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Do natury sakramentalnej posługi kościelnej należy wreszcie jej charakter osobowy. 

Chociaż pełniący posługę Chrystusa działają we wspólnocie, to zawsze działają także w sposób osobowy. 

Każdy zostaje powołany jako osoba: »Ty pójdź za Mną!«J 21, 22, por. Mt 4, 19. 21; J 1, 43, by być we wspólnym posłaniu osobowym świadkiem, ponosząc osobistą 

odpowiedzialność przed TYM, który posyła, działając „w JEGO osobie” i dla osób: 

„Ja ciebie chrzczę w imię OJCA…”, „Ja odpuszczam tobie grzechy…” [KKK, 878] 

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

POWOŁANIE APOSTOŁÓW PIOTRA I ANDRZEJA — VENEZIANO, Wawrzyniec (mal. 1356–72, Wenecja) 

ok. 1370, papier topolowy, 24×33 cm, Staatliche Museen, Berlin; źródło: www.wga.hu 

Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZAIz 8, 23b – 9, 3 

W dawniejszych czasach upokorzył PAN krainę Zabulona i krainę 

Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą 

przez Jordan, krainę pogańską. 

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad miesz-

kańcami kraju mroków światło zabłysło. 

Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. 

Rozradowali się przed TOBĄ, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy 

podziale łupu. 

Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego 

ciemięzcy, jak w dniu porażki Madianitów. 

PSALM RESPONSORYJNYPs 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 (R.: 1b) 

REFREN: PAN moim światłem i zbawieniem moim 

PAN moim światłem i zbawieniem moim, 

kogo miałbym się lękać? 

PAN obrońcą mego życia, 

przed kim miałbym czuć trwogę? 

O jedno tylko PANA proszę i o to zabiegam, 

żebym mógł zawsze przebywać w JEGO domu 

po wszystkie dni mego życia, 

abym kosztował słodyczy PANA, 

stale się radował JEGO świątynią. 

Wierzę, że będę oglądał dobra PANA 

w krainie żyjących. 

Oczekuj PANA, bądź mężny, 

nabierz odwagi i oczekuj PANA. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 Kor 1, 10-13. 17 

Upominam was, bracia, w imię PANA naszego, JEZUSA CHRYSTUSA, abyście 

żyli w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego 

ducha i jednej myśli. 

Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają 

się między wami spory. 

Myślę o tym, co każdy z was mówi: „Ja jestem od Pawła, a ja od Apollosa; 

ja jestem Kefasa, a ja CHRYSTUSA”. 

Czyż CHRYSTUS jest podzielony? 

Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? 

Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? 

Nie posłał mnie CHRYSTUS, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to 

nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć CHRYSTUSOWEGO krzyża. 

AKLAMACJApor. Mt 4, 23 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

JEZUS głosił Ewangelię o królestwie 

i leczył wszelkie choroby wśród ludu. 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZAMt 4, 12-23 

Gdy JEZUS posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił 

jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na po-

graniczu ziem Zabulona i Neftalego. 

Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: 

„Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, 

Galilea pogan! 

Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom 

cienistej krainy śmierci wzeszło światło”. 

Odtąd począł JEZUS nauczać i mówić: 

»Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie«. 

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, JEZUS ujrzał dwóch braci: 

Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć 

w jezioro; byli bowiem rybakami. 

I rzekł do nich: 

»Pójdźcie za MNĄ, a uczynię was rybakami ludzi«. 

Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za NIM. 

A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, 

i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe 

sieci. 

Ich też powołał. 

A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za NIM. 

I obchodził JEZUS całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, 

głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie 

słabości wśród ludu. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MAKSYM GAWRYLUK, MĘCZENNIK 

Na świat przyszedł 14.V.1840 w nadburzańskiej, 
wówczas gminnej, wsi Bohukały, ok. 2 km od Pra-
tulina, należących do guberni siedleckiej, wcho-
dzącej w skład rosyjskiego zaborczego ros. Цар-
ства Польского (pl. Królestwo Polskie). 

Ożenił się z Dominiką. Z trojgiem dzieci mieszkali 
w oddalonej o ok. 4 km od Pratulina wsi Derło. 
Prowadzili niewielkie gospodarstwo rodzinne. 

Cieszył się dobrą opinią. 

Na początku lat 70. XIX w. pratulińska parafia 
należała do jedynej greckokatolickiej diecezji 
w całym Imperium Rosyjskim – chełmińskiej. 
Pozostałe zaborca rosyjski rozwiązał albo siłą 
wcielił do prawosławia. 

Po powstaniu styczniowym Rosjanie zaczęli 
sprowadzać z Galicji kapłanów ukraińskich o pro-
rosyjskich i 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”: dzwonków, monstrancji, 

konfesjonałów, ołtarzy bocznych; rezygnację z modlitw za papieża – 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. dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.wga.hu/html_m/l/lorenzo/venezian/predell2.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 23–28.I (poniedziałek–sobota): Trwa wizytacja duszpasterska — 
KOLĘDA. Za wszystkie ofiary Księża z góry składają 
serdeczne Bóg zapłać! Program  poniżej. 
Uwaga: W dni powszednie do końca trwania kolędy nie bę-

dzie Mszy św. o 1800 (poza określonymi przypadkami). 
 27.I (piątek): O 1800 Msza św. a po niej spotkanie członków 

„Różańca Rodziców” wraz z rodzinami. Zapraszamy! wszystkich 

wahających się a pragnących przyłączyć się do tego dzieła! 
 11–17.II.2017: Parafialny wyjazd dla dzieci i młodzieży 

z naszej parafii do Zwardonia. Zapisy i więcej informacji: 
u ks. Michała. 

