
Słowo na Niedzielę
Miłość do nieprzyjaciół

Fragment Ewangelii według św. Mateusza (5,38-48) stanowi część mowy, jaką Jezus 
wygłosił na Górze błogosławieństw, a której tematem są błogosławieństwa. W nich zawiera się 
synteza Jezusowego nauczania.

Po kolei Pan Jezus opisuje najistotniejsze wątki swojej nauki 
o ludzkim życiu, rozwijając to, co zostało zapisane w Księgach Sta-
rego Testamentu. Przepisy prawa i ich ówczesne interpretacje sta-

nowiły dla Jezusa tło dla wyraźnego ukazania nowości ewange-
licznego nauczania.

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za nich - 
mówi Chrystus. A gdy umierał na krzyżu, modlił się: Ojcze 
przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Miłość nieprzyjaciół, 
modlitwa za nich, cierpliwe znoszenie krzywd i chętne daro-
wanie urazów nie są łatwe. Panie, ile razy mam przebaczyć? 
- pytał Piotr. Odpowiedź Jezusa nie pozostawia wątpliwości. 
Co to znaczy siedemdziesiąt siedem razy? To znaczy: prze-
baczaj zawsze, ilekroć ktoś poprosi o twoje przebaczenie; to 
znaczy, że nigdy nie możesz powiedzieć: „Wybaczyłem ci po 
raz ostatni”.

Właśnie taki jest sens nadstawiania drugiego policz-
ka i oddawania płaszcza. Nie chodzi o to, byśmy pozwala-
li się maltretować, bezczynnie przyglądali się rabunkowi 
tego, co nasze. Chodzi raczej o to, że te obrazowe sformu-
łowania, których używa Jezus, wyrażają wyrzeczenie się 
zemsty, gotowość do przebaczenia i pojednania. Do takiej 
postawy zachęca nas dziś Jezus. To była Jego postawa 
i postawa wielu Jego naśladowców.

Jezus chciał, by jego uczniowie się wyróżniali. Nie 
zaprojektował dla nich specjalnych mundurów ani od-
znak. Nie kazał im walczyć z globalnym ociepleniem 
ani zdobywać nagród w konkursach. To wszystko może 
odbywać się niejako przy okazji. Swoim uczniom Jezus 
zaproponował zadanie trudniejsze niż tysiąc sprawności 
harcerskich. Mają miłować nieprzyjaciół, dobrze życzyć 
wszystkim ludziom i pomagać w potrzebie nawet swoim 
prześladowcom.

Nikt inny na świecie tego nie robi, ani nawet nie pla-
nuje robić. Szczerze mówiąc nawet niewielu chrześcijan to 
potrafi. Mamy całe życie, aby zrozumieć tę prośbę Chrystu-
sa i zacząć ją praktykować. A Eucharystia, którą przyjmu-
jemy do serca, niech wzmocni nasze słabe siły ludzkie siły. 
Bowiem sami z siebie nie damy rady wykonać tak trudnego 
zadania. xZG
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Na XXX lecie Adoracji

Zofia Jasnota 
Przyklęknij!

Proszę księdza, proszę księdza, 
czemu ksiądz tak ciągle klęka? 
Idzie w lewo, idzie w prawo 
i znów klęka przy ołtarzu. 
Ja nie widzę tam nikogo. 
Wokół ściany i podłoga. 
Czasem świece ogniem płoną, 
ale teraz są zgaszone. 
Patrzę, aż mnie bola oczy. 
Może wreszcie ktoś wyskoczy. 
Może anioł się pokaże, 
zapali ze dwa lichtarze.  
Proboszcz idzie do ołtarza, 
znów klękanie się powtarza. 
Co dorośli tutaj widzą? 
Niech mi wreszcie coś powiedzą!
Popatrz, Jasiu, tu jest ciemno, 
ale zobacz, czy na pewno. 
Czy gdzieś czasem coś nie świeci, 
przecież dobrze widzą dzieci. 
Taka lampka cicha, mała, 
wiernym światłem rozgorzała. 
Jak semafor pokazuje,  
że tu Jezus zamieszkuje. 
Na zawsze, w tabernakulum, 
bo się naszym losem przejął. 
Pozostał z nami grzesznymi 
nie w niebie, ale na ziemi. 
Któż to z nas zrozumieć może, 
więc trzeba klękać w pokorze.



Józef (a raczej jego przodkowie) wy-
wodził się z miasta Dawidowego Betlejem. 
W  apokryfach Józef występuje jako wdo-
wiec, co miałoby uwiarygodnić pozosta-
wanie Maryi w dziewictwie. Do niedawna 
(obecnie słowa zmieniono) w kolędzie Dzi-
siaj w Betlejem śpiewaliśmy: „...a Józef stary, 
a Józef stary Ono (tj. Dzieciątko Jezus) pie-
lęgnuje”. Obecnie śpiewamy: „a Józef święty, 
a Józef święty...”. Tekst Ewangelii według św. 
Mateusza 13,55 podaje, że Józef był cieślą.

Ojciec święty Jan Paweł II w jedena-
stym roku swego pontyfikatu, a w setną 
rocznicę encykliki Leona XIII Quamquam 
pluries (15.08.1889), ogłosił adhortację apo-
stolską Redemptoris Custos (15.08.1989), 
zawierającą „kilka refleksji o człowieku, 
któremu Bóg «powierzył straż nad swy-
mi najcenniejszymi skarbami»”. Adhorta-
cja podkreśla, że Józef z Nazaretu ma swój 
udział w ekonomii zbawienia, która wiąże 
się u podstaw z tajemnicą wcielenia.

Oto zapis Ewangelii według św. Mate-
usza (1,18-25): „Z narodzeniem Jezusa Chry-
stusa było tak: Po zaślubinach Matki Jego, 
Maryi, z Józefem wpierw nim zamieszkali 
razem znalazła się brzemienną za sprawą 
Ducha świętego. Mąż Jej, Józef, który był 
człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał na-
razić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić 
Ją potajemnie”.

„Józef nie wiedział, jak ma się zacho-
wać wobec «cudownego» — pisze Jan Paweł 
II w swej adhortacji Redemptoris Custos 
— macierzyństwa Maryi. Szukał zapewne 
odpowiedzi na to dręczące go pytanie, ale 
nade wszystko szukał wyjścia z tej trudnej 
dla siebie sytuacji”. Nie chciał uciekać się do 
sądu (por. Pwt 22.23 n.), nie chciał wręczyć 
listu rozwodowego. Wolał milczeć i dyskret-
nie oddalić Maryję.

„Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański 
ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu 
Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, 
twej Małżonki; albowiem z Ducha świętego 
jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, 
któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zba-
wi swój lud od jego grzechów. A stało się to 
wszystko, aby się wypełniło Słowo Pańskie 
powiedziane przez Proroka”.

I w tym miejscu Ewangelia według 
św. Mateusza przytacza tekst Iz 7,14: „Oto 
Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu 
nadadzą imię Emmanuel, to znaczy ‘Bóg 
z nami’”. Ma to być dowód dla wyznawców 
Starego Testamentu na boskie pochodzenie 
Nowonarodzonego z Dziewicy-Matki po-
ślubionej Józefowi pochodzącemu z rodu, 
z którego miał narodzić się Emmanuel, Bóg 
z nami, Bóg z człowiekiem, Bóg-Człowiek, 
zwycięzca „śmierci, piekła i szatana”, który 
„wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana”. 
Tak wygląda Ewangelia Dzieciństwa pisana 
z perspektywy wydarzeń poranka wielka-
nocnego.

„Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił 
tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją 
Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do 
Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię 
Jezus”.

Jan Paweł II mówi o „bliskiej analogii”, 
jaka zachodzi pomiędzy „zwiastowaniem” 
w  zapisie Mateuszowym i Łukaszowym. 
Anioł wtajemnicza Józefa w sprawę macie-
rzyństwa Maryi, Maryja z biegiem dni, ty-
godni i miesięcy ujawnia się wobec Józefa 
i otoczenia, na przykład w czasie nawiedze-
nia Elżbiety i wygłoszenia hymnu pochwal-
nego Magnificat, któremu później nadano 
obecną formę tak żywo przypominającą 
hymn Anny, matki Samuela (1 Sm 2,1-10).

Józef, przyjmując do siebie z polece-
nia anioła swą brzemienną małżonkę (Mt 
1,24), wyraził milcząco swoje fiat wobec pla-
nów Bożych, co Maryja wyraziła expressis 
verbis: „niech mi się stanie według twego 
słowa!”. Bo Józef to człowiek milczenia. 
Ewangelie mówią jedynie o tym, co Józef 
uczynił, ale nie przytaczają ani jednego jego 
słowa. Józef wziął swą małżonkę do siebie, 
Józef nie zbliżał się do Niej (Mt 1,24-25), Jó-
zef wziął w nocy Dziecię, Jego Matkę i udał 
się do Egiptu i tam pozostał aż do śmier-
ci Heroda (Mt 2,14-15), Józef wziął Dziecię 
i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela (Mt 
2,21), a bojąc się wrócić do Judei, gdzie po 
śmierci Heroda rządy objął jego syn Arche-
laos, udał się do Galilei, do miasta, zwanego 
Nazaret (Mt 2,22-23), Józef razem z Maryją 
(Łk 2,41) i dwunastoletnim Jezusem — jak 
co roku — udał się do Jerozolimy na świę-

Patroni naszego kościoła
Św. Józef



to Paschy, gdzie Jezus odłączył się od nich, 
a Oni odnaleźli Go, jak siedząc w świąty-
ni między nauczycielami, przysłuchiwał się 
im i zadawał pytania, zdumiewając bystro-
ścią umysłu i celnością odpowiedzi. Wtedy 
Matka Jego rzekła do Niego: „Synu, czemuś 
nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bó-
lem serca szukaliśmy Ciebie”. A On im od-
powiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy 
nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, 
co należy do mego Ojca?”

W tym tekście Maryja, zwracając się 
do Jezusa, mówi: „Oto ojciec Twój i ja” i ma 
na myśli Józefa. W odpowiedzi Jezus stwier-
dzając, że musi być tam, gdzie jest mowa 
o  sprawach Jego ojca, ma na myśli Boga 
Ojca. Oboje (tj. Maryja i Józef) tego nie zro-
zumieli.

Sprawa narzeczeństwa czy małżeń-
stwa Maryi i Józefa, sprawa Jej stanu błogo-
sławionego i porodzenia Syna przy zacho-
waniu dziewictwa ante partum, in partu et 
post partum to problem, który teologowie 
starają się wytłumaczyć w świetle zapisów 
skrypturystycznych, w świetle apokryfów 
maryjnych, w świetle nauki Ojców Kościoła 
i orzeczeń soborowych. „Nie należy tu wda-
wać się w żadną anatomię i fizjologię” — 
przestrzega ks. Cz. St. Bartnik — Myślę, że 
opis Łukaszowy jest opisem teologicznym 
i nie można go brać za empiryczny. Odda-
je on sens teologiczny: Maryja wydała Syna 
Bożego na świat jako Syna Człowieczego 
i stało się to na sposób «misterium nowego 
stworzenia». Taki jest sens objawiony i teo-
logiczny. Więcej nic nie wiemy”.

„Kto sądzi inaczej - kontynuuje ks. 
Bartnik — i inaczej pojmuje rolę św. Józe-
fa, ten nie rozumie istoty tekstu, który do-
wodzi dziewiczości poczęcia zaraz na dru-
gim miejscu po fakcie narodzin Mesjasza. 
Udział Józefa materializowałby, biologizował 
i rozbijał całą Tajemnicę Chrystusa i wyklu-
czałby realne wcielenie Boga w konkretne-
go człowieka; zbawcze działanie Boga by-
łoby w jakiejś sferze ponadludzkiej, poza 
naturalnym porządkiem stworzenia, jakimś 
«naddatkiem» nad Jezusem. Z tego też po-
wodu dziewictwo Maryi musiałoby być sta-
łe: przekład - «nie zbliżał się do Niej, aż 
porodziła» (Mt 1,25) jest prawdopodobny, 
ale wymaga stałej apologii. Dlatego słuszny 
jest przekład: «lecz nie zbliżał się do Niej. 
A gdy porodziła Syna, nadał Mu imię Je-
zus». Teologia poczęcia i narodzenia jest ra-

dykalnie wyjątkowa: Mesjasz Zbawca rodzi 
się «z Boga i z Niewiasty». Dziewiczość to 
pieczęć tajemnicy mesjańskiej. Dziewictwo 
było przede wszystkim kategorią mesja-
niczną. Oznaczało ono Boskie pochodzenie 
Jezusa, jego Boskość, związek ze zbawczą 
ekonomią Boga Ojca i wszechmoc zbawczą. 
Dziewiczość wreszcie wyklucza potoczne 
mniemania, że może się ktoś narodzić przez 
związek seksualny kobiety z Bóstwem”.

Ite ad Joseph - Idźcie do Józefa! — 
zwykł mawiać św. Benild, przed wstąpie-
niem do zgromadzenia Braci szkolnych 
Piotr Romançon, skromny braciszek, a na-
stępnie kierownik szkoły w Saugues (Górna 
Loara), z której wywodziło się 15 kapłanów 
i ponad dwustu braci zakonnych. Kiedy ktoś 
czegoś potrzebował, kiedy miał jakąś ważną 
sprawę do załatwienia, odsyłał go do świę-
tego Józefa z prośbą o pomoc i nigdy się na 
nim nie zawiódł.

Samo imię Józef ma w sobie coś z go-
towości udzielania pomocy. Jest to imię he-
brajskie. Pełna jego forma brzmi: Jehoseph, 
tzn. ‘niech Jeho, tj. Jahwe, tzn. Bóg, doda, 
przyda, pomnoży (scil. drugiego syna)’. 
Hebr. jasaph.

