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Świadkowie, którzy poprzedzili nas w drodze do Królestwapor. Hbr 12, 1, szczególnie ci, których Kościół uznaje za „świętych”, uczestniczą w żywej tradycji modlitwy 

przez wzór swojego życia, przez pozostawione przez nich pisma oraz przez swoją modlitwę dzisiaj. Kontemplują oni BOGA, wychwalają GO i nieustannie 

opiekują się tymi, których pozostawili na ziemi. Wchodząc „do radości” swego NAUCZYCIELA, zostali „postawieni nad wieloma”por. Mt 25, 21. Wstawiennictwo jest 

ich najwyższą służbą zamysłowi BOŻEMU. Możemy i powinniśmy modlić się do nich, aby wstawiali się za nami i za całym światem. [KKK, 2683] 

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 
JEZUS ROZWIJAJĄCY KSIĘGĘ W SYNAGODZE — TISSOT, Jakub Józef Jacek (1836, Nantes – 1902, Buillon) 

1886–94, farby wodne, papier, 27.1×19.2 cm, Brooklyn Museum, Nowy Jork; źródło: www.brooklynmuseum.org 

Z KSIĘGI NEHEMIASZANe 8, 1-4a. 5-6. 8-10 

Gdy Izraelici mieszkali już w swoich miastach, wtedy zgromadził się cały 

lud jak jeden mąż na placu przed Bramą Wodną. I domagali się od pisarza 

Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa Mojżeszowego, które PAN nadał 

Izraelowi. 

Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadzenie, w którym 

uczestniczyli nie tylko mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, 

którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi na placu przed Bramą Wodną 

od rana aż do południa w obecności mężczyzn, kobiet i tych, którzy 

rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa. 

Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym 

celu. Ezdrasz otworzył księgę przed oczyma całego ludu, znajdował się 

bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. 

I Ezdrasz błogosławił wielkiego PANA BOGA, a cały lud podnosząc ręce 

odpowiedział: „Amen! Amen!” Potem pokłonili się i upadli przed PANEM 

na kolana, twarzą dotykając ziemi. 

Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem 

objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. 

Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i le-

wici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: „Ten dzień jest poświęcony 

BOGU waszemu, PANU. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!” 

Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. 

I rzekł im Nehemiasz: „Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie 

napoje słodkie, poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma: 

albowiem poświęcony jest ten dzień PANU naszemu. A nie bądźcie 

przygnębieni, gdyż radość w PANU jest ostoją waszą”. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63b) 

REFREN: Słowa TWE, PANIE, są duchem i życiem 

Prawo PAŃSKIE jest doskonałe i pokrzepia duszę, 

świadectwo PANA niezawodne, uczy prostaczka mądrości. 

JEGO słuszne nakazy radują serce, 

jaśnieje przykazanie PANA i olśniewa oczy. 

Bojaźń PANA jest szczera i trwa na wieki, 

sądy PANA prawdziwe, a wszystkie razem słuszne. 

Niech znajdą uznanie przed TOBĄ 

słowa ust moich i myśli mego serca, 

PANIE, moja OPOKO i mój ZBAWICIELU. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 12, 12-30 

Bracia: 

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszys-

tkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest 

i z CHRYSTUSEM. 

Wszyscyśmy bowiem w jednym DUCHU zostali ochrzczeni, aby stanowić 

jedno CIAŁO: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. 

Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym DUCHEM. 

Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Jeśliby noga 

powiedziała: „Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała”, czy wskutek 

tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśliby ucho powiedziało: 

„Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała”, czyż nie należałoby 

do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby 

całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? 

Lecz BÓG, tak jak chciał, stworzył różne członki umieszczając każdy z nich 

w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? 

Tymczasem zaś wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało. Nie może 

więc oko powiedzieć ręce: „Nie jesteś mi potrzebna”, albo głowa nogom: 

„Nie potrzebuję was”. 

Raczej nawet niezbędne są dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze; 

a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy 

poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość 

wstydliwych członków ciała, a te, które nie należą do wstydliwych, tego 

nie potrzebują. 

