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Modlitwa jest niezbędnym warunkiem posłuszeństwa przykazaniom BOŻYM. «Zawsze… (trzeba) się modlić i nie ustawać»ŁK 18,1 … [KKK, 2098, FRAGM..] 

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

MILLAIS, Jan  Everett (1829, Southampton – 1896, Kensington) 

1871, olejny na płótnie, 194.7×141.3 cm, Manchester Art Gallery; źródło: commons.wikimedia.org 

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

Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: 

„Wybierz sobie mężów 

i wyrusz z nimi do walki z Amalekitami. 

Ja jutro stanę na szczycie góry z laską BOŻĄ w ręku”. 

Jozue spełnił polecenie Mojżesza 

i wyruszył do walki 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 zdrętwiały Mojżeszowi ręce, 

wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. 

Aaron zaś i Chur podparli jego ręce, 

jeden z tej, a drugi z tamtej strony. 

W ten sposób aż do zachodu słońca 

były ręce jego stale wzniesione wysoko. 

I tak pokonał Jozue Amaleka i jego lud 

ostrzem miecza. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 121 (120), 1B-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: POR. 2) 

REFREN: Naszą pomocą jest ZBAWICIEL świata 

Wznoszę swe oczy ku górom: 

skąd nadejść ma dla mnie pomoc? 

Pomoc moja od PANA, 

który stworzył niebo i ziemię. 

ON nie pozwoli, by potknęła się twa noga, 

ani się nie zdrzemnie TEN, który ciebie strzeże. 

Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie  

TEN, który czuwa nad Izraelem. 

PAN ciebie strzeże, 

jest cieniem nad tobą, 

stoi po twojej prawicy. 

We dnie nie porazi cię słońce 

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 ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTEUSZ2 Tm 3, 14 – 4, 2 
Najmilszy: 

Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, 

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 jest przez BOGA natchnione 

i pożyteczne do nauczania, 

do przekonywania, 

do poprawiania, 

do wychowania w sprawiedliwości – 

aby człowiek BOŻY był doskonały, 

przysposobiony do każdego dobrego czynu. 

Zaklinam cię na BOGA i CHRYSTUSA JEZUSA, 

który będzie sądził żywych i umarłych, 

oraz na JEGO pojawienie się 

i na JEGO królestwo: 

głoś naukę, 

nastawaj w porę i nie w porę, 

wykazuj błąd, 

napominaj, 

podnoś na duchu 

z całą cierpliwością 

w każdym nauczaniu. 

AKLAMACJAPOR. HBR 4, 12 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Żywe jest słowo BOŻE i skuteczne, 

zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. 

SŁOWA EWANGELII WG 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 z ludźmi się nie liczę, 

to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, 

wezmę ją w obronę, 

żeby nie nachodziła mnie bez końca 

i nie zadręczała mnie”». 

I PAN dodał: 

«Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. 

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?» 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VictoryOLord.JPG
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1-31.X: NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie o 1730 – 

w kościele. 
 16.X (niedziela): 

 XXII DZIEŃ PAPIESKI. 
 Tegoroczne hasło brzmi: BLASK PRAWDY VERITATIS 

SPLENDOR. 
 Jednym z wymiarów obchodów jest tradycyjnie 

zbiórka pieniędzy do puszek przed kościołem 
z przeznaczeniem na fundusz stypendialny dla 
najzdolniejszej, a ubogiej młodzieży 

 Po Mszy św. o 1800 spotkanie rodziców i dzieci, które 
w tym roku przygotowują się do 1. Komunii św. 

 21.X (piatek): 

 O 1630 RÓŻANIEC dla dzieci i młodszej młodzieży. 
 Po RÓŻAŃCU, w domu rekolekcyjnym — próba scholi. 

Zapraszamy! (jak w KAŻDY PIĄTEK). 

 Chrzty w październiku w 4. niedzielę miesiąca – 23.X, na sumie. 
 Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitewnej pamięci 

o naszych bliskich zmarłych. 
 Na WYPOMINKI ROCZNE I JEDNORAZOWE nasi duszpasterze 

przyjmują w zakrystii i kancelarii parafialnej. 
 Trwa Biblijna Akademia Najmłodszych 2022/2023. 

 Regulamin, na stronie internetowej Katolickiego Ośrodka 
Apostolatu Biblijnego KOAB (www.koab.pl) 

 Na tej stronie wystawiane są systematycznie – naj-
później w czwartek przed każdą konkursową niedzielą – 
pytania testowe dla uczestników Biblijnej Akademii 
Najmłodszych 2022/2023. 

