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Wierzący, którzy odpowiadają na SŁOWO BOŻE i stają się członkami CIAŁA CHRYSTUSA, zostają ściśle zjednoczeni z CHRYSTUSEM: „W CIELE tym życie CHRYSTUSOWE 

rozlewa się na wierzących, którzy przez sakramenty jednoczą się w sposób tajemny i rzeczywisty z umęczonym i uwielbionym CHRYSTUSEM”Sobór Watykański II, 

konst. Lumen gentium, 7. Jest to szczególnie prawdziwe w odniesieniu do chrztu, przez który jednoczymy się ze śmiercią i zmartwychwstaniem CHRYSTUSAPor. Rz 6, 4-5; 

1 Kor 12, 13, oraz do EUCHARYSTII, przez którą „uczestnicząc w sposób rzeczywisty w CIELE PAŃSKIM, wznosimy się do wspólnoty z NIM i nawzajem ze sobą”Sobór 

Watykański II, konst. Lumen gentium, 7. [KKK, 160] 

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
JONASZ UPOMINAJĄCY NINIWĘ — DORÉ, Gustaw (1832, Strasbourg – 1883, Paryż) 

1865, rycina, z „La Sainte Bible”; źródło: www.gutenberg.org 

Z KSIĘGI PROROKA JONASZAJon 3, 1-5. 10 

PAN przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: »Wstań, idź 

do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które JA ci zlecam«. 

Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak PAN powiedział. 

Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc 

Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: „Jeszcze 

czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona”. 

I uwierzyli mieszkańcy Niniwy BOGU, ogłosili post i oblekli się w wory 

od największego do najmniejszego. 

Zobaczył BÓG czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania. 

I ulitował się BÓG nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, 

i nie zesłał jej. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 25 (24), 4-5. 6-7bc. 8-9 (R.: por. 4b) 

REFREN: Naucz mnie chodzić TWOIMI ścieżkami 

Daj mi poznać TWOJE drogi, PANIE, 

naucz mnie chodzić TWOIMI ścieżkami. 

Prowadź mnie w prawdzie według TWYCH pouczeń, 

BOŻE i ZBAWCO, w TOBIE mam nadzieję. 

Wspomnij na SWOJE miłosierdzie, PANIE, 

na SWOJĄ miłość, która trwa od wieków. 

Pamiętaj o mnie w SWOIM miłosierdziu 

ze względu na dobroć TWĄ, PANIE. 

Dobry jest PAN i prawy, 

dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 

Pomaga pokornym czynić dobrze, 

uczy pokornych dróg SWOICH. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN 1 Kor 7, 29-31 

Mówię wam, bracia, czas jest krótki. 

Trzeba więc, aby ci, co mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, 

co płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby się nie ra-

dowali; ci, co nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, co używają tego świata, 

tak jakby z niego nie korzystali. 

Przemija bowiem postać tego świata. 

AKLAMACJAMk 1, 15 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Bliskie jest królestwo BOŻE. 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKAMk 1, 14-20 

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł JEZUS do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. 

Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo BOŻE. Nawracajcie się 

i wierzcie w Ewangelię». 

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata 

Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem 

rybakami. JEZUS rzekł do nich: «Pójdźcie za MNĄ, a sprawię, że się staniecie 

rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za NIM. 

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego, Jana, którzy 

też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca 

swego, Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi i poszli za NIM. 

PATRONKA TYGODNIA: BŁ. OLIMPIA OLGA BIDA, MĘCZENNICA 
Olga urodziła się w 1903 w wsi Cebłów, ok. 40 km 
od Tomaszowa Lub. (dziś Ukraina). 

Była jednym z 4 dzieci Aleksego i Anny. 

Wychowała się w rodzinnej wsi. Tam ukończyła 4 lata 
szkoły elementarnej. Tam też zetknęła się unickimi jó-
zefitkami, założonymi w XIX w. przez Cyryla Sielic-
kiego, kapłana greckokatolickiej eparchii przemyskiej. 

Wstąpiła do józefitek i w Cebłowie odbyła nowicjat 
przyjmując imię Olimipii. Następnie posługiwała w o-
kolicznych wsiach, jako nauczycielka religii, wycho-
wawczyni, prowadząc działalność charytatywną i or-
ganizując edukację dla młodych kobiet. 

Z czasem została mistrzynią nowicjuszek. 

W 1938 została przełożoną klasztoru w mieście 
Chyrów, w pow. Sambor. Tam przetrwała okupację 
rosyjską lat 1939-41 i niemiecką lat 1941-44. 
Pokornie posługiwała zgodnie z charyzmatem swego 
Zgromadzenia. „Była bardzo uprzejmą i pełną 

poświęcenia […] Nigdy nie wdawała się w żadne kłótnie […]” — tak ją zapamiętano… 

8.VIII.1944 do Chyrowa powrócili Rosjanie. Rozpoczęła się droga krzyżowa 
józefitek. Najpierw aresztowano biskupów Kościoła greckokatolickiego. Potem, 
na tzw. pseudosoborze lwowskim, Rosjanie, za pomocą apostatów, „formalnie” 
wcielili Kościół greckokatolicki do rosyjskiej Cerkwii prawosławnej. 

Siostry dalej posługiwały. Ale w 1950 nastąpiło pierwsze aresztowanie. Nakazano 
zdjąć czarne habity i przejść na prawosławie. Nie posłuchały. Kilka miesięcy 
później aresztowano je ponownie. Zawieziono do więzienia w Borysławiu, gdzie 
przez 6 tygodni spały w celach na cementowej podłodze. 

Następnie skazano je na zesłanie. Olimpia, za prowadzenie „tajnej działalności 
duszpasterskiej”, skazana została na dożywotnią zsyłkę. 

Po 2 tygodniach podróży w bydlęcych wagonach wyrzucono je z pociągu w Char-
sku k. Tomska. Olimpia znalazła mały pokoik, gdzie mieszkał sparaliżowany, chory 
na gruźlicę Rosjanin, agresywny i chamski, z kim nikt nie chciał przebywać… 

One nie miały wyboru. Zaczęły niewolniczo pracować przy wycince drzew. 

Pod wpływem sióstr współtowarzysz w izdebce uspokoił się widząc, jak modli-
ły się codziennie po powrocie z ciężkiej pracy w lesie… 

Pisała w cudem zachowanym liście: 

“PAN nie dozwoli swoich dzieciom zagubić się na obcych ziemiach […] 

Powiedział: »Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwoś-ci, 
albowiem do nich należy królestwo niebieskie«

Mt 5, 10
 […] My cierpimy za wiarę: cóż 

jest wspanialszego”… 

Wycieńczona ciężką pracą, chora, bez opieki lekarskiej, nie wytrzymała długo. 
Odeszła do PANA 28.I.1952… 

Beatyfikowana została – ze współsiostrą s. Leokadią Harasymiw – 27.VI.2001 
we Lwowie przez św. Jana Pawła II, w gronie 27 greckokatolickich męczenników 
totalitaryzmów. (uroczystość 28 stycznia) 

il.: OLIMPIA BIDA; - źródło: www.royaldoors.net 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.gutenberg.org/files/8710/8710-h/8710-h.htm#link054
http://www.royaldoors.net/2013/08/the-new-martyrs-of-the-ukrainian-greco-catholic-church/
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 1.II (niedziela): Po sumie comiesięczna adoracja Najświętszego 

Sakramentu, a po niej spotkanie Kół Żywego Różańca. 
 15–24.IV: Pielgrzymka parafialna do Medjugorie. Chętnych 
prosimy! o zgłaszanie się do naszych duszpasterzy… 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

26.I 
(poniedziałek) 

KAWĘCZYN 
strona prawa patrząc od kościoła 

1600 dwóch księży 

27.I 
(wtorek) 

KAWĘCZYN 
strona lewa patrząc od kościoła 

1600 dwóch księży 

28.I 
(środa) 

PARCELA 
ul. Baczyńskiego 

1600 dwóch księży 

29.I 
(czwartek) 

PARCELA 
ul. Grzybowska i Podlaska 

1600 dwóch księży 

30.I 
(piątek) 

OSIEDLE CONSTANS 1800 jeden ksiądz 

31.I 
(sobota)) 

BRZEŚCE 
strona d. PGR 

930 dwóch księży 

BRZEŚCE 
strona szkoły 

930 
dwóch księży 

jeden od Konstantynówki, 
drugi od Kawęczyna 

2.II 
(poniedziałek) 

PODŁĘCZE 930 dwóch księży 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

26.I 
(poniedziałek) 

730  

1800  

27.I 
(wtorek) 

730  

1800  

28.I 
(środa) 

730  

1800  

29.I 
(czwartek) 

730  

1800  

30.I 
(piątek) 

730  

1800  

31.I 
(sobota) 

730  

1800  

1.II 
(niedziela) 

845 
† Marcina MILEWSKIEGO, 

Mirosława, Jana i Ireny KULCZYKÓW 

1030 
† Zofii KARASZKIEWICZ, 

zmarłych w rodzin GUTOWSKICH i JANISZKÓW 

1200 † Bogdana Andrzeja KNYZIAKA, w 3 rocznicę śmierci 

1800 
† Andrzeja ŻUBERA, w 10 rocznicę śmierci, 

zmarłych z rodzin ŻUBERÓW i JAKIMOWICZÓW 

OTWIERAM GROBY NASZYCH OJCÓW… 
Otwieram groby Wasze! 