Lecz BÓG tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki 

z natury mało godne czci, by nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby 

poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc gdy cierpi 

jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu 

członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie 

członki. 

Wy przeto jesteście CIAŁEM CHRYSTUSA i poszczególnymi członkami. 

I tak ustanowił BÓG w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, 

po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, 

wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. 

Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są na-

uczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? Czy wszyscy 

posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? 

Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? 

AKLAMACJAŁk 4, 18 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

PAN posłał MNIE, abym ubogim niósł dobrą nowinę, 

więźniom głosił wolność. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. ŁUKASZAŁk 1, 1-4; 4, 14-21 

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały 

pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi 

świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie 

wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś 

się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. 

W owym czasie: 

JEZUS powrócił w mocy DUCHA do Galilei, a wieść o NIM rozeszła się po całej 

okolicy. ON zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. 

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał 

się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano MU księgę 

proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było 

napisane: 

„DUCH PAŃSKI spoczywa na MNIE, ponieważ MNIE namaścił i posłał MNIE, 

abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym 

przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski 

od PANA”. 

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze 

były w NIM utkwione. Począł więc mówić do nich: »Dziś spełniły się te słowa 

Pisma, któreście słyszeli«. 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/4471/Jesus_Unrolls_the_Book_in_the_Synagogue_(J%C3%A9sus_dans_la_synagogue_d%C3%A9roule_le_livre)
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 25.I (poniedziałek): O 2000 w domu rekolekcyjnym spotkanie 

rodziców dzieci udających sie w dniach 30.I–6.II.2016 
na parafialny wyjazd na narty. Innych zainteresowanych 
prosimy o kontakt z ks. Darkiem. 

 W nadchodzące ferie zimowe parafialny Zespół Caritas 

współorganizuje obóz narciarski w Grywałdzie. W gronie 
uczestników znajduje się 15 dzieci z rodzin ubogich. Caritas 

zwraca się z prośbą o wsparcie inicjatywy, bez czego 
zimowy wyjazd i odpoczynek dzieci nie będzie możliwy. 
Pieniądze można wrzucać do skrzynki przy stoliku MATKI 

BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY lub przekazywać organizatorom 
wyjazdu. Za wszystkie ofiary serdeczne Bóg zapłać! 

 Trwa wizytacja duszpasterska – KOLĘDA. Program – poniżej  
Za wszystkie ofiary Księża składają serdeczne Bóg zapłać! 
Uwaga: Do końca trwania kolędy nie będzie Mszy św. 

o 1800 w dni powszednie. 
 Nasi duszpasterze dziękują! za ofiary na remont muru koś-

cielnego i konserwację figury MATKI BOŻEJ przed kościołem. 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

25.I 
(poniedziałek) 

SŁOMCZYN 
UL. WILANOWSKA, NUMERY PARZYSTE 

1600 
jeden ksiądz 

od szkoły 

26.I 
(wtorek) 

SŁOMCZYN 
UL. WIŚLANA 

1600 dwóch księży 

27.I 
(środa) 

CIECISZEW 1600 dwóch księży 

28.I 
(czwartek) 

PARCELA 
UL. BACZYŃSKIEGO 

1600 dwóch księży 

29.I 
(piątek) 

TUROWICE 
PRZY SZOSIE 

1600 trzech księży 
KAWĘCZYN I TUROWICE 

OD WIERZBÓWKI DO SZOSY 

20.I 
(sobota) 

BRZEŚCE  
STRONA SZKOŁY 

930 
dwóch księży 

jeden od Konstantynówki, 
drugi od Kawęczyna 

PARCELA 
UL. GRZYBOWSKA I PODLASKA 

930 jeden ksiądz 

Księża proszą o podwożenie na kolędę i zewnętrzny znak, 
że wizyta naszych duszpasterzy jest OCZEKIWANA! 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

25.I 
(poniedziałek) 730  

26.I 
(wtorek) 730  

27.I 
(środa) 730  

28.I 
(czwartek) 730  

29.I 
(piątek) 

730  

1800 † Andrzeja WRÓBLA, w 1 rocznicę śmierci 

30.I 
(sobota) 

730  

1800 
† Henryka SYKULAKA 

Janiny SYKULAK, w 1 rocznicę śmierci 

31.I 
(niedziela) 

845 
† Wojciecha GRZYWACZA, 

Stefanii i Jana KAMIŃSKICH, 

Franciszki i Stanisława GRZYWACZÓW 

1030 
† Zofii KARASZKIEWICZ, 

zmarłych z rodzin GUTOWSKICH i KARASZKIEWICZÓW 

1200 
† Dariusza i Jana OLESIŃSKICH, 

Krystyny i Józefa ŚLIWKÓW 

1800 † Bogdana Andrzeja KNYZIAKA 

TWOJE ME OWOCE… 
Korzenie moje w TOBIE. TYŚ jest moją glebą. 

W TOBIE czuwa me męstwo, w TOBIE spokój drzemie. 

TYŚ mi dał dom wieczności, w którą wstąpię: niebo, 

TYŚ mi dał schron i drogę, na której trwam: ziemię. 

Wyrosłem słowem TWOIM z nicości zbudzony – 

Poznałem dnie zachwytu i rozpaczy noce. 

Kwitnąłem, kiedyś kazał – opadnę skruszony, 

TWOJE są moje kwiaty, TWOJE me owoce. 

TWOIM siew mój. TY uchroń, by nie zmarniał podle – 

TYŚ był stróżem, bądź siewcą. TOBIE moje żniwo. 

Niczego już nie pragnę i tylko się modlę, 

By wola TWA się stała – w nie jest sprawiedliwość. 

Ciężkie życie, lecz z TOBĄ jest łatwe i lekkie; 

Ciężka śmierć, ale z TOBĄ czuła jest jak zorze – 

Dobrze było, żeś życiem otwarł me powieki, 

Dobrze będzie, gdy zamknę je, STRÓŻU mój – BOŻE. 

BĄK. Wojciech (1907, Ostrów Wlkp. – 1961, Poznań), wiersz bez tytułów 

27.I.1953 Krakowie zakończył się tzw. proces księży kurii krakowskiej, oskarżonych przez komunazistów o dzia-
łalność szpiegowską na rzecz USA i „sprzedawanie swojej ojczyzny za judaszowe pieniądze”. Trzy osoby, w tym 
ks. Józef Lelito skazano na śmierć, cztery na długoletnie wyroki więzienia. Wyroków śmierci nie wykonano, 
ale ks. Wit Brzycki zmarł kilka miesięcy po zwolnieniu nie odzyskując utraconego w więzieniu zdrowia. 

W tym czasie Wojciech Bąk, autor powyższego wiersza, za domniemany „antysemityzm” od 1950 przetrzy-
mywany był w zakładach psychiatrycznych, bity i maltretowany. Dziś jest zapomniany. Natomiast takie postaci jak 
Jan Błoński, Karol Bunsch, Kornel Filipowicz, Leszek Herdegen, Andrzej Kijowski, Władysław Machejek, Bruno 
Miecugow, Sławomir Mrożek, Tadeusz Nowak, Julian Przyboś, Maciej Słomczyński, Wisława Szymborska, Anna 
Świrszczyńska czy Olgierd Terlecki podpisały 8.II.1953, a więc w czasie, gdy 3 osoby skazane w procesie 
krakowskim oczekiwały na wykonanie wyroku śmierci, rezolucję popierającą komunazistowskie sądy i władze… 

 

.il: POCHÓD NA SYBIR — GROTTGER. Artur (1837 Ottyniowice – 1867, Amélie-les-Bains) 

1866, olejny na płótnie, 45×55 cm, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie; źródło: www.pinakoteka.zascianek.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. KONSTANTY ŁUKASZUK, MĘCZENIK 
Urodził się w 1829 we wsi Zaczopki, ok. 1.5 km od Pra-
tulina nad Bugiem. 

Tam spędził całe życie. 

Prowadził gospodarstwo rolne. 

Ożenił się z Ireną i miał siedmioro dzieci. 

Miał opinię sprawiedliwego i uczciwego. 

Na początku lat 70. XIX w. pratulińska parafia należa-
ła do jedynej greckokatolickiej diecezji w całym Impe-
rium Rosyjskim – chełmińskiej. Pozostałe zaborca 
rosyjski rozwiązał albo siłą wcielił do prawosławia. 

Po powstaniu styczniowym Rosjanie zaczęli sprowa-
dzać z Galicji kapłanów ukraińskich o pro-rosyjskich 
i pro-prawosławnych poglądach. A w 1871 władzę 
biskupią – bez zgody papieża, za to ze wsparciem 

zaborcy rosyjskiego – przejął Ukrainiec, niejaki Marceli Popiel, moskalofil. 

W x.1873 ów Popiel nakazał usunięcie z cerkwi „elementów łacińskich”: dzwon-
ków, monstrancji, konfesjonałów, ołtarzy bocznych; rezygnację z modlitw za pa-
pieża – a w zamian wprowadzenie ikonostasów, udzielanie Komunii na stojąco. 

Rozpoczęły się protesty. Do najgłośniejszych doszło w I.1874. 

Najpierw 17.i.1874, w Drelowie (ok. 50 km od Pratulina), Rosjanie podczas starć 
zabili 13 unitów, a 50 – od kul i ciosów szabel – zostało rannych. Wychłostano 
nahajami dzieci – do 25 uderzeń, kobiety – do 100, i mężczyzn – do 200… 

Tydzień później przyszła kolej na Pratulin. 

Wcześniej, 8.I.1874, w greckokatolickie Boże Narodzenie, z Pratulina wyjechał pro-
boszcz, ks. Kurmanowicz. Odchodząc udzielił Konstantemu błogosławieństwa … 

Klucze do świątyni pozostawił kobietom. Te je ukryły i nie chciały oddać nowemu, 
wyznaczonemu przez Popiela proboszczowi, Leontiewowi Urbanowi. Wówczas 
gubernator carski, Stefan Gromieka, sprowadził wojsko… 

Wojsko – pod dowództwem niemieckiego luteranina, ppłk Steina – wraz z nowym 
proboszczem dotarło do Pratulina 24.I.1874. Parafianie uderzyli w dzwony… 

Pod kościołem pojawiło się ok. 500 osób, ok. ⅓ parafii. Ubrani odświętnie, bo wszak 
„szło o najświętsze sprawy”, zablokowali wejście. Na czele trzymano krzyż. 

Rosjanie najpierw próbowali namowy. Usłyszeli w odpowiedzi: 

„Wolimy stać i umrzeć bezbronni, przy świętym progu naszej cerkwi”… 

Padł rozkaz ataku. Ktoś krzyknął: „To nie bitwa o kościół. To walka za wiarę 
i za CHRYSTUSA!”. Pierwszy szturm się załamał… 

Ok. 12
00

 znów uderzono w bębny. Padła salwa. Po niej nastąpiła szarża… 

Zginęło 9 wiernych. Rannych zostało ok. 180 osób. Jedna z nich zmarła jeszcze 
tego samego dnia. Trzech umarło dzień później, 25.I.1874… 

Był wśród nich Konstanty. Prawd. został przebity bagnetem. Zmarł ok. 16
00

. 

Zmarłych pochowano we wspólnym grobie. Mogiłę Rosjanie zrównali z ziemią. 

6.X.1996 13 męczenników beatyfikował św. Jan Paweł II. (uroczystość 25 stycznia) 

il:: KONSTANTY ŁUKASZUK – współczesna ikona; - źródło: www.cyrylimetody.marianie.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 
 

SEW 

http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Grottger/Grottger_4.htm
http://www.cyrylimetody.marianie.pl/blogoslawieni.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