 Odpowiedzi – na podpisanej karcie – należy przedkładać 
ks. Michałowi, w daną konkursową niedzielę. 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z remontem koś-
cioła, a także na korony dla MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 
i JEJ SYNA (ongiś skradzione z naszego kościoła), można 
składać np. na konto parafialne: 

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

Za wszystkie ofiary i dary (na korony) serdeczne Bóg zapłać! 

PAMIĘTAJMY też o WSPIERANIU NASZYCH DUSZPASTERZY! 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odeszła z naszego grona: 

śp. Helena ZAWADZONKO  30.IX.2022 l. 91 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać PANIE! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

17.X 
(poniedziałek) 

730 
† Jadwigi MILEWSKIEJ, z racji imienin, 

Bolesława MILEWSKIEGO 

1800 

† Jadwigi BOROWSKIEJ, 

Haliny i Michała BOROWSKICH, 

Franciszki i Jana BOROWSKICH 

18.X 
(wtorek) 

730 dziękczynna, z racji 30, rocznicy ślubu, Małgorzaty i Konrada 

1800 

† Teresy i Rafała KORNASZEWSKICH, 

Bronisławy i Władysława ZDUŃCZYKÓW, 

zmarłych z rodzin ZDUŃCZYKÓW i BARANÓW, 

Janiny i Zenona PRZETACKICH 

19.X 
(środa) 

730  

1800 

† Ryszarda MALINOWSKIEGO, w 1. rocznicę śmierci, 

Czesławy MALINOWSKIEJ, 

Leokadii i Henryka ŻUBERÓW, 

Mariana i Bogumiły BOROWSKICH 

20.X 
(czwartek) 

730 † Anny BICZYK, w 10. rocznicę śmierci 

1800 

† Aliny WŁOSIŃSKIEJ, 

Marianny i Mariana BARANÓW, 

Zenona BARAŃSKIEGO 

21.X 
(piątek) 

730 + Ireny i Lucjana MOSKALEWICZÓW 

1800 + Danuty LEMIESZEK 

22.X 
(sobota) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 

† Zofii JARMUŁ, 

Adama JONASZA, 

Adama KOWALCZYKA, 

Marianny i Antoniego KRÓLÓW 

23.X 
(niedziela) 

845 

† Stanisława DOBROWOLSKIEGO, 

Stanisława UTRATY, 

zmarłych z rodzin DOBROWOLSKICH i UTRATÓW 

1030 
† Zofii ZDUŃCZYK, w 5. rocznicę śmierci, 

Józefa ZDUŃCZYKA 

23.X 
(niedziela) 

1200 

† Genowefy i Stanisława ODOLIŃSKICH, 

Zbigniewa KARASZKIEWICZA, 

Zbigniewa GOŁĘBIOWSKIEGO 

1800 
† Natalii OKLEJ, 

Tadeusza, Zbigniewa, Cecylii i Jana, zmarłych rodziny OKLEJÓW 

EFEZ – TRZECI SOBÓR POWSZECHNY… 
W latach 380-391, czasach władzy ostatniego imperatora rządzącego 

zarówno wschodnią jak i zachodnią częścią cesarstwa rzymskiego, 

Teodozjusza I Wielkiego, w wyniku m.in. soboru konstantynopolitańskiego, 

chrześcijaństwo oficjalnie stało się religią panującą Imperium. Zaraz 

potem cesarstwo de-facto rozpadło się na dwie części: wschodnią 

i zachodnią. 

Decyzje soboru w Konstantynopolu (381) nie wyeliminowały wielu 

podziałów w chrześcijaństwie, swe źródła mających w trzech pierwszych 

wiekach prześladowań i niemożności rozwiązywania nieuchronnych 

problemów interpretacyjnych dotyczących CHRYSTUSA i JEGO nauczania. 

Uznanie chrześcijaństwa za religię panującą natomiast podniosło jeszcze 

te problemy do rangi państwowej, w szczególności w cesarstwie 

wschodniorzymskim. 

Ujawniały się coraz to nowe herezje, które nie tylko burzyły spokój sumień 

chrześcijan, ale i zagrażały wewnętrznej spójności cesarstwa. Jednym 

z naczelnych problemów okazało się rozumienie istoty MATKI BOŻEJ. 