Prorokuj, SYNU CZŁOWIECZY! 

Niech kości te staną się szkieletami. 

I stały się. 

Prorokuj, aby kości te okryły się skórą. 

I stało się jakby wojsko ogromne, 

ale nie miało ducha – nie miało życia. 

Tchnij więc DUCHA swojego. 

I stał się wielki naród. 

Żebyście wiedzieli: Ja jestem Pan! 

Nawet z wyschniętych kości mocen jest BÓG 

wskrzesić sobie naród doskonałypor. Ez 37,1-14. 

A wśród nich jest jeden, który zna swoje imię, 

swoją godność i swoją tożsamość. 

Ja jestem Romuald Traugutt! 

W styczniu 1863 Polska wyraźnie się zbroiła. 

Początkowo Romuald nie włączył się do Powstania, 

nie wierząc w jego powodzenie. 

W maju porucznik Mitraszewski na kolanach prosił […]: 

Romku, ratuj Polskę! 

[…] przystąpił do spowiedzi, do Komunii Świętej, 

pożegnał się z rodziną i wbrew nadziei objął dowództwo […]. 

Do Powstańców pisał […]: 

Nie na podboje idziemy, 

ale po odbiór wydzieranego nam dobra BOSKIEGO. 

Dobrem BOSKIM jest wolność! 

Wygraną będzie ocalenie Dumy Narodu. 

Jeżeli przegramy, rzeką krwi naszej popłyną inni ku wolności […] 

Ojciec Święty [Pius IX] na to: 

Wzywam wszystkie narody, do modlitwy za Polskę! 

Jedenastego kwietnia 1864 o północy aresztowano Traugutta. 

[…] maltretowany na Pawiaku, nikogo nie zdradził. 

Całą odpowiedzialność za powstanie wziął na siebie. […] 

Piątego sierpnia […] przywieziono skazańców [na Cytadelę]. Cisza. 

Który z was jest Traugutt? – pytał policmajster. 

Romuald chwycił krzyż z rąk kapucyna, […] podniósł w górę i powiedział: 

Ja jestem Romuald Traugutt! […] 

Płacz. Krzyk. Modlitwa. Śpiew: BOŻE, coś Polskę. 

A orkiestra carska grała dla ironii walca: 

Na stokach Mandżurii. 

Tu, przed BOGIEM […] rozpłakała się nawet śmierć. […] 

Polska jeszcze raz konała, ale nie umarła. 

Jeszcze przyjdą prorocy i będzie zmartwychwstanie. 

O. Rafał Kalinowski, br. Albert Chmielowski, ks. Antoni Mackiewicz, 

ks. Józef Brzóska, ks. Skorupka, ks. Popiełuszko, ks. Bogucki, 

Prymas Wyszyński, święty Jan Paweł II zawołają jednym głosem: 

Powstała z martwych na TWE własne słowo 

Polska wolności narodów chorąży, 

pierzchnęły straże, a ponad Jej głową 

orzeł biały krąży. 

A Biały Prorok na placu Zwycięstwa zawoła: 

[…] Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, 

Tej Ziemi. 

Niech zstąpi. 

Na rozpad moralności, ładu, sztuki, porządku, cywilizacji, 

słów i prawa, logiki i wszelkich wartości. 

I niech broni nas 

od zniewolenia, co udaje wolność 

od obłudy udającej szczerość 

od głupoty udającej mądrość 

od chamstwa udającego obrażaną godność 

od tych, co obrońców życia linczują jak zabójców 

od szatańskiego tak, które znaczy nie 

od mędrców, którzy ulepili golema na własną i na naszą zgubę. 

Romualdzie! 

Teraz jesteś Polsce potrzebny! 

ZAWITKOWSKI, Józef (ur. 1938, Wał), 5.VIII.2014, fragm. homili 
il. PRZYSIEGA — GROTTGER, Artur (1837, Ottyniowice – 1867, Amélie-les-Bains) 

1864-66, cykl „Lituania”, czarna i biała kredka, karton, Muzeum Narodowe w Krakowie; źródło: www.pinakoteka.zascianek.pl 

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 
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