
Słowo na Niedzielę
Zaufaj Bogu

Słyszymy w Ewangelii zachętę Jezusa, aby zainteresować się najpierw sprawami Króle-
stwa Bożego, a nie zabiegać bezwzględnie o to co zjeść, w co się ubrać, gdzie i jak mieszkać. 
To z pewnością nie jest bez znaczenia dla jakości naszego życia. Chrystus natomiast pragnie, 
abyśmy Królestwo Boże i Jego sprawy stawiali na pierwszym miejscu. Dlaczego? 

Po pierwsze dlatego, że człowiek choćby się zawziął i siły 
wytężał, to i tak niewiele może zdziałać: Kto z was, przy całej 
swej trosce, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego 

życia? (Mt 6,27). Po drugie dlatego, że skoro ptakom i kwiatom 
dobrze się powodzi, nie cierpią głodu, zimna, a dodatkowo są 
przedmiotem zachwytu i podziwu, to tym bardziej człowiek, 
który jest przecież zwieńczeniem całego stworzenia. Po 
trzecie dlatego, że troska o przyszłość jest oznaką słabości 
wiary i upodabnia nas bardziej do pogan niż do uczniów 
i naśladowców Chrystusa. I po czwarte dlatego, że prze-
cież ojciec wasz niebieski wie, czego wam potrzeba.

Bóg troszczy się o człowieka zawsze i wszędzie. 
Jego opieka nad nami nie zna granic. Niekończąca się 
miłość obejmuje swym zasięgiem ludzi wszystkich 
czasów i narodów. W zamian wymaga od nas jedynie 
wierności. 

Osiągnięcie szczęścia z Bogiem winno być przed-
miotem troski każdego z nas. Wieczność nigdy się nie 
skończy. Dlatego warto się postarać, aby dojść tam, 
gdzie czeka na nas Bóg. Trzeba jednak dać z siebie 
wszystko, bez wahania i jakichkolwiek zastrzeżeń. I to 
jest ważne, aby nie zwlekać ani chwili. Zacząć trzeba 
natychmiast, tu i teraz. Aby podołać temu niezwykle 
trudnemu zadaniu umacniajmy się Chlebem Eucha-
rystycznym. Przyjmując Chrystusa w Komunii Świę-
tej zyskamy niezastąpioną pomoc samego Zbawiciela. 

Trudno to pojąć niektórym chrześcijanom. Za-
pominają o niedzieli, nie pamiętają o rodzinie i przy-
jaciołach, a cały wysiłek i starania ukierunkowują na 
zabezpieczenie potrzeb doczesnych i materialnych. 
Czasami troska o przyszłość tak bardzo ich pochłania, 
że jakby już nie potrafią żyć w pełni, cieszyć się życiem 
i być wdzięcznym. Kto nie ma słuchu, nie może zrozu-
mieć, co to jest muzyka. Kto nie ma wiary w Boga, nie 
może zrozumieć, co to znaczy Boża Opatrzność. xZG

numer 4 (4) 26 II 2017

Na XXX lecie Adoracji

Zofia Jasnota 
W ciszy

Babciu otwórz oczy. 
Nie wolno spać w kościele. 
Opowiedz mi, pokazuj. 
Ja mam pytań tak wiele.

Teraz nie ma ludzi, 
o wszystkim można pogadać. 
Usiadłaś w pustej ławce 
i wcale nie chcesz rozmawiać.

Babcia odpowiedziała: 
Ja teraz cicho być muszę, 
bo mówię o ważnych sprawach 
z samym Panem Jezusem.

Przytul się do mnie mocno, 
usiądź cicho jak myszka. 
W twoim sercu niedługo 
też Pan Jezus zamieszka.

Pójdziesz do Pierwszej Komunii, 
a przedtem do pierwszej spowiedzi. 
Wyznasz Mu swoje grzechy, 
o wszystkim trzeba powiedzieć.

Teraz też możesz często  
przepraszać Pana Jezusa,  
dziękować za swoje życie, 
za mamę, za tatusia. 

A teraz bądź już cichutko. 
Widzisz, jesteśmy sami. 
Otoczmy Pana Jezusa 
naszymi modlitwami.





Fotorelacja z uroczystości

Poświęcenie Kaplicy Miłosierdzia Bożego 
po odnowieniu, oraz  
instalacja relikwii Św. Jana Pawła II  
i erekcja drogi krzyżowej

Światowy Dzień 
Chorego 
11 lutego 2017 
Centrum ATTIS 
godz. 1100

J. E.  
Ks. Biskup 
Rafał Markowski
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1. Duet artystów muzyków: Weronikę Sura – akordeon i Kamila Radzimowskiego – duduk 
gościmy dziś w naszej parafii. Po Mszach świętych artyści zagrają kilka utworów dzięk-
czynnych poświęconych Bogu Ojcu. Przy wyjściu z kościoła będzie możliwość nabycia pły-
ty CD z ich utworami.

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

•	 Adorujący Najświętszy Sakrament dziś o godz. 1500 w górnym kościele. Temat spotka-
nia: „ Miłosierdzie Boga i człowiek nędzny”. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich.

•	 Wspólnota Magnificat w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.
4. Katecheza dla narzeczonych przed przyjęciem sakramentu małżeństwa w poniedziałek 

o godz. 2000 w sali św. Józefa.
5. Popielec w najbliższą środę rozpoczyna czas Wielkiego Postu. Msze św. w tym dniu według 

następującego porządku: rano o godz. 630, 715, 800, 900, a po południu o godz. 1700 dla dzieci 
i o godz. 1800 i 1900 dla dorosłych.

6.  Nabożeństwa wielkopostne:
•	 Droga Krzyżowa w każdy piątek:
  – dla dzieci o godz. 1700;
  – dla dorosłych o godz. 830 i po Mszy św. o godz. 1800;
  – dla młodzieży o godz. 2000.
•	 Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 1815.

7. Dziesiąta rocznica nominacji Ks. Kardynała Kazimierza  Nycza – 
Pasterza Archidiecezji na stolicę metropolitalną w Warszawie 
przypada w piątek, 3 marca, natomiast dzień imienin w so-
botę. Pamiętajmy w tych dniach o modlitwie w intencji 
naszego Pasterza.

8. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygo-
dniu. Spowiadamy podczas wszystkich Mszy św. i po 
południu od godz. 1700.

9. Kandydaci  przygotowujący się do Sakramentu 
Bierzmowania spotykają się w przyszłą niedzielę po 
Mszy św. o godz. 900 w sali św. Józefa.

10. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkład-
ką „Koło niedzieli”, rozprowadzają dziś ministranci 
po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobro-
wolna ofiara na druk kolorowej wkładki i fundusz 
ministrancki.

11. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na Semi-
narium Duchowne w Warszawie.

:

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
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