
Słowo na Niedzielę

Wierność prawu według Jezusa
Jezus wyjaśnia swoją postawę wobec prawa mojżeszowego. Wbrew temu, co zarzucali 

Mu faryzeusze i uczeni w Piśmie, nie odrzuca prawa Starego Testamentu. Wzywa natomiast 
do lepszego jego przestrzegania. Jezus krytykował legalistyczne rozumienie prawa i  je-

dynie zewnętrzne wypełnianie jego przepisów. Wzywał, by 
przestrzeganie Bożego prawa otwierało serca na bliską 

i serdeczną relację z Bogiem i bliźnimi. To jest właśnie 
owa nowa sprawiedliwość, o której mówi Chrystus.

Jezus wzywa swoich uczniów do tego, by ich 
sprawiedliwość była większa niż uczonych w Pi-
śmie i faryzeuszy. Chrystus nie ustanawia nowych 
przykazań, ale pokazuje konsekwencje, jakie wy-
pływają z wiernego podporządkowania się Bożym 
przykazaniom, wypełniania ich całym sercem. To 
jest owa nowość, którą przyniósł Syn Boży. Dlate-
go właśnie mówi o sobie, że nie przyszedł znieść 
prawa, ale je wypełnić.

Dla chrześcijanina tym, któremu można za-
ufać, jest Jezus Chrystus. Udoskonalając Prawo 
pokazał, że warto żyć dla Miłości. Do tego jednak 
potrzeba autentycznej mądrości, o której pisze 
św. Paweł: głosimy mądrość między doskonały-
mi, ale nie mądrość tego świata, ani władców tego 
świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy ta-
jemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą 
Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale (1 Kor 
2,6-8). Kierując się w życiu Bożą łaską, osiągniemy 
cel ostateczny.

Każdy z nas już teraz powinien docenić własną 
wartość. Wiemy przecież, że zostaliśmy przeznaczeni 

do wieczności. Od nas samych zależy, czy dojdziemy 
tam, gdzie oczekuje nas Pan. Możliwości mamy wiele. 

Ważne, aby nie zwlekać. Przygotowania trzeba zacząć 
już dzisiaj, tu i teraz. Najpierw należy podjąć postanowie-

nie, a gdy to uczynimy, pozostanie już tylko praktyczna 
realizacja. Umocnieni Chrystusem Eucharystycznym spro-

stamy wszelkim trudom i przeciwnościom. Podołamy rów-
nież codziennym obowiązkom.
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Na XXX lecie Adoracji

Zofia Jasnota 
Wesołe przedszkolaki

Średniaki i starszaki,
wesołe przedszkolaki,
szły sobie po ulicy
jak dzielni wędrownicy.
Aż nagle Józio woła:
Wstąpimy do kościoła,
bo tam Pan Jezus mieszka
i trzeba Go odwiedzać.
Ja z babcią tu przychodzę,
więc wszystkich zaprowadzę.
Wiem, gdzie jest miejsce święte
z Najświętszym Sakramentem.
Nasze kochane panie
stanęły na wezwanie.
Miło się uśmiechnęły
i dzieciom powiedziały:
Dziś wchodzić nie będziemy,
ale się zatrzymamy.
Wszyscy się przeżegnali,
a chłopcy czapki zdjęli.
Z kościelnej wieży zegar
radosne pieśni śpiewał
i dalej szły dzieciaki
radosne przedszkolaki.



PRZEGLĄD KRONIKARZA ZA STYCZEŃ 2017

1. Medalami „Za zasługi dla Ar-

chidiecezji Warszawskiej” odzna-

czył Ks. Kardynał Kazimierz Nycz 

Małgorzatę i Mieczysława Pro-

kop – małżeństwo naszych pa-

rafian. Odznaczenia Metropolita 

Warszawski wręczył tradycyjnie 

w Uroczystość Objawienia Pań-

skiego podczas Mszy św. w Archi-

katedrze Warszawskiej.

2. Coroczne spotkanie opłatkowe z dyrektorami placówek wycho-wawczych i oświatowych z terenu parafii odbyło się u ks. Proboszcza w domu parafialnym w ponie-działek, 9 stycznia.



3. Spotkania 
opłatkowe grup 
i wspólnot para-
fialnych.

4. Msze św. inicjacyjn
e dla 

dzieci przygoto
wujących

 

się do I Komunii św. wraz 

z rodzicami i dla młodzieży 

ponadgimnazjalnej przygo-

towującej s
ię do sakra

men-

tu bier
zmowania.



6. Tradycyjne kolędowa-nie dzieci przy żłóbku pod kierunkiem ks. Leszka po Mszach św. w niedziele o godz. 1130.

5. Jasełka bożonarodzeniowe wystawi-

li uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 

225 w niedzielę 15 stycznia po Mszy 

św. o godz. 1130. Jasełka przygotowały 

dzieci z klasy 3a pod kierunkiem ka-

techetki Agaty Mućko, wychowawczy-

ni Michaliny Jankowskiej i nauczyciela 

muzyki Anny Janik. Jasełkom towarzy-

szył występ szkolnego chóru złożonego 

z uczniów klas piątych.



7. Z koncertem „Polskie kolędy ludowe” wystąpiła w niedzielę, 22 stycz-nia o godz. 2000 ELENI ze swoim zespołem. 



9. Wizytę dusz-
pasterską zwaną 
kolędą zakoń-
czono ostatniego 
dnia stycznia. 
Kapłana przy-
jęto w 4180 
rodzinach.

10. Do wspólno-
ty kościoła przez 

sakrament Chrztu 

św. zastali włączeni 

w styczniu: Melania 

Luiza Sznyra, Teresa 

Svarychevska, Fran-

ciszek Piotr Celner, 

Mikołaj Szymań-
ski, Cezary Dariusz 

Wisłowski, Ignacy 

Denisiuk.

11. W styczniu pożegna-liśmy w naszym kościele śp.: Józefa Truszkiewi-cza, Henryka Mariana Kopeć, Marka Skoli-mowskiego, Zbigniewa Bronisława Rawicz – Roessler, Janinę Adamek, Zdzisława Stanisława Pieńkowskiego, Leona Zielińskiego, Teresę Sko-limowską. Niech odpo-czywają w pokoju wiecz-nym. Amen.

8. Schola „Promyki Miłosierdzia” 

pod kierunkiem siostry Wirgi-

netty Sadowskiej, felicjanki z 

parafii św. Szczepana wystąpiła 

z koncertem kolęd w niedzielę, 

29 stycznia podczas Mszy św. 

o godz. 1015 i 1130. Po koncer-

cie była możliwość nabycia płyt 

z nagraniami scholi.



Wspomnienia o naszych parafianach

Ś P .  J A N I N A  A D A M E K

Janina Adamek z domu Grochala urodziła się 13 stycznia 1931 roku.
Dom rodzinny był patriotyczny i religijny – Ojciec był żołnierzem Legionów. Wycho-

wywana była w tym duchu i wartości wyniesione z domu rodzinnego wiodły Ją przez całe Jej 
życie. Dzieciństwo i wczesna edukacja przypadły na trudne lata okupacji.

Trudne warunki materialne były przyczyną opuszczenia domu rodzinnego po uzyska-
niu matury i poszukiwania pracy, którą rozpoczęła w 1951 roku w Polskim Radio jako operator 
dźwięku. Po godzinach pracy, tak jak całe pokolenie pracowała społecznie przy odgruzowywa-
niu Warszawy. 

Praca w Polskim Radio dawała Jej ogromną satysfakcję, było to nie tylko miejsce pra-
cy, ale też miejsce spotkań z ciekawymi ludźmi i bycia świadkiem wielu ważnych wydarzeń. 
W swoich wspomnieniach często wracała do tych lat. Do ostatnich chwil utrzymywała kon-
takt z koleżankami z pracy.

W roku 1956 wyszła za mąż za Władysława Adamka, z którym wspólnie przeżyła 51 
lat. Przez całe swoje życie dawała świadectwo oddania Rodzinie i bliskim, szczególnie  przez 
wiele lat wspierając męża w jego ciężkiej, nieuleczalnej chorobie. Była bardzo związana ze 
swoją całą Rodziną.

Głęboko wierząc w możliwości przemian w Polsce, w roku 1980 dołączyła do szere-
gów Solidarności. Zasady nabyte w domu Rodzinnym przekazała córce i wnuczkom. Z wiary 
czerpała siły do pokonywania tak wielu trudności w swoim życiu codziennym. Zawsze była 
w stałym kontakcie ze swoją parafią.

Jej prawdziwą pasją był ogród i rosnące tam kwiaty, tam czuła się wspaniale i spędza-
ła możliwie jak najwięcej czasu, gdy pozwalało jej na to zdrowie.

Była dobrym, mądrym, niezwykle prawym i skromnym człowiekiem, kochającym 
i szanującym ludzi.