W Ksiedze Rodzaju w rozdziale 30 czy-
tamy o tym, jak to niepłodna przez długi 
czas Rachela, żona Jakuba, poczęła wreszcie 
i urodziła syna. Powiedziała wtedy: „Zdjął 
Bóg ze mnie hańbę!” (bo bezpłodność ucho-
dziła wtedy za coś hańbiącego), a dając swe-
mu nowonarodzonemu synowi imię Józef, 
westchnęła: «Oby Pan dodał mi jeszcze 
drugiego syna!”.

Nazywanie św. Józefa Oblubieńcem 
NMP jest chyba najszczęśliwsze. Był on nie-
wątpliwie ojcem Jezusa wobec prawa, ale 
nazywanie go tylko ojcem legalnym - jak 
to powtarza się też w niniejszym opracowa-
niu - nie odzwierciedla innych więzów, ja-
kie istniały między Jezusem a Józefem jako 
opiekunem i wychowawcą. Wyrażenie ‘oj-
ciec domniemany’ Jean Galot TJ też uważa 
za niedoskonałe.

Bogdan Kupis



Będzie się działo na Kole
SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA „A”

19 lutego 2017 r.

1. Nieszpory dziś o godz. 1815.
2. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:
•	 Adorujący	Najświętszy	Sakrament dziś o godz. 1500 w górnym kościele. Temat spotkania: 

„Miłosierdzie Boga i człowiek nędzny”. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich.
•	 Wspólnota	Magnificat w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.
3.	 Katecheza	 dla	 narzeczonych przed przyjęciem sakramentu małżeństwa w poniedziałek 

o godz. 2000 w sali św. Józefa.
4.	 Tygodnik	katolicki	„Niedziela”	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

Cztery	lata	temu	zmarł	kard.	Józef	Glemp
W archikatedrze warszawskiej w rocznicę dziękowano za jego posługę.
Mszy świętej, a później modlitwie przy grobie kard. Glempa, przewodniczył w archi-

katedrze warszawskiej bp Michał Janocha Za zmarłego przed czterema laty kard. Glempa 
modlili się warszawscy duchowni i wierni, zwłaszcza przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń 
katolickich.

Pan Bóg odzierał prymasa Józefa Glempa z różnych godności, zabierał mu 
również zdrowie, lecz ksiądz kardynał odchodził „z klasą” – powiedział bi-
skup pomocniczy Michał Janocha, podczas Mszy za zmarłego cztery 
lata temu metropolitę warszawskiego. W archikatedrze św. Jana za 
zmarłego modlili się w poniedziałek 23 stycznia duchowni i wier-
ni nie tylko archidiecezji warszawskiej.

– Kiedy arcybiskup Gniezna i Warszawy 21 września 
1981 roku przekraczał progi naszej katedry podczas swego 
ingresu, rozpoczynał się nowy rozdział tego Kościoła i 
naszej ojczyzny. Nikt wtedy nie sądził, że ten wielki zryw 
„Solidarności” już za parę miesięcy tak tragicznie się 
skończy, a że temu młodemu biskupowi przyjdzie być 
poniekąd „inter Rexem”, który będzie pośredniczyć w 
rozmowach i jednać zgromadzonych po dwóch stro-
nach barykad – mówił bp Janocha.

Józef Glemp urodził się w Inowrocławiu 18 grud-
nia 1929 r., w rodzinie robotniczej. Po zdaniu matury 
podjął studia w Prymasowskim Wyższym Semina-
rium Duchownym w Gnieźnie i 4-letnie w Arcybisku-
pim Seminarium Duchownym w Poznaniu. W 1956 r. 
przyjął święcenia kapłańskie.

W 1967 r. ks. Glemp został osobistym sekreta-
rzem prymasa Stefana Wyszyńskiego. W marcu 1979 
r. został biskupem diecezji warmińskim, miesiąc później 
otrzymał sakrę biskupią z rąk prymasa Wyszyńskiego. 
Po jego śmierci w maju 1981 został arcybiskupem war-
szawskim i gnieźnieńskim, i prymasem Polski. W 1983 roku 
otrzymał godność kardynała. Jako opiekun polskiej emigra-
cji odwiedzał Polonię na całym świecie.

W 2007 r. Glemp przeszedł na emeryturę. Decyzją Bene-
dykta XVI tytuł prymasa zachował do 80. roku życia, tj. do 2009 r. 
W grudniu tego roku zakończył swoją 28-letnią posługę prymasowską.

Zmarł 23 stycznia w Warszawie w wieku 83 lat. KAI


