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Aby wiara miała charakter ludzki, „człowiek powinien dobrowolnie odpowiedzieć BOGU wiarą; nikogo więc wbrew jego woli nie wolno do przyjęcia wiary 

przymuszać”Sobór Watykański II, dekl. Dignitatis humanae, 10; por. KPK, kan. 748, § 2. „BÓG wzywa ludzi, aby MU służyli w DUCHU i prawdzie; wezwanie takie wiąże ich w sumieniu, 

ale nie zmusza… W najwyższym stopniu przejawiło się to w JEZUSIE CHRYSTUSIE"Sobór Watykański II, dekl. Dignitatis humanae, 11. JEZUS wprawdzie wzywał do wiary i nawrócenia, 

ale nikogo do tego nie zmuszał. „Dał świadectwo prawdzie, ale zaprzeczającym nie chciał jej narzucać siłą. JEGO Królestwo… wzrasta miłością, przez którą 

CHRYSTUS wywyższony na krzyżu ludzi do siebie pociągnął"Sobór Watykański II, dekl. Dignitatis humanae, 11. [KKK, 160] 

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
POWOŁANIE SZYMONA I ANDRZEJA — brat ANGELICO ((ok. 1400, Vicchio nell Mugello – 1455, Rzym) 

Szkic, I poł. XV w., pióro, tusz, papier wymyty we krwi, 13.5×18 cm, muzeum Louvre, Paryż; źródło: www.culture.gouv.fr 

Z PIERWSZEJ KSIĘGI SAMUELA1 Sm 3, 3b-10. 19 

Samuel spał w przybytku PANA, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. 

Wtedy PAN zawołał Samuela, a ten odpowiedział: „Oto jestem”. Pobiegł 

do Helego mówiąc mu: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Heli odrzekł: 

„Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać”. Położył się zatem spać. 

Lecz PAN powtórzył wołanie: »Samuelu!«. Wstał Samuel i pobiegł do Helego 

mówiąc: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Odrzekł mu: »Nie wołałem 

cię, synu. Wróć i połóż się spać«. Samuel bowiem jeszcze nie znał PANA, 

a słowo PANA nie było mu jeszcze objawione. 

I znów PAN powtórzył po raz trzeci swe wołanie: »Samuelu!«. Wstał więc 

i poszedł do Helego, mówiąc: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Heli 

spostrzegł się, że to PAN woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: 

„Idź spać. Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: ‘Mów, PANIE, bo sługa 

TWÓJ słucha’”. Odszedł Samuel i położył się spać na swoim miejscu. 

Przybył PAN i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: »Samuelu, 

Samuelu!«. Samuel dpowiedział: „Mów, bo sługa TWÓJ słucha”. Samuel 

dorastał, a PAN był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu 

na ziemię. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 40 (39), 2 i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: 8a i 9a) 

REFREN: Przychodzę, BOŻE, pełnić TWOJĄ wolę 

Z nadzieją czekałem na PANA, 

a ON się pochylił nade mną 

i wysłuchał mego wołania. 

Włożył mi w usta pieśń nową, 

śpiew dla naszego BOGA. 

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, 

ale otworzyłeś mi uszy. 

Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. 

Wtedy powiedziałem; „Oto przychodzę. 

W zwoju księgi jest o mnie napisane: 

Radością jest dla mnie pełnić TWOJĄ wolę, mój BOŻE, 

a TWOJE prawo mieszka w moim sercu”. 

Głosiłem TWĄ sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu 

i nie powściągałem warg moich, o czym TY wiesz, PANIE. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20 

Bracia: 

Ciało nie jest dla rozpusty, ale dla PANA, a PAN dla ciała. BÓG zaś i PANA 

wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. 

Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami CHRYSTUSA? Ten zaś, kto się 

łączy z PANEM, jest z NIM jednym duchem. 

Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest 

na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału 

grzeszy. 

Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem DUCHA ŚWIĘTEGO, który 

w was jest, a którego macie od BOGA, i że już nie należycie do samych 

siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc BOGA 

w waszym ciele! 