Odeszła od nas nieoczekiwanie 14 stycznia - w dzień po swoich 86 urodzinach. Będzie 
nam Jej bardzo brakowało.



Będzie się działo na Kole
SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA „A”

12 lutego  2017 r.

1. Nieszpory dziś o godz. 1815.
2. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

• Żywy Różaniec dziś o godz. 1530.
• Wspólnota Magnificat w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.
• Koło Misyjne w sobotę o godz. 1530.
• Adorujący Najświętszy Sakrament w przyszłą niedzielę o godz. 1500 w górnym koście-

le. Temat spotkania: „Miłosierdzie Boga i człowiek nędzny”. Spotkanie jest otwarte dla 
wszystkich.

3. Katecheza dla narzeczonych przed przyjęciem sakramentu małżeństwa w poniedziałek 
o godz. 2000 w sali św. Józefa.

4. Tygodnik katolicki „ Niedzielę” z parafialną wkładką „Koło niedzieli”, rozprowadzają dziś 
ministranci po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna ofiara na druk koloro-
wej wkładki i fundusz ministrancki.

Parafia św. Józefa 
Oblubieńca NMP na Kole

ul. Deotymy 41
01-441 Warszawa

Msze święte w Niedziele i święta 
630, 800, 900, 1015, 1130, 1300, 1900

Msze święte w dni powszednie 
630, 700, 800, 1800, 1900, piątki 1500

Kancelaria parafialna 
wtorki, środy, czwartki 1500 - 1730 

soboty 1000 - 1200

tel. 22 877 57 90

Strona internetowa parafii www.swjozef.pl

Konto bankowe parafii PKO S.A. 
48 1240 2034 1111 0010 0180 5221

Redaguje zespół duszpasterski 
pod kierunkiem ks. Proboszcza.

Kontakt z redakcją:
kolo.nie.dzieli@gmail.com

Z życia Archidiecezji Warszawskiej
Metropolia warszawska istnieje od niemal 200 lat. Ustanowił ją papież Pius VII.
Ciekawostka: choć o metropolii warszawskiej dużo mówi się ostatnio w kontekście pla-

nów powiększenia granic stolicy, struktura nosząca taką nazwę istnieje już od dawna w Ko-
ściele. Metropolia warszawska jest bowiem jedną z 15 metropolii ustanowionych 
przez papieża w Kościele katolickim w Polsce.

Metropolia to wedle prawa kanonicznego jednostka administracji 
kościelnej skupiająca kilka diecezji. Papież ustanawia metropolie 
w celu wspólnego działania pasterskiego kilku diecezji.

„W Kościele metropolie są strukturami pośrednimi i po-
mocniczymi w relacjach: diecezja a Stolica Apostolska” – wy-
jaśnia kard. Kazimierz Nycz. Arcybiskup warszawski jest 
jednocześnie metropolitą, czyli stoi na czele metropolii 
warszawskiej.

Do metropolii warszawskiej, którą w 1818 r. usta-
nowił Pius VII, należą dziś: archidiecezja warszawska 
oraz diecezje: warszawsko-praska i płocka. Od 2007 r. 
metropolitą warszawskim jest kard. Kazimierz Nycz.

„Z punktu widzenia wiernego metropolia, tak jak 
dekanat, to struktura mniej znana niż diecezja albo 
parafia, bo w praktyce nie ma z nią kontaktu. Stycz-
ność mają raczej księża i biskupi. Tak jak rolę koordy-
nującą pewnych działań duszpasterskich pełni wobec 
parafii struktura dekanatu (do dekanatu należy ok. 10 
parafii), analogiczną pełni metropolia wobec diecezji” 
– wyjaśnia ks. Przemysław Śliwiński, rzecznik archidie-
cezji warszawskiej i arcybiskupa metropolity. [...]

Oznaką władzy metropolity jest paliusz – wełniana 
wstęga o szerokości 4-6 cm, z sześcioma czarnymi krzy-
żami wyszytymi jedwabiem, którą arcybiskup metropolita 
nakłada na ramiona, na ornat w czasie sprawowania liturgii. 
Arcybiskupi-metropolici mogą ją nosić tylko na terenie ich 
prowincji kościelnych.

W Kościele w Polsce 44 diecezje podzielone są na 15 me-
tropolii. Patronem metropolii warszawskiej jest św. Andrzej Bobola, 
kapłan męczennik

Źródło: www.archwwa.pl


