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„Zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię PANA naszego JEZUSA CHRYSTUSA i przez DUCHA BOGA naszego”1 KOR 6, 11. 

Trzeba uświadomić sobie wielkość daru BOŻEGO, jaki otrzymaliśmy w sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego, by zrozumieć, do jakiego stopnia 

grzech powinien zostać wyeliminowany z życia tego, kto „przyoblekł się w CHRYSTUSA”GA 3, 27. 

Św. Jan Apostoł przypomina nam: „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy”1 J 1, 8. 

Sam PAN nauczył nas modlić się: »Przebacz nam nasze grzechy«ŁK 11, 4, łącząc razem wybaczanie sobie nawzajem win z przebaczeniem grzechów, jakiego 

udzieli nam BÓG. 

Nawrócenie do CHRYSTUSA, nowe narodzenie przez chrzest, dar DUCHA ŚWIĘTEGO, CIAŁO i KREW CHRYSTUSA otrzymane jako pokarm sprawiły, że staliśmy się 

„święci i nieskalani przed JEGO obliczem”EF 1, 4 jak sam Kościół oblubienica CHRYSTUSA, jest „święty i nieskalany”EF 5, 27. 

Nowe życie otrzymane w sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego nie wyeliminowało jednak kruchości i słabości natury ludzkiej ani jej skłonności 

do grzechu, którą tradycja nazywa pożądliwością. 

Pozostaje ona w ochrzczonych, by podjęli z nią walkę w życiu chrześcijańskim z pomocą łaski CHRYSTUSAPOR. SOBÓR TRYDENCKI: DS 1515. 

Tą walką jest wysiłek nawrócenia, mający na uwadze świętość i życie wieczne, do którego PAN nieustannie nas powołujePOR. SOBÓR TRYDENCKI: DS 1545; SOBÓR WATYKAŃSKI II, 

KONST. LUMEN GENTIUM, 40. [KKK, 1425, 1426] 

TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

PROROK JONASZ W NINIWIE — HOET, Gerard (1648, Zaltbommel – 1733, Haga) 

ok. 1728, rycina, w: Biblia Haska, Haga; źródło: www.mythfolklore.net 

Z PIERWSZEJ 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 powiedział PAN. 

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 przyoblekli się w wory 

od najstarszego do najmłodszego. 

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

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

i nie zesłał jej. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 25 (24), 4-5. 6 I 7BC. 8-9 (R.: 4B) 

REFREN: Naucz mnie chodzić TWOIMI ścieżkami 

Daj mi poznać TWOJE drogi, PANIE, 

naucz mnie chodzić TWOIMI ścieżkami. 

Prowadź mnie w prawdzie według SWYCH pouczeń, 

BOŻE i zbawco, w TOBIE mam nadzieję. 

Wspomnij na SWOJE miłosierdzie, PANIE, 

na SWOJĄ miłość, która trwa od wieków. 

Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, 

ze względu na dobroć TWĄ, PANIE. 

Dobry jest PAN i łaskawy, 

dlatego wskazuje drogę grzesznikom. 

Pomaga pokornym czynić dobrze, 

uczy ubogich dróg SWOICH. 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO KORYNTIAN1 KOR 7, 29-31 
Mówię wam, bracia, czas jest krótki. 

Trzeba więc, aby 

ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, 

a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, 

ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie radowali; 

ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; 

ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. 

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, JEZUS przyszedł 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. 

I rzekł do nich JEZUS: 

«Pójdźcie za MNĄ, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». 

A natychmiast, porzuciwszy sieci, 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, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem 

z najemnikami w łodzi, poszli za NIM. 

PATRON TYGODNIA: BŁ. IGNACY FRAŃCZUK, MĘCZENNIK 
Na świat przyszedł w 1824 we wsi Derło, ok. 4 km od Pratulina i tam spędził całe 
życie. Rodzicami byli Daniel i Akacja, którzy wychowali syna w obrządku grecko-
katolickim. 

