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Jezus uczy swoich uczniów modlić się sercem czystym, z żywą i wytrwałą wiarą, z synowską śmiałością. Wzywa ich do czujności i zachęca do przedstawiania 

Bogu próśb w Jego imię. Sam Jezus Chrystus wysłuchuje modlitw zwróconych do Niego. [KKK, 2621] 

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
BITWA Z AMALEKITAMI, WEIGEL, Johann Christoph (1654, Redwitz – 1725, Norymberga), 

z „Biblia ectypa…”, 1695, rycina; źródło: www.pitts.emory.edu 

Z KSIĘGI WYJŚCIAWJ 17,8-13 
Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. 

Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: „Wybierz sobie mężów i wyruszysz 

z nimi na walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską 

Boga w ręku”. Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył na walkę 

z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry. 

Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. 

Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza 

zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron i Chur 

podparli zaś jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób 

aż do zachodu słońca były jego ręce stale wzniesione wysoko. I tak zdołał 

Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 121 

REFREN: Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca 

Wznoszę swe oczy ku górom: 

skąd nadejść ma dla mnie pomoc? 

Pomoc moja od Pana, 

który stworzył niebo i ziemię. 

On nie pozwoli, by się potknęła twa noga, 

ani się nie zdrzemnie Ten, kto ciebie strzeże. 

Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie 

Ten, który czuwa nad Izraelem. 

Pan ciebie strzeże, 

jest cieniem nad tobą, 

stoi po twojej prawicy. 

Nie porazi cię słońce we dnie 

ani księżyc wśród nocy. 

Pan cię uchroni od zła wszelkiego, 

ochroni twoją duszę. 

Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem, 

teraz i po wszystkie czasy. 

Z DRUGIEGO LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZA2 Tm 3,14-4,2 

Najdroższy: 

Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się 

nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą 

cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie 

Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne 

do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia 

w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony 

do każdego dobrego czynu. 

Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych 

i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, 

nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś 

na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. 

AKLAMACJAHbr 4,12 Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, 

zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 18,1-8 

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni 

się modlić i nie ustawać: 

»W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się 

z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego 

z  prośbą: ‘Obroń mnie przed moim przeciwnikiem’. 

Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: ‘Chociaż Boga 

się nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza 

mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca 

i nie zadręczała mnie’«. 

I Pan dodał: »Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, 

czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają 

do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? 

Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn 

Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?«. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. CONTARDO FERRINI, PROFESOR 
Urodził się w 1859 w Mediolanie. Pochodził ze skromnej, acz religijnej rodziny. 

W wieku 21 lat uzyskał na uniwersytecie w Pawii dyplom magistra prawa, po czym 
udał się na studia specjalistyczne do Berlina. Po powrocie, po trzech latach, objął 
na rodzimej Alma Mater posadę wykładowcy prawa rzymskiego … 

Stał się jednym z najwybitniejszych jego znawców. 

Dla katolików czasy to były niełatwe. W środowiskach 
akademickich odrzucano postawy religijne, liberalne rządy 

próbowały rugować religię z życia publicznego. 
Masoneria, antyklerykalizm, upadek moralności 

zdawały się wyznaczać życie akademickie. I ukazywać 
przyszłość. „Nihil novi sub sole

nic nowego pod słońcem
”… 

A Contardo postępował wbrew modzie, codziennie 
uczestniczył we Mszy św. i przystępował do Komunii św. 
Podkreślał, że nie ma sprzeczności między wiernością 

Bogu a pracą państwową czy naukową… 

Czas dzielił między pracę, modlitwę i dzieła miło-
sierdzia. Wobec studentów był wymagający, 
ale i sam wyróżniał się pracowitością - jego dzieło 
z rzymskiego prawa karnego przez wiele lat było 
fundamentalnym tekstem akademickim. 

Nie wyobrażał sobie jednak „życia bez modlitwy, pobudki bez ujrzenia uśmiechu 
Boga, odpoczynku wieczornego bez złożenia głowy na piersiach Chrystusa”. 
Pisał: „Błagam Pana, by modlitwa, wychodząca z mej duszy, nigdy nie umarła 

na moich ustach. By dzień, w którym ta bezgłośna modlitwa nie pojawi się na nich 
był dniem ostatnim mego ziemskiego życia…”

list do przyjaciela, Vittorio Mapelli
. 

Nie przywiązywał wagi do dóbr materialnych, większość zarabianych pieniędzy 
oddawał potrzebującym. 

Swoim „milczącym apostolatem” docierał nawet do bardzo odległych od Boga 

i ateistów. Pius XI powiedział o nim, że „jego odważna wiara, życie chrześ-
cijańskie, postawa wydają się w naszych czasach wręcz cudem”… 

Zmarł podczas wypoczynku w 1902 w Suna nad jeziorem Maggiore na tyfus, 
po wypiciu zarażonej wody ze studni. 

Jego relikwie znajdują się w kościele Serca Jezusowego przy katolickim 
uniwersytecie w Mediolanie, którego zresztą był inicjatorem… 

Nazywając prof. Ferrini „modelowym katolikiem naszych czasów” Pius XII ogłosił 
go w 1947 błogosławionym. (uroczystość 17 października) 

il.: BŁ. CONTARDO FERRINI; źródło: www.santiebeati.it 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.pitts.emory.edu/dia/detail.cfm?ID=3150
http://www.santiebeati.it/immagini/?mode=view&album=35050&pic=35050.JPG
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 W październiku nabożeństwa różańcowe codziennie o 17:30. 

W piątki nabożeństwo różańcowe dla dzieci o 15:45. 
 23.X (sobota): Pielgrzymka autokarowa na Święty Krzyż 

i do bazyliki Grobu Bożego w Miechowie. Wyjazd o 6:00, 
powrót ok. 22:00. Koszt 60.- zł. Zapisy w zakrystii i kan-
celarii parafialnej. 

 13.XI (sobota): Tradycyjnie w 2gą sobotę listopada pragniemy 

zorganizować pielgrzymkę autokarową do Częstochowy. 
Pielgrzymka dojdzie do skutku o ile zbierze się odpowiednia 
liczba chętnych. Koszt pielgrzymki: 45.- zł. 

 Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitewnej pamięci 
o naszych bliskich zmarłych. Na wypominki roczne i jedno-
razowe księża przyjmują w zakrystii i kancelarii parafialnej. 

 W czasie ferii zimowych, 12–19.II.2011, organizowany jest 
wyjazd na narty dla dzieci i młodzieży z naszej parafii 
w okolice Zakopanego. Szczegółowych informacji dotyczą-

cych wyjazdu udziela ks. Wikariusz. Pomoc w organizowaniu 
wyjazdu, poprzez np. wparcie materialne, mile widziana! 

 Do nabycia jest kalendarz „Ziemia Święta” w cenie 15.- zł. 
Część z dochodu przeznaczona będzie na pomoc chrześci-
janom w Ziemi Świętej, których sytuacja jest dramatyczna. 

 Chrzty we październiku w 4tą niedzielę miesiąca 24.X 
na sumie. 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

18.x 
(poniedziałek) 

730  

1730 nabożeństwo różańcowe 

1800  

19.x 
(wtorek) 

730  

1730 nabożeństwo różańcowe 

1800 
o błogosławieństwo Boże dla podopiecznych 

i pracowników parafialnego Caritasu 

20.x 
(środa) 

730  

1730 nabożeństwo różańcowe 

1800 

† Rajmunda Nowickiego, 
Ewy Kowalczyk, 
Antoniny i Bolesława Nowickich, 
Alfreda i Jadwigi Kostrzyńskich 

21.x 
(czwartek) 

730  

1730 nabożeństwo różańcowe 

1800  

22.x 
(piątek) 

730 † Wandy Kucickiej, w 3cią rocznicę śmierci 

1545 różaniec dla dzieci 

1730 nabożeństwo różańcowe 

1800  

23.x 
(sobota) 

730 
† Bronisławy i Władysława Zduńczyków, 

Rafała Kornaszewskiego 

1730 nabożeństwo różańcowe 

1800 

† Stanisława Dobrowolskiego, w 2gą rocznicę śmierci, 

Heleny i Józefa Dobrowolskich, 

Heleny, Feliksa i Stefana Cacków, 

zmarłych z całej rodziny Cacków 

24.x 
(niedziela) 

845 
† Stanisławy i Tadeusza Zawiślaków, 

zmarłych z całej rodziny Zawiślaków i Duszów 

1030 

† Tadeusza, Jana i Antoniny Baran, 

Franciszki i Władysława Węcławiak, 

zmarłych z całej rodziny Węcławiak 

† Jana Nogala, w 30tym dniu po śmierci 

1200 † Haliny i Tadeusza Konopków 

1730 nabożeństwo różańcowe 

1800 
† Aliny Włosińskiej, w 6tą rocznicę śmierci, 

Zenona Barańskiego 

POLSKIE MADONNY (143): SŁONECZNA KRÓLOWA ZE SZCZECINA 
Nie wszystkie koronowane wizerunki Matki Bożej w naszym kraju mają 

długą historię. Niektóre związane są bowiem z czasami najnowszymi, 

które wielu z nas jeszcze pamięta… 

1981 był rokiem pamiętnym. Solidarność, śmierć wielkiego Prymasa 

Stefana kard. Wyszyńskiego, stan wojenny. Wreszcie postrzelenie 13 maja 

w Rzymie - przez zamachowca muzułmańskiego, Ali Agcę - Ojca św.… 

Uratowanie Jan Paweł II zawdzięczał – jak sam twierdził - interwencji 

Matki Bożej Fatimskiej, zamach miał miejsce bowiem w rocznicę objawień 

maryjnych w portugalskiej wiosce (13 maja 1917). 

W latach 80-tych ubiegłego wieku na nowym osiedlu Słonecznym 

w Szczecinie powstawała parafia i świątynia. Zdecydowano się poświęcić 

je Matce Bożej Fatimskiej w tajemnicy Jej Niepokalanego Serca. 

Ale świątynia Matki Bożej bez figurki w Jej Fatimskim wyobrażeniu? 

Niemożliwe. Rozpoczęto więc poszukiwania. Były to mroczne czasy 

komunazistowskiego reżimu Jaruzelskiego, tuż po męczeństwie 

bł. Jerzego Popiełuszki. Fatima była – w związku z przesłaniem Matki 

Bożej jednoznacznie potępiającym komunizm – objęta zapisem 

cenzorskim. Poszukiwano więc także za granicą. 

W 1985, tuż po oficjalnym erygowaniu parafii, lokalny parafianin, 

orędownik Maryi, p. Anatol Kaszczuk, spotkał się w Paryżu z francuską 

animatorką Błękitnej Armii Naszej Pani Fatimskiej, organizacji założonej 

w 1946 Plainfield w New Jersey w USA (zwanej też Światowym 

Apostolatem Fatimy), mającej na celu szerzenie przesłania Matki Bożej 

z portugalskiej wioski. Ciekawe, że Błękitną Armią zwana też była armia 

gen. Hallera - polska ochotnicza formacja wojskowa powstała w czasie 

I wojny światowej w … roku 1917! 

Spotkanie miało niespodziewane skutki. Błękitna Armia podarowała 

parafii szczecińskiej figurkę MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ, wykonanej w samej 

Fatimie, z drewna polichromowanego o wys. 120 cm, wraz z pozłacaną 

koroną wykładaną szlachetnymi kamieniami. Zanim 

jednak trafiła do Szczecina odwiedziła – z pielgrzymką 

Błękitnej Armii – Rzym. Tu całą grupę, z towarzy-

szącym jej p. Kaszczukiem, przyjął Jan Paweł II. 

Po audiencji Ojciec św. poświęcił FIGURKĘ. 

W Szczecinie umieszczono Ją w tymczasowej kaplicy 

św. Kazimierza i na początku 1986 bp Kazimierz 

Majdański dokonał Jej uroczystej intronizacji. 

Korony początkowo nie założono. Czekano – albowiem 

zwrócono się do Rzymu z prośbą o … zgodę na uro-

czystą koronację! I takową, jeszcze w tym samym 

roku, dekretem Kongregacji Kultu Bożego „nomine 

et auctoritate Summi Pontificis” otrzymano! 

Było to o tyle istotne, że w 1987, podczas swojej 

trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny, Szczecin odwiedził Jan 

Paweł II. I to wtedy, 11.VI.1987, na Jasnych Błoniach 

Ojciec św. koronował MATKĘ BOŻĄ FATIMSKĄ SŁONECZNĄ 

KRÓLOWĄ ze Szczecina. 

Była pierwszą figurą Matki Bożej Fatimskiej 

koronowaną przez polskiego Papieża… 

Zaprosił wtedy „wszystkie małżeństwa na ziemi polskiej - do odnowienia 

ślubowań małżeńskich wobec Matki Bożej w Jej fatimskim wizerunku!”. 

Mówił dalej: „To jest sakrament całego waszego życia. Proszę więc, 

abyście za chwilę powtórzyli te słowa, które idą z wami przez wszystkie dni 

tego życia, aż do śmierci! Powtórzcie, aby odnowić w waszych sercach 

ich zbawczą moc. Powtórzcie, aby odnowić łaskę sakramentu, która 

została wam dana w dniu zaślubin - i która stale jest wam dawana, 

jeśli jej szukacie. Jeśli z nią współpracujecie. Powtórzcie… 

I ‘niech sercami waszymi rządzi ten Chrystusowy pokój’por. Kol 3, 15, którego 

‘świat dać nie może’por. J 14, 27”. 

I dodawał: „Ten wiatr [od Bałtyku! Od tego morza, które nazywamy 

naszym, od naszego morza] jest […] ewangelicznym znakiem Ducha, Ducha 

Świętego. Dla was, drodzy małżonkowie, aby przypomnieć dzień, kiedy 

przyklękliście na stopniach ołtarza i Kościół śpiewał: Veni Creator, Spiritus! 

- Przyjdź Duchu, Stwórco! […] Są różne gwałtowne wichry, są także 

i uderzenia naszych różnych słabości. Trzeba się zmagać! […] Kiedy więc 

przychodzą w młodości te różne uderzenia, te wichry namiętności, 

kiedy bierze górę słabość, przypomnij tchnienie Ducha, które masz w sobie 

od chrztu, od bierzmowania nie po to, żebyś się przewracał za lada 

podmuchem, tylko po to, żebyś stał jak ten żeglarz i dopłynął! […] 

Tego wam życzę i o to proszę Panią Fatimską, na której skronie w imieniu 

Kościoła szczecińskiego włożyliśmy papieskie korony…” 

Ukoronowana SŁONECZNA KRÓLOWA nie od razu jednakowoż trafiła na stałe 

do Swej świątyni. Została przewieziona do bazyliki katedralnej, 

by przez rok peregrynować po całej diecezji. 

I dopiero w 1988 zamieszkała w swoim sanktuarium… 

adres: Sanktuarium Niepokalanego Serca NMP, ul. Rydla 61, 70-783 Szczecin il. źródło: theotokos.ovh.org 

NA OBRAZ NAJŚWIĘTSZEJ PANNY SYNACZKA PIASTUJĄCEJ 
Pieścisz, Najświętsza Matko, Syna na twym łonie 

I Bóstwo utajone w cielesnej zasłonie 

Słodkim żywisz pokarmem, wizerunku żywy 

Kochania i miłości niezmiernie prawdziwy. 

Teraz, łaskawa Matko, poko na twym łonie 

Uproś Go, niechaj grzeszne ma w Swojej obronie. 

KOCHOWSKI, Wespazjan (1633, Gaj k. Waśniowej - 1700, Kraków) 

MSZE ŚWIĘTE 

niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. fax. (22) 754 47 32; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

poniedziałek - piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 
 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Dariusz KIJ 
SEW 

http://theotokos.ovh.org/szczecin.php
http://www.swzygmunt.knc.pl/

