewentualnej 
zmiany umowy dożywocia, ustawodawca 
postanowił, że treść umowy dożywocia 

może zostać zmieniona, gdy wytworzą się 
między dożywotnikiem a zobowiązanym 
takie stosunki, że nie można wymagać od 
stron, żeby pozostawały nadal w bezpo-
średnim ze sobą styczności. Wtedy jedynie 
sąd na żądanie jednej ze stron ma prawo 
zamienić uprawnienia objęte treścią prawa 
dożywocia na dożywotnią rentę. Kwestię 
te reguluje art. 913 §1 Kodeksu cywilnego.  
Natomiast rozwiązanie umowy o dożywo-
cie, która z samego swojego złożenia ma 
mieć niezwykle trwały charakter, zgodnie 
z art. 913 § 2,  może nastąpić przez sąd, na 
wniosek zobowiązanego lub dożywotnika, 
jedynie w przypadkach wyjątkowych.

Droga Krzyżowa ulicami parafii

Stacja III – Pan Jezus upada pod ciężarem krzyża
Panie Jezu, Twoja solidarność z naszym ludzkim losem sięgnęła bruku. Ty, który 

uzdrawiałeś chorych, wskrzeszałeś zmarłych wziąłeś na swoje ramiona ten ciężki krzyż. 
Wiem, że jest to symbol naszych grzechów, słabości. To one powalają Cię na ziemię, ale Ty 
nie poddajesz się i idziesz dalej. Przywracasz nam tym samym nadzieję na pokonanie każ-
dej słabości. Ukazujesz, że kochasz nas w sposób wierny i bezwarunkowy. Przez upadek 
pokazujesz, że jesteś prawdziwym człowiekiem i stajesz się nam jeszcze bardziej bliski. 

W dzisiejszych czasach tak często upadamy. Na każdym kroku czekają na nas po-
kusy, a my poddajemy się i grzeszymy. My ludzie młodzi jesteśmy na to szczególnie na-
rażeni. Jednak Twoja postawa dodaje nam sił do pokonywania słabości. Uświadamiamy 
sobie, że w swoim życiu powinniśmy kierować się miłością. Tylko w taki sposób możemy 
podziękować Tobie za ten akt bezwarunkowej miłości do każdego człowieka. Staje się ona 
widzialna poprzez codzienny wysiłek fizyczny oraz nieustanne powstawanie z upadku.

Panie Jezu proszę Cię – pomagaj mi każdego dnia, gdy muszę walczyć ze swoimi 
słabościami, dodawaj mi siły, abym do każdego człowieka odnosiła się z miłością. 

Joanna Myszko kl. 2B LO im. C.K. Norwida



Będzie się działo na Kole
PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

18 marca 2018 r.

1. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 1815.
2. Uroczystość odpustowa ku czci św. Józefa, głównego patrona naszej parafii, przypada 

jutro. Wszystkich parafian zapraszamy na uroczystą sumę odpustową o godz. 1800, którą 
odprawi Jego Ekscelencja Ks. Bp Rafał Markowski. W czasie Mszy św. młodzież naszej 
parafii przyjmie Sakrament Bierzmowania. Tego dnia nie będzie Mszy św. o godz. 1900.

3. Nabożeństwa wielkopostne:
•	 Droga Krzyżowa w każdy piątek:
  dla dzieci o godz. 1700

  dla dorosłych o godz. 830 i po Mszy św. o godz. 1800

  dla młodzieży o godz. 2000

•	 Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 1815.
4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

•	 Adorujący Najświętszy Sakrament dziś o godz. 1500 w  górnym kościele. Spotkanie 
pod hasłem „Hiszpania w czasach św. Jana od Krzyża” rozpoczyna cykl poświęcony 
drugiemu patronowi naszego kościoła. Zapraszamy wszystkich parafian.

•	 Bracia z „ Totus Tuus” dziś o godz. 1700.
5. Dziecięcy konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej, wzorem lat 

ubiegłych,  zostanie przeprowadzony i rozstrzygnięty w przyszłą 
niedzielę, tzw. Palmową, po Mszy św. o godz. 1130.

6. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, którą moż-
na podjąć podpisując deklarację wyłożoną przy wyjściu 
z kościoła. Polega ona na trzydziestu minutach modlitwy 
adoracyjnej raz w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochow-
skiej, będącej wyrazem wdzięczności i dziękczynienia 
za Jubileusz 30-lecia wieczystej, całodobowej ado-
racji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni. 
Podpisane deklaracje można przynosić do zakrystii, 
bądź pozostawić na którymś z bocznych ołtarzy 
w kościele.

7. Świece świąteczne Zespół Caritas sprzedaje dziś 
przy wyjściu z kościoła. Dochód ze sprzedaży prze-
znaczony jest na cele charytatywne. Przy okazji 
można kupić płytę CD wydaną przez Ojców Re-
demptorystów z pieśniami do Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy w wykonaniu chóru z muzyką 
organową. 

8. Ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa zbierają 
dziś przy wyjściu z kościoła Panie z Żywego Różań-
ca.

9. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii lub kan-
celarii parafialnej.

10. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu wieczo-
rem. Osoby zainteresowane zapraszamy do zakrystii.

11. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką 
„Koło niedzieli” rozprowadzają dziś ministranci po Mszach 
św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna ofiara na druk ko-
lorowej wkładki i fundusz ministrancki.

Parafia św. Józefa 
Oblubieńca NMP na Kole

ul. Deotymy 41
01-441 Warszawa

Msze święte w Niedziele i święta 
630, 800, 900, 1015, 1130, 1300, 1900

Msze święte w dni powszednie 
630, 700, 800, 1800, 1900, piątki 1500

Kancelaria parafialna 
wtorki, środy, czwartki 1500 - 1730 

soboty 1000 - 1200

tel. 22 877 57 90

Strona internetowa parafii www.swjozef.pl

Konto bankowe parafii PKO S.A. 
48 1240 2034 1111 0010 0180 5221

Redaguje zespół duszpasterski 
pod kierunkiem ks. Proboszcza.

Kontakt z redakcją:
kolo.nie.dzieli@gmail.com