Ożenił się z Heleną, z którą miał siedmioro dzieci. Gospodarował w rodzinnym 
Derle, gdzie starał się wychowywać dzieci w „bojaźni BOŻEJ”… dokończenie na odwrocie 

http://www.swzygmunt.knc.pl/
http://www.mythfolklore.net/lahaye/150/index.html
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 22–27.I (poniedziałek–sobota):Trwa wizytacja duszpasterska – KO-

LĘDA. Za składane ofiary – przeznaczone zostaną na remont 
kościoła – nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

Program  poniżej. 
Uwaga: Od 2.I.2018 do końca trwania kolędy nie będzie 

Mszy św. o 1800 w dni powszednie. 
 26.I (piątek): „RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI” – jak w każdy 

4. piątek miesiąca zapraszamy na modlitewne spotkanie 
po Mszy św. o 1800. 

 28.I (niedziela): 
 Na Mszę św. o 1800 zapraszamy! rodziców i dzieci, które 

przygotowują się w tym roku do I Komunii św. 
Po Mszy św. spotkanie z rodzicami dzieci pierwszo-
komunijnych. 

 Chrzty w styczniu w 4. niedzielę miesiąca, 28.I, na sumie. 
 Trwa remont kościoła, obejmujący wymianę części tynków 

w przyziemiu, naprawę pęknięć i ubytków stropu i w nawach 
bocznych, malowanie. Ofiary na remont wspólnego 
domu, można składać np. na konto parafialne: 

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

Za wszystkie ofiary – składane na tacę, wpłaty indywidualne 
i na konto z przeznaczeniem na remont kościoła – Rada 
Parafialna i nasi duszpasterze składają serdeczne Bóg zapłać! 

 22–29.VI: Parafia organizuje pielgrzymkę na Ukrainę. Pro-
gram  na stoliku przy wyjściu z kościoła. Zapisy chętnych 

w zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

ODESZLI 
W ostatnim czasie odszedł z naszego grona: 

śp. Adolf WIŚNIEWSKI  9.I.2018 l. 83 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać PANIE! 

PROGRAM WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ (KOLĘDA) 

DATA MIEJSCOWOŚĆ OD KOMENTARZ 

23.I 
(wtorek) 

ŁYCZYN I SŁOMCZYN 
(UL. ŁYCZYŃSKA) 

1600 jeden ksiądz 

24.I 
(środa) 

CIECISZEW 
(ROLNICZY) 

1600 jeden ksiądz 

25.I 
(czwartek) 

CIECISZEW 1600 dwóch księży 

27.I 
(sobota) 

BRZEŚCE 
(STRONA D. PGR-U) 

930 trzech księży 

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

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

22.I 
(poniedziałek) 730 † cierpiących w czyśćcu 

23.I 
(wtorek) 730  

24.I 
(środa) 730  

25.I 
(czwartek) 730 † Piotra STĘPNIA, w 2, rocznicę śmierci 

26.I 
(piątek) 

730  

1800 
w intencji wszystkich dzieci 

objętych modlitwą RÓŻAŃCA RODZICÓW 

27.I 
(sobota) 730  

28.I 
(niedziela) 

845 
† Wojciecha GRZYWACZA, Stefanii i Jana KAMIŃSKICH, 

Franciszki i Stanisława GRZYWACZÓW 

1030 
† Genowefy i Jana BIERNACKICH, 

Marty i Wacława GRZYWACZÓW 

1200 
† Genowefy i Franciszka NOGALÓW, 

Marianny i Jana KOCONÓW, 

Katarzyny KOCON–MŁYNARCZYK 

1800 
† Genowefy i Mieczysława KŁOSZEWSKICH, 

Zofii SZYMANKIEWICZ, Franciszka KANABUSA 

KWIATY DLA DZIADKA — U BABCI JEST SŁODKO 
Kto ci opowie o dawnych latach? 

Tych lat naoczny świadek. 

Jak kraj nasz rośnie, jak ludzie rosną, 

opowie Ci — Twój dziadek. 

Otworzy serce, kieszeń otworzy, 

podsunie czekoladę. 

Z Twoich sukcesów zawsze się cieszy. 

Kto? No, wiadomo — dziadek! 

A jak coś spsocisz, jak coś naknocisz, 

jak trzeba spytać o radę — 

to kto za uszy wyciągnie z biedy? 

Wiadomo, zawsze — dziadek! 

Więc, wnuki proszą, żeby w kwiaciarniach 

kwiatków nie chować pod ladę. 

Dziadek ma święto! Kwiaty dla dziadka! 

Wiwat, niech żyje dziadek! 

Kiedy tata basem huknie, 

kiedy mama cię ofuknie, 

kiedy patrzą na człowieka okiem złym — 

to do kogo człowiek stuka, 

gdzie azylu sobie szuka, 

to do kogo, to do kogo tak jak w dym? 

U babci jest słodko, 

świat pachnie szarlotką. 

— No, proszę, zjedz jeszcze ździebełko 

i głowa do góry! 

Odpędzę te chmury 

i niebo odkurzę miotełką. 

Nie ma jak babcia, 

jak babcię kocham — 

bez babci byłby kiepski los. 

Jak macie babcię, 

to się nie trapcie, 

bo wam nie spadnie z głowy włos! 

U babci jest słodko, 

świat pachnie szarlotką, 

a może chcesz placka spróbować? 

Popijasz herbatę 

i słońce nad światem 

już świeci jak złoty samowar. 

Wszystkie wnuki, nawet duże, 

nawet takie po maturze, 

nawet takie z długą brodą aż po pas, 

niech do babci lecą z kwiatkiem 

i zaniosą na dokładkę 

tę piosenkę, którą śpiewa każdy z nas. 

CHOTOMSKA, Wanda Maria (1929. Warszawa – 2017. Warszawa) 

Il. pow.: ŚW. JOACHIM I ŚW. ANNA — GIOTTO, s. Bondone (ok. 1266, k. Florencji –1337, Florencja) 

fragm. SPOTKANIA PRZY ZŁOTEJ BRAMIE, 1304–6, fresk, kaplica Scrovegnich, Padwa; źródło: commons.wikimedia.org 

PATRON TYGODNIA: BŁ. IGNACY FRAŃCZUK, MĘCZENNIK, DOKOŃCZENIE 
Na początku lat 70. XIX w. Pratulin należał do jedynej 
unickiej diecezji w Imperium Rosyjskim – chełmiń-
skiej. Pozostałe Rosjanie wcielili do prawosławia. 

Po powstaniu styczniowym Rosjanie zaczęli sprowa-
dzać z Galicji prorosyjskich kapłanów ukraińskich. 
A w 1871 biskupem mianowali – bez zgody papieża – 
Ukraińca, Marcelego Popiela, moskalofila. 

W X.1873 Popiel nakazał usunięcie z cerkwi „elementów 
łacińskich”: dzwonków, monstrancji, etc. – i wprowadzenie 
ikonostasów, udzielanie Komunii na stojąco… 

W I.1874 doszło do protestów. 

Najpierw 17.I.1874, w Drelowie (ok. 50 km od Pratuli-
na), Rosjanie zabili 13 unitów. 

Tydzień później przyszła kolej na Pratulin. 

Wcześniej, 8.I.1874, w greckokatolickie Boże Narodze-
nie, z Pratulina wyjechał stary proboszcz. Klucze do świątyni pozostawił kobietom. 
Te je ukryły i nie chciały oddać wyznaczonemu przez Popiela popowi 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. Na czele trzymano krzyż. 

Rosjanie najpierw próbowali namowy. Usłyszeli w odpowiedzi: 

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

Ktoś krzyknął: „To nie bitwa o kościół. To walka za wiarę i za CHRYSTUSA!”. 

Padł rozkaz ataku. Pierwszy szturm się załamał… 

Ok. 12
00

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

Na miejscu zginęło 9 wiernych. 4 zmarło później. Rannych zostało ok. 180 osób. 

Jedną z ofiar był Ignacy. Idąc bronić świątyni, gotowy na śmierć, ubrał się świą-
tecznie, bo wszak „szło o najświętsze sprawy”. Po pierwszej salwie podniósł krzyż 
i stanął na czele broniących świątyni. Zginął jako jeden z pierwszych, ok. 13

00
. 

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

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

il.: IGNACY FRAŃCZUK – współczesna ikona ; źródło: podlasie24.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 

INNE Żywy Różaniec – +48 512 665 747; Różaniec Rodziców – +48 608 369 120 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giotto_-_Scrovegni_-_-06-_-_Meeting_at_the_Golden_Gate.jpg
http://podlasie24.pl/powiat-bialski/kosciol/23-wrzesnia---pratulinska-szkola-wiary-2291e.html
http://www.swzygmunt.knc.pl/