Kolejny więc sobór, w Efezie – mieście dziś nieistniejącym, wówczas 

położonym niedaleko wybrzeża Morza Egejskiego, dziś w Turcji – zwołał 

w 431 cesarz wschodniorzymski Teodozjusz II, panujący w latach 408-

450. Władza świecka starała się zapanować nad rozprzestrzeniającym się 

na jej terenie konfliktem… 

Sobór trwał ok. 2 miesięcy, od VI.431 do VIII.431, a w obradach uczestniczyło 

w sumie ok. 200 biskupów. Uczestniczyło, acz niekoniecznie razem. Bardzo 

szybko obrady zaczęły toczyć się w dwóch grupach, odzwierciedlających 

podstawowy problem nurtujący zgromadzonych. Obie grupy nie tylko 

debatowały odrębnie, ale przyjęły rozbieżne uchwały. W takiej sytuacji 

cesarz zamknął sobór i do dziś historycy i badacze nie są zgodni 

w opiniach, co do wielu aspektów podjętych bądź nie ustaleń… 

A jednak, mimo nieoczywistych rozstrzygnięć, można uznać, że ów sobór 

stał się kamieniem węgielnym rodzącej się cywilizacji chrześcijańskiej. 

W szczególności, zrządzeniem OPATRZNOŚCI, naszego kraju. 

Konflikt wybuchł z mocą po 428, gdy biskupem Konstantynopola został, 

wspierany przez Teodozjusza, Syryjczyk Nestoriusz. Cesarz miał nadzieję, 

że człowiek spoza stolicy cesarstwa wschodniorzymskiego doprowadzi do 

uspokojenia targanego podziałami Kościoła. Nestoriusz rozpoczął jednak 

od zamykania kościołów chrześcijan, którzy nie uznawali jego władzy. To 

sprawiło, że problemy i konflikty jeszcze się pogłębiły. 

Główną jednak ich osią było zabranianie nazywania przez wiernych MARYI 

BOŻĄ RODZICIELKĄ – THEOTOKOS. Nestoriusz coraz bardziej bowiem 

przechodził na stronę heretyckiego poglądu o rozdzieleniu w ZBAWICIELU 

dwóch rzeczywistości: boskiej i ludzkiej. Tak więc MARYJA, w jego ujęciu, 

była matką CHRYSTUSA-CZŁOWIEKA, ale nie CHRYSTUSA-BOGA. 

Głównym przeciwnikiem Nestoriusza okazał się patriarcha Aleksandrii, 

św. Cyryl. I na pierwszej sesji soboru, 22.VI.431, pod jego kierownictwem 

ogłoszono potępienie Nestoriusza i jego poglądów oraz potwierdzono 

uznanie MARYI za „MATKĘ BOŻĄ”. 

W sesji aliści nie wzięli udziału spóźnieni biskupi ze wschodu. Gdy przybyli 

potępili, na odrębnej sesji, Cyryla… Sytuacji patowej, która trwała do końca 

soboru, nie zmienił nawet list papieża Celestyna z Rzymu, generalnie 

wspierający stanowisko Cyryla. Legaci wschodni odmówili udziału 

w sesjach prowadzonych przez biskupa Aleksandrii – nawet na tej, jak się 

okazało ostatniej z nich, gdy zgromadzeni biskupi potwierdzili ważność 

Credo ustanowionego na soborze w Konstantynopolu. 

Ostatecznych ustaleń zatem nie było, bo na początku VIII.431 cesarz 

rozwiązał sobór i aresztował obie główne postaci dramatu: Nestoriusza 

i Cyryla. Nie opublikował też żadnego z uchwalonych dokumentów… 

Nestoriusz zmarł na wygnaniu w 451. Cyryl został zwolniony i powrócił do 

Aleksandrii. 

Sobór formalnie nie rozstrzynął więc sporu, kolejny wszelako papież, 

Sykstus III, zatwierdził postanowienia sesji prowadzonej przez Cyryla 

z Aleksandrii, uznając ją częścią soboru powszechnego. Nauczanie 

Nestoriusza uznane zostało za błędne. 

Herezja nie zniknęła jednakże, a po kilku wiekach czerpali z niej garściami 

twórcy herezji islamskiej. W cywilizacji chrześcijańskiej wszelako MARYJA – 

THEOTOKOS – w tym po wiekach w naszym kraju – mogła wkraczać do 

domów i świątyń, w SWYCH cudownych obrazach i wizerunkach wraz 

z DZIECIĄTKIEM JEZUS. Prawdziwa zaiste MATKA BOŻA. 

SZE 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 

Schola – +48 662 476 217 
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