 W nadchodzące ferie zimowe Parafialny Zespół Caritas 

współorganizuje obóz narciarski w Grywałdzie. 
Wśród uczestników planuje się 15. dzieci z rodzin ubogich, 
których nie stać na pokrycie kosztów wyjazdu. Zwracamy się 
z gorącą prośbą o finansowe wsparcie naszej inicjatywy, gdyż 

bez pomocy parafian dzieci te nie będą miały – jak ich ró-
wieśnicy – możliwości wyjazdu i odpoczynku zimowego. 
Wsparcie można wpłacać na konto Zespołu Caritas: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie – 51 1240 1109 1111 0010 1498 1185 

lub przekazywać bezpośrednio organizatorom wyjazdu. 
Za wszystkie ofiary serdecznie dziękujemy! 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

24.I 
(wtorek) 

SZYMANÓW 1600 dwóch księży 

26.I 
(czwartek) 

OSIEDLE CONSTANS 1800 jeden ksiądz 

27.I 
(piątek) 

CIECISZEW 
ROLNICZY 

1600 jeden ksiądz 

28.I 
(sobota) 

BOROWINA 930 dwóch księży 

BRZEŚCE 
STRONA D. PGR-U 

930 dwóch księży 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

23.I 
(poniedziałek) 730  

24.I 
(wtorek) 730 w pewnej intencji 

25.I 
(środa) 730 † Piotra STĘPNIA 

26.I 
(czwartek) 730  

27.I 
(piątek) 

730 
† Zdzisława, Jarosława i Pawła GUTTÓW, 

zmarłych z rodzin GUTTÓW i SOĆKÓW 

1800  

28.I 
(sobota) 730 † Heleny i Władysława KAWKÓW 

29.I 
(niedziela) 

845 
† Wiesława ZDUŃCZYKA, w 2, rocznicę śmierci, 

jego rodziców Wacławy i Antoniego 

1030 
† Zofii KARASZKIEWICZ, 

zmarłych z rodzin KARASZKIEWICZÓW i GUTOWSKICH 

1200 † Bogdana Andrzeja KNYZIAKA, w 5. rocznicę śmierci 

1800 
† Mariana ROJKA, w 4 rocznicę śmierci, 

zmarłych rodziców z obu stron 

CO CHCESZ PANIE, UCZYŃ Z NAMI, ALE POLSCE ŻYCIE DAJ!… 
W żłobie leży, któż pobieży, 

kolędować małemu, 

JEZUSOWI, CHRYSTUSOWI 

dziś do nas zesłanemu? 

Pastuszkowie, przybywajcie 

JEMU wdzięcznie zaśpiewajcie, 

Jako PANU naszemu. 

W polskich sercach, niby w żłobie, 

leży dziś nasz PAN i KRÓL. 

My dziś BOGA czujem w sobie, 

ON nam w radość zmienia ból. 

JEGO miłość to sprawiła, 

że nas wszystkich zjednoczyła 

w jeden węzeł, w jeden ślub! 

Więc dzień zbawczy przybliżony, 

głaz grobowy odwalony 

i w kolebkę zmienion grób. 

Już nie w grobie, ale w żłobie 

z BOGIEM staje polski duch; 

W niebo wznosi skrzydła obie 

i do lotu wprawia w ruch. 

Śmiało, śmiało BOŻE ptaszę! 

Przeleć całe plemię Lasze, 

zanieś smętnym dobrą wieść! 

Że nam w sercach BÓG się rodzi, 

Gwiazda wschodzi, Polska wschodzi, 

chwała BOGU, Polsce cześć! 

Oto z nami, tułaczami 

cały polski klęka kraj. 

Co chcesz PANIE, uczyń z nami, 

ale Polsce życie daj! 

Przyjmiem chętnie z TWOJEJ ręki 

wszystkie kary, wszystkie męki, 

ale Polsce męki skróć! 

BOŻE OJCZE, BOŻE wielki! 

Weź krew naszą do kropelki, 

ale Polsce wolność wróć! 

Karol BALIŃSKI (1817, Dzierzkowice – 1864, Lwów), „Kolenda na Boże Narodzenie”, 1854, pieśń Powstania Styczniowego 

 
POLONIA — GROTTGER, Artur (1837, Ottyniowice – 1867, Amélie-les-Bains) 

1863, karta tytułowa „Alegoria Polski”, cykl rysunków, Muzeum Sztuk Pięknych, Budapeszt; źródło: ostoya.onebid.pl 

PATRON TYGODNIA: BŁ. MAKSYM GAWRYLUK, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 

Wcześniej, 8.I.1874, w greckokatolickie Boże Narodzenie, z Pratulina wyjechał pro-
boszcz, ks. Kurmanowicz. 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 rosyjskie wojsko… 

Oddział – pod dowództwem niemieckiego luteranina, ppłk Steina – wraz z nowym 
proboszczem dotarł 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… 

Na miejscu zginęło 9 wiernych. Rannych zostało ok. 180 osób. Jedna z nich zmarła 
jeszcze tego samego dnia. Trzy – następnego dnia. 

Wśród nich był Maksym. Rannego w brzuch nocą zaniesiono do domu. 

Zmarł następnego dnia, 25.I.1874, ok. 12
00

. 

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

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

il: na odwrocie: MAKSYM GAWRYLUK – 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 Michał BOGDAN 
 

https://ostoya.onebid.pl/auction/155/category/3246/lot/52/
http://www.cyrylimetody.marianie.pl/akatyst.htm
http://www.swzygmunt.knc.pl/