AKLAMACJAJ 1, 41. 17b Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Znaleźliśmy MESJASZA, to znaczy CHRYSTUSA, 

łaska i prawda przyszły przez NIEGO. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 1, 35-42 

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego 

JEZUSA, rzekł: «Oto BARANEK BOŻY». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, 

i poszli za JEZUSEM. JEZUS zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za NIM, 

rzekł do nich: »Czego szukacie?«. 

Oni powiedzieli do NIEGO: «RABBI, to znaczy: NAUCZYCIELU, gdzie 

mieszkasz?». 

Odpowiedział im: »Chodźcie, a zobaczycie«. Poszli więc i zobaczyli, gdzie 

mieszka, i tego dnia pozostali u NIEGO. Było to około godziny dziesiątej. 

Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za NIM, był Andrzej, 

brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: 

«Znaleźliśmy MESJASZA», to znaczy: CHRYSTUSA. I przyprowadził go do JEZUSA. 

A JEZUS wejrzawszy na niego rzekł: »Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz 

się nazywał Kefas«, to znaczy: Piotr. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. DANIEL KARMASZ, MĘCZENNIK 
15.XII.1596 w Brześciu Litewskim, na synodzie 
krajowym, część prawosławnej metropolii kijow-
skiej w Rzeczypospolitej uznała papieża za gło-
wę Kościoła i przyjęła dogmaty Kościoła kato-
lickiego, zachowując liturgiczny ryt bizantyjski. 
Odtąd zwano ich unitami (od Unii brzeskiej). 

Jedną z diecezji (eparchii) unickich wówczas 
powstałych była diecezja chełmska. 

Taka sytuacja trwała do rozbiorów. W zaborze 
austriackim dozwolono na w miarę normalne 
funkcjonowanie Kościoła unickiego, natomiast 
w rosyjskim dążono do jego likwidacji. 

Na zrabowanych terenach włączonych bezpo-
średnio do Rosji w ciągu ok. 50 lat dokonano 
siłowego – poprzez prawny przymus – włączenia 
unitów do prawosławia. Zastosowano typowe dla 
Rosjan metody dzielenia hierarchów, nominowania proboszczy przychylnych 
prawosławiu, przejmowania sanktuariów, kasaty klasztorów bazyliańskich, etc., 
uzupełnione wymuszaniem jedności liturgicznej – wprowadzania rosyjskich 
wydawnictw, usuwania obcych prawosławiu ławek i organów, wizerunków 
katolickich świętych nieuznawanych przez cerkiew. 12.II.1839 na synodzie 
w Połocku likwidację zakończono – unieważniono postanowienia Unii brzeskiej, 
a wszystkie parafie włączono do struktur prawosławia. dokończenie na odwrocie… 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/joconde/0119/m503501_d0111976-000_p.jpg
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Chrzty w styczniu w 4tą niedzielę miesiąca, 25.I, na sumie 
 23.I (piątek): O 1800 zapraszamy na Mszę św. rodziców. Po niej 

Różaniec rodziców za dzieci.. 
 15–24.IV: Pielgrzymka parafialna do Medjugorie. Chętnych 
prosimy! o zgłaszanie się do naszych duszpasterzy… 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

19.I 
(poniedziałek) 

ŁYCZYN i SŁOMCZYN  
ul. Łyczyńska 

1600 jeden ksiądz 

SŁOMCZYN 
ul. Wilanowska, numery parzyste, 

od szkoły 
1600 jeden ksiądz 

20.I 
(wtorek) 

SŁOMCZYN 
ul. Wilanowska, numery nieparzyste 

1600 dwóch księży 

21.I 
(środa) 

SŁOMCZYN 
ul. Wiślana 

1600 dwóch księży 

22.I 
(czwartek) 

OSIEDLE BRZEŚCE 1600 dwóch księży 

23.I 
(piątek) 

KAWĘCZYNEK 1600 dwóch księży 

24.I 
(sobota) 

BOROWINA 930 dwóch księży 

Księża proszą o podwożenie na kolędę i zewnętrzny znak, 
że wizyta księży jest OCZEKIWANA 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

