
Słowo na Niedzielę

Jezus Chrystus jest nowym Adamem

Adam zgrzeszył i konsekwencje tego grzechy spadły na nas wszystkich. Stra-
ciliśmy tą relację z Bogiem, która była w raju. Doświadczamy skłonności do złego, 

nasz obraz Boga jest mniej lub bardziej skrzywiony, cho-
rujemy i umieramy. Czytania I Niedzieli Wielkiego 

Postu wyjaśniają nam, że Chrystus przezwyciężył 
grzech Adama i stał się Nowym Adamem, który 

przywraca nam bliską relację z Bogiem i do-
stęp do Jego życia. Ewangelia o kuszeniu 

Pana Jezusa w sposób symboliczny nam 
to pokazuje. Pan Jezus w przeciwień-
stwie do Adama opiera się wszystkim 
pokusom. Adam uległ pokusie, żeby 
posiąść Bożą wszechwiedzę. Pan Je-
zus pokonał trzy pokusy określo-
ne później jako pożądliwość ciała, 
pożądliwość oczu i pycha żywota. 
Te pokusy wyczerpują wszystkie 
rodzaje pokus jakich człowiek 
może doświadczyć, czyli jako 
Nowy Adam pokonał On w na-
szym imieniu wszystko co może 
nam zagrażać. To jest „czyn spra-
wiedliwy”, który sprowadza na 
nas usprawiedliwienie i napra-
wia grzech Adama. Tak możemy 
opisywać nasze Zbawienie. Inne 
jego określenia poznamy w ko-
lejne niedziele Wielkiego Postu. 

x. Bolesław Szewc
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Na XXX lecie Adoracji

Zofia Jasnota 
 Tęsknota

Wszyscy idą do Komunii,
a ja nie.
Kiedy widzę, jak się modlą,
jest mi źle.
Patrzę tęsknie dookoła,
jak przez łzy.
Kiedy już będziemy razem,
ja i Ty.
Kiedy przyjdzie czas Komunii,
kto go zna,
gdy będziemy bardzo blisko,
Ty i ja.
Przedszkolaki rozumieją,
że to Bóg
został z nami w Eucharystii.
To jest cud.



PRZEGLĄD KRONIKARZA ZA LUTY 2017

3. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafial-

ną wkładką „Koło niedzieli” (redagowaną przez zespół 

duszpasterski pod kierunkiem Ks. Proboszcza) rozprowa-

dzali od pierwszej niedzieli lutego ministranci. Rozpro-

wadzono 100 egzemplarzy. „Niedzieli” zabrakło już po 

Mszy św. o godz. 1015. W dalszym ciągu rozprowadzono 

tylko dodatek parafialny „Koło niedzieli”, który rozszedł 

się dodatkowo w 170 egzemplarzach.

1. Święto Ofiarowania Pańskie-

go, zwane w polskiej tradycji pod 

nazwą Matki Bożej Gromnicznej 

obchodzono tradycyjnie 2 lute-

go, w czwartek. Na Mszach św. 

o godz. 630, 715, 800, 1800 i 1900 

poświęcono gromnice. Ofiary zbie-

rane tego dnia na tacę są prze-

znaczone na zakony klauzurowe.

2. Msze św. inicjacyjne dla dzieci przygotowujących się do I komunii św. z rodzicami i dla młodzieży ponadgim-nazjalnej przygotowującej się do sakramentu bierzmowania były odprawiane zgodnie z wcześniej ustalonym progra-mem.

4. Cykl kat
echez dla na-

rzeczon
ych rozpoczęto 

w parafii 6 lutego
, w po-

niedziałek 
o godz. 2000.



5. Kolejne dwa nowe kon-fesjonały dębowe ustawio-no w świątyni w piątek, 10 lutego. Projektantem i wykonawcą konfesjo-nałów jest pan Dariusz Lewicki z Bodzanowa. Wcześniej wykonał on dla parafii drzwi wewnętrzne (3 pary) w świątyni, me-ble w prezbiterium oraz ławki do kaplicy MB Czę-stochowskiej, gdzie trwa 24. godzinna adoracja Najświętszego Sakramen-tu.



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

6. Światowy Dzień Cho-

rego obchodzono w pa-

rafii tradycyjnie 11 lu-

tego, w środę. Z tej racji 

została odprawiona Msza 

św. dla chorych i w ich 

intencji o godz. 1100, 

podczas której udzielono 

Sakramentu Chorych.

7. Z okazji Światowego Dnia 
Chorego, 11 lutego, w sobotę, