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„Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez STWÓRCĘ i unormowana JEGO prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie… 

 Sam bowiem BÓG jest twórcą małżeństwa”SOBÓR WATYKAŃSKI II, KONST. GAUDIUM ET SPES, 48. 

Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki STWÓRCY. 

Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych 

i postawach duchowych. Ta różnorodność nie powinna prowadzić do zapomnienia o jego wspólnych i trwałych cechach. 

Chociaż godność tej instytucji nie wszędzie ukazuje się z taką samą jasnościąPOR. SOBÓR WATYKAŃSKI II, KONST. GAUDIUM ET SPES, 47, to jednak we wszystkich kulturach istnieje 

pewne zrozumienie dla znaczenia związku małżeńskiego. 

„Szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej”SOBÓR WATYKAŃSKI II, 

KONST. GAUDIUM ET SPES, 47. [KKK, 1033, 1034]

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

STWORZENIE EWY — NUVOLONE, Karol Franciszek (1608/9, Mediolan – 1662, Mediolan) 

przed 1662, olejny na płótnie, 182,2×194,3 cm, Galeria Obrazów Dulwich, Londyn; źródło: fineartamerica.com 

Z KSIĘGI RODZAJURDZ 2, 18-24 

PAN BÓG rzekł: 

»Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; 

uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc«. 

Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki podniebne, 

PAN BÓG przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jak on 

je nazwie. 

Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę „istota 

żywa”. 

I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom podniebnym i wszel-

kiemu zwierzęciu dzikiemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia 

dla mężczyzny. 

Wtedy to PAN sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy 

spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. 

Po czym PAN BÓG z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. 

A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: 

„Ta dopiero jest kością z moich kości 

i ciałem z mego ciała! 

Ta będzie się zwała niewiastą, 

bo ta z mężczyzny została wzięta”. 

Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się 

ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 128 (127), 1B-2. 3-4. 5-6 (R.: POR. 5) 

REFREN: Niechaj nas zawsze PAN BÓG błogosławi 

Szczęśliwy człowiek, który służy PANU 

i chodzi JEGO drogami. 

Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, 

szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. 

Małżonka twoja jak płodny szczep winny 

w zaciszu twego domu. 

Synowie twoi jak oliwne gałązki dokoła twego stołu. 

Tak będzie błogosławiony człowiek, 

który służy PANU. 

Niech cię z Syjonu PAN błogosławi 

i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem 

przez wszystkie dni twego życia. 

Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. 

Pokój nad Izraelem! 

Z LISTU DO HEBRAJCZYKÓWHBR 2, 9-11 

Bracia: 

Widzimy JEZUSA, który mało co od aniołów był mniejszy, chwałą i czcią 

uwieńczonego za mękę śmierci, iż z łaski BOŻEJ zaznał śmierci za każdego 

człowieka. 

Przystało bowiem TEMU, dla którego wszystko i przez którego wszystko 

istnieje, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika 

ich zbawienia udoskonalił przez cierpienia. 

Tak bowiem TEN, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, od JED-

NEGO wszyscy pochodzą. 

Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi SWYMI. 

AKLAMACJAPOR1 J 4, 12BCD Alleluja, alleluja, alleluja 

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, 

BÓG w nas mieszka 

i miłość ku NIEMU 

jest w nas doskonała. 

SŁOWA EWANGELII WG ŚW. MARKAMK 10, 2-16 

Faryzeusze przystąpili do JEZUSA, a chcąc GO wystawić na próbę, pytali GO, 

czy wolno mężowi oddalić żonę. 

Odpowiadając, zapytał ich: 

»Co wam przykazał Mojżesz?« 

Oni rzekli: 

„Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”. 

Wówczas JEZUS rzekł do nich: 

»Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam 

to przykazanie. 

Lecz na początku stworzenia BÓG stworzył ich jako mężczyznę 

i kobietę: 

dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się 

ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. 

A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. 

Co więc BÓG złączył, tego niech człowiek nie rozdziela«. 

W domu uczniowie raz jeszcze pytali GO o to. 

Powiedział im: 

»Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, 

popełnia względem niej cudzołóstwo. 

I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, 

popełnia cudzołóstwo«. 

Przynosili MU również dzieci, żeby ich dotknął; 

lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. 

A JEZUS, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: 

»Pozwólcie dzieciom przychodzić do MNIE, nie przeszkadzajcie im; 

do takich bowiem należy królestwo BOŻE. 

Zaprawdę, powiadam wam: 

Kto nie przyjmie królestwa BOŻEGO jak dziecko, 

ten nie wejdzie do niego«. 

I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. 

https://fineartamerica.com/featured/creation-of-eve-carlo-francesco-nuvolone.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie w kościele 

o 1730. 
 7.X (niedziela): 

 Po sumie, tradycyjnie, procesja różańcowa do 5 ołtarzy. 
 Po procesji spotkanie Kół Żywego Różańca; 
 Wieczornego NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWEGO nie ma. 

 14.X (niedziela): 
 XVIII DZIEŃ PAPIESKI, pod hasłem: 

„PROMIENIOWANIE OJCOSTWA” 
Jednym z wymiarów obchodów tego dnia będzie trady-
cyjnie zbiórka pieniędzy do puszek przed kościołem 
z przeznaczeniem na fundusz stypendialny dla najzdol-
niejszej, a ubogiej młodzieży. 

 Osoby – od szkoły średniej wzwyż – które pragną 
przystąpić do sakramentu bierzmowania zapraszamy 
na Mszę św. o 1200 i spotkanie w kościele. 

 Po Mszy św. o 1800 spotkanie rodziców i dzieci przygoto-
wujących się do 1. Komunii świętej. 

 Dzieci szkół podstawowych zachęcamy! do wzięcia udziału 

w konkursie BIBLIJNEJ AKADEMII NAJMŁODSZYCH. Szczegóły 
na stronie internetowej Katolickiego Ośrodka Apostolatu 
Biblijnego (www.koab.pl). Prosimy! o składanie kartek z od-

powiedziami na stoliku przy wejściu do kościoła. 
 W związku z październikiem, miesiącem modlitwy różań-

cowej, Parafialny Zespół Caritas przygotował dla wszystkich 
chętnych CUDOWNE MEDALIKI, zwane również MEDALIKAMI 

NIEPOKALANEGO POCZĘCIA. Medaliki z modlitwą laminowane 
oraz medaliki aluminiowe wyłożone są na końcu kościoła. 
Nośmy je!, dla swego i swych bliskich dobra! 

 W folderach na stoliku w kościele informacje o nabożeństwie 
PIĘCIU PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA – wynagradzającym 
za grzechy przeciwko NIEPOKALANEMU SERCU MARYI. Począwszy 
od października zapraszamy! na różaniec o 1730 i zaraz 

po nim Mszę św. – w kolejne pierwsze soboty miesiąca! 
 Chrzty w październiku 4. niedzielę miesiąca – 28.X, na su-

mie. Zgłoszenia do 19.X w kancelarii. Przygotowanie dla ro-
dziców i chrzestnych 21.X, po sumie, w kościele. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z remontem koś-
cioła można nadal składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Za wszystkie ofiary – składane na tacę, wpłaty indywidualne 
i na konto z przeznaczeniem na remont kościoła – Rada 
Parafialna i nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

8.X 
(poniedziałek) 

730 w intencji Joanny i Łukasza GUTOWSKICH, w 10 rocznicę ślubu 

1800 
† Stanisława MŁYNARCZYKA, w 5. rocznicę śmierci, 

rodziców, teściów, brata i szwagra 

9.X 
(wtorek) 

730  

1800 † Marianny ZDUŃCZYK 

10.X 
(środa) 

730  

1800 
† Genowefy i Tadeusza PAWŁOWSKICH, 

ich rodziców i rodzeństwo 

11.X 
(czwartek) 