19.I 
(poniedziałek) 

730  

1800  

20.I 
(wtorek) 

730  

1800 
† Mieczysława CICHECKIEGO, 

zmarłych z rodzin CICHECKICH, BOROWSKICH, ROPELEWSKICH, 

KONDEJÓW, WITCZAKÓW i BROJKÓW 

21.I 
(środa) 

730  

1800 
† dziadków HIBIŃSKICH, TOMCZYKÓW, OSIADACZÓW 

i WROCHNÓW 

22.I 
(czwartek) 

730  

1800 † Stefana WOJTCZAKA, w 3 rocznicę śmierci 

23.I 
(piątek) 

730  

1800 
† Danuty, Marceli i Wacława RYBACKICH, 

Stanisława FELBURA 

24.I 
(sobota) 

730 w pewnej intencji 

1800 
† Jana KORNASZEWSKIEGO, w 2 rocznicę śmierci, 

Franciszka i Stanisławy KORNASZEWSKICH 

25.I 
(niedziela) 

845 

† Dariusza KOSZORKA, w 5 rocznicę śmierci, 

Wacławy i Edwarda KOSZORKÓW, 

Gabrieli i Stanisława PODGÓRSKICH, 

Zofii KUBIAK, Zygmunta ŁOPACIŃSKIEGO 

1030 
† Dariusza OLESIŃSKIEGO, w 5 rocznicę śmierci, 

Jana OLESIŃSKIEGO 

1200 
† Feliksy CHRZANOWSKIEJ, w 30 rocznicę śmierci, 

Władysława CHRZANOWSKIEGO 

1800 
† Elżbiety i Józefa PIÓRECKICH, 

Janiny i Stanisława WASIAKÓW 

PATRON TYGODNIA: BŁ. DANIEL KARMASZ, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
W całej Rosji pozostała jedna unicka diecezja – chełmska. Stało się tak, ponieważ 
od 1815 należała ona do tzw. Królestwa Polskiego, którego acz zwierzchnikiem 
był rosyjski car, to które posiadało wszelako niejaką autonomię polityczną… 

Dopiero więc w latach 1850, Rosjanie zaczęli realizować plan jej likwidacji. Ukon-
kretnił się on po upadku powstania styczniowego w latach 1863-65. Oparty został 
na wcześniejszych doświadczeniach. Car wydał ukazy, mocą których do cerkwi 
wprowadzono język ruski zamiast powszechnie używanej polszczyzny. Uzależ-
niono nominację proboszczów od władzy zaborczej. W 1864 zlikwidowano 
większość klasztorów bazyliańskich. Rok później ograniczono władzę biskupa… 

Zaczęto sprowadzać unickich kapłanów z … Galicji, z zaboru austriackiego! 
Chodziło oczywiście o moskalofili. A w 1867 Rosja zerwała konkordat z Waty-
kanem. Umożliwiło to przejęcie, w 1871, władzy biskupiej w Chełmie – bez zgody 
papieża – przez niejakiego Marcelego Popiela… 

Rok później skasowano ostatni klasztor bazyliański, w Warszawie. 

Kościół diecezji chełmskiej przybrał wiele unikatowych cech. W cerkwiach pojawiły 
się organy. Rezygnowano z ikonostasów i orientowania budynków. Odprawiano 
godzinki i nabożeństwa różańcowe, śpiewano polskie pieśni religijne. W I.1873 
nakazano więc wprowadzenie liturgii opartej na wzorach rosyjskich. W X.1873 
Popiel usunął z kościołów dzwonki, monstrancje, konfesjonały, ołtarze boczne, 
wprowadził ikonostasy, zabronił wspominania papieża, nakazał udzielanie komunii 
wyłącznie na stojąco. Sprowadził prawosławne księgi liturgiczne. Z wykazu świąt 
usunięto wspomnienie św. Jozafata Kuncewicza oraz święto BOŻEGO CIAŁA. 

Rozpoczęły się aliści protesty. Wierni zaprzestali uczęszczania na nabożeństwa. 
Modlili się przy użyciu polskich książeczek i śpiewali polskie pieśni religijne – 
w domach. Popów nie wpuszczano do świątyń. Ukrywano klucze do cerkwi. 

Do najgłośniejszych protestów doszło w I.1874. Interweniowało wojsko. 

Najpierw 17.I.1874, w Drelowie, od kul rosyjskich żołdaków zginęło 13 unitów. 

Tydzień później, 24.I.1874, podobnie stało się w Pratulinie, wsi w woj. lubelskim. 

Tam, po wyrzuceniu unickiego proboszcza, Kurmanowicza, parafianie nie wpuścili 
prawosławnego popa. Wówczas gubernator carski wysłał wojsko… 

Parafianie udali się pod świątynię. Wiedzieli, czym to grozi. Żegnali się z bliskimi, 
ubierali odświętnie, bo szło „o najświętsze sprawy”. Gdy otoczyło ich wojsko uklę-
kli na cmentarzu świątynnym. Rozpoczęli modlitwy. Zaintonowali: „Kto się w opie-
kę…” Nie złorzeczyli oprawcom, ale powtarzali: „słodko jest umierać za wiarę”. 

I zostali rozstrzelani… 

Rosjanie zamordowali wówczas 13 unitów. Jednym z nich był Daniel Karmasz. 

Urodził się w 1826 we wsi Łęgi. Był chłopem, bez wykształcenia, ojcem 5 dzieci. 
Miał opinię człowieka roztropnego, zrównoważonego i życzliwego. Był poważany. 

Umiłowanie kościoła – cerkwi – wyniósł z domu rodzinnego. Był tercjarzem… 

Gdy nadciągnęło rosyjskie wojsko wydał, jako przewodniczący bractwa, pole-
cenie bicia w dzwony. Sam stanął na czele niosąc wysoko krzyż… 

Zawołał: „Odrzućcie wszystko, kołki i kamienie, pod kościół. To nie bitwa 
o kościół. To walka za wiarę i za Chrystusa!” 

Dosięgła go, z krzyżem w ręku, kula pierwszej salwy… 

Ciała męczenników Rosjanie zakopali. Mogiłę zrównali z ziemią… 

11.VI.1875 „Świątobliwy” Synod Rządzący Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego 
ogłosił przyłączenie diecezji chełmskiej do prawosławia… 

Szczątki męczenników odnaleziono i już po zakończeniu okupacji komunazistow-
skiej, 18.V.1990, ekshumowano i przeniesiono do pratulińskiego kościoła. 

Tam też przechowywany jest krzyż niesiony przez Daniela. 

13 męczenników beatyfikował 6.X.1996 Jan Paweł II… (uroczystość 24 stycznia) 

il. na odwrocie: DANIEL KARMASZ – wspólczesna ikona; - źródło: www.cyrylimetody.marianie.pl 

W KATEDRZE TWOICH RAMION… 

 

MADONNO moja 

gdy się spełniasz 

zmierzchy pierzchną 

w katedrze TWOICH ramion 

nade mną rozpiętych 

… MADONNO moja 

czarna i senna 

już nie wiem 

czy to ja czy TY 

drżysz we mnie 

SAMSONOWICZ, Jan (1944, Gorlice – 1983, Gdańsk), 1982, podczas internowania 
Autor, działacz opozycyjny, jeden z założycieli Ruchu Młodej Polski, 30.VI.1983 znaleziony powieszony na bramie 

Stoczni Gdańskiej, prawd. zamordowany przez komunazistowskie władze reżimu Jaruzelskiego 
il. SEN DZIECIĄTKA — SALVI, Jan Chrzciciel z Sassferrato (1609, Sassoferrato – 1685, Rzym) 

olejny na płótnie, 74×59 cm, kolekcja prywatna; źródło: www.wga.hu 

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 Dariusz KIJ 
 

SEW 

http://www.cyrylimetody.marianie.pl/akatyst.htm
http://www.wga.hu/html/s/sassofer/sleep1.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