730  

1800 
† Kazimiery, Tadeusza i Sylwestra WIEWIÓRÓW, 

Joanny i Stanisława JASIŃSKICH 

12.X 
(piątek) 

730 † Edwarda 

1800 † Krzysztofa KONOPKI, z racji 64. urodzin 

13.X 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1645 WYPOMINKI 

1800 † zmarłych polecanych w WYPOMINKACH 

14.X 
(niedziela) 

845 
† Stanisława i Haliny STĘPNIEWSKICH, 

Jadwigi, Aleksandra i Lucjana PIEŃKOWSKICH, 

Jakuba WÓJCIKA 

1030 
† Stanisławy, Leona i Stefana DĄBROWSKICH, 

zmarłych z rodzin DĄBROWSKICH i NALEŻYTYCH 

1200 
w pewnej intencji 

dziękczynna, w 50. rocznicę ślubu, Jana i Marianny MAKULSKICH 

1800 
† Stefana, Józefa i Marianny OLCZAKÓW, 

Jerzego i Teresy GUTOWSKICH, 

Józefa i Michaliny KOPERÓW 

BISKUPI WARSZAWSCY: ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI, CZ.VI 

8.IX.1855 ZYGMUNT, z rąk umierającego abpa Hołowiń-

skiego, przyjął w Sankt Petersburgu święcenia kapłań-

skie. Tego samego dnia Hołowiński „zległ do łóżka, 

aby już zeń nie powstać więcej”. Zmarł 19.X.1855… 

FELIŃSKI zanotował: „Z rozdartym sercem i pod wpły-

wem złowieszczych przeczuć szedłem do Akademii dla 

oddania ostatniej posługi temu ukochanemu zwierz-

chnikowi, co był jakby ojcem mego kapłaństwa, nie tyl-

ko z powodu, iż namaścił ręce moje chryzmem, lecz 

że ducha mego namaścił ową miłością Kościoła i uf-

nością w czuwającą nad nim OPATRZNOŚCIĄ, co przy-

świecały mi odtąd jak gwiazdy przewodnicze w ciągu 

całego kapłańskiego zawodu mojego. Wtem, przechodząc most na Newie 

około carskiego pałacu, usłyszałem jakby głos wewnętrzny, przemawiający 

do mnie w duszy w ten sam dla zmysłów niepojęty sposób […]: „Teraz twój czas 

nadchodzi” […] Oddałem się […] bezwarunkowo do PAŃSKIEGO rozporządzenia, 

prosząc by umacniać tylko i oświecać raczył, a uczynię wszystko, czego ode 

mnie zażąda, chociażby z motyką na słońce porwać mi się kazał”… 

Wprawdzie wkrótce po śmierci abpa Hołowińskiego założone przez niego 

zgromadzenie upadło, lecz ZYGMUNT złożonymi ślubami czuł się związany 

do śmierci. Wkrótce pojawiło się zresztą nowe wezwanie… 

Zaczął pracować jako wikariusz w parafii pw. św. Katarzyny w Sankt Peters-

burgu, ucząc w szkole przyklasztornej oo. dominikanów – m.in. matematyki. 

I wówczas, za sprawą swojego przyjaciela ks. Konstantego Łubieńskiego, 

FELIŃSKI zetknął się z działalnością charytatywną. Łubieński, który często 

wyjeżdżał, powierzył MU swoich penitentów, głównie panie ze sfer arystokra-

tycznych, trudniące się działalnością dobroczynną. FELIŃSKI podjął się tymcza-

sowej opieki nad założonym przez niego konspiracyjnym Zgromadzeniem 

Rodziny Maryi oraz prowadzonym przez nie przytułkiem dla dzieci. 

FELIŃSKI tak o tym pisał: 

„Po zamknięciu nowicjatów we wszystkich zgromadzeniach tak męskich, jak 

i żeńskich w cesarstwie osoby czujące w duszy powołanie zakonne nie miały 

prawie możebności pójść za swym wezwaniem, gdyż wyjazd za granicę mógł 

być dostępny chyba tylko dla bardzo zamożnych. Mężczyźni mogli przynaj-

mniej wstępować do seminarium i tym sposobem choć w części odpowie-

dzieć swemu powołaniu, ale dla kobiet nie pozostawało nic prócz zagranicy. 

W celu zaradzenia tej potrzebie ks. Łubieński postanowił sformować choć 

mały zawiązek klasztornego życia w Petersburgu, gdzie kilka jego penitentek 

pragnęło poświęcić się BOGU, a nie miały za co wyjechać za granicę”… 

Jednocześnie zetknąwszy się z wielką nędzą, nie pozostał obojętny na ludzką 

niedolę – przyjmował kolejne osierocone dzieci do zakładu, choć w zamie-

rzeniu założyciela miały być one tylko tzw. przykrywką do powstającego w kon-

spiracji zgromadzenia klauzurowego. 

Gdy po przedłużonej nieobecności do Petersburga wrócił Łubieński, zastał 

Rodzinę Maryi, dzięki działaniom FELIŃSKIEGO, bardzo dobrze prosperującą. 

Łubieński zgodził się więc zostawić przytułek pod JEGO opieką na stałe. 

W tym samym mniej więcej czasie ZYGMUNT został mianowany na stano-

wisko profesora i ojca duchownego swojej Alma Mater – Akademii Duchow-

nej w Sankt Petersburgu. Dzielił swój czas między alumnów akademii i sie-

roty w schronisku dla ubogich. Patrząc realnie na przyszłość nowo powstałe-

go Zgromadzenia, postarał się tak ułożyć jego regułę, aby siostry potrafiły 

w przyszłości utrzymać i siebie, i prowadzony zakład. Wraz z rozwojem 

zakładu trzeba było zająć się regulacją prawną sierocińca, kierownictwem 

duchowym i formacją nowych kandydatek do zgromadzenia, zatroszczyć się 

o lokal dla wciąż rozszerzającej się działalności. Udało się dla zakładu 

uzyskać przyzwolenie cesarskie, co sprawiło, że stał się znanym nie tylko 

wśród duchowieństwa petersburskiego, ale również wśród ówczesnej 

arystokracji i sfery urzędniczej. 

Ale o Rosji miał wyrobione poglądy: 

„Daleki byłem od idei zjednoczenia i wspólnej pracy z Rosją, i to nie przez 

jakąś instynktowną plemienną nienawiść, lecz wskutek głębokiego prze-

świadczenia o różności narodowych charakterów i dziejowego powołania. 

Przechowywanie i udoskonalenie swej indywidualności narodowej, w oczeki-

waniu przyszłej niepodległości państwowej, było od dawna moim zasad-

niczym niezmiennym programem politycznym, który nie inaczej dawał się 

wykonać w praktyce, jak przez staranne i systematyczne odosobnianie się 

od obcych żywiołów i wyrabianie w sobie samoistnego polskiego i kato-

lickiego życia […] Nieufność moja nie tylko do rządu, lecz i do narodu rosyj-

skiego posuwała się tak daleko, iż więcej lękałem się ich uprzejmości i życz-

liwych oświadczeń, niż nienawiści i jawnego prześladowania, gdyż byłem 

pewny, iż w tych ustach miodowych kryje się zatrute żądło, co czeka tylko 

dogodnej zręczności, by śmiertelną ranę zadać”… ciąg dalszy nastąpi… 

il.: ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI — lata 1850., Sankt Petersburg; źródło: zasoby własne 

MSZE ŚW. 
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 Michał BOGDAN 

INNE Żywy Różaniec – +48 512 665 747; Różaniec Rodziców – +48 608 369 120 
 

http://www.koab.pl/
http://www.nasza-arka.pl/2009/rozdzial.php?numer=11&rozdzial=5
mailto:swzygmunt.slomczyn@op.pl
http://www.swzygmunt.knc.pl/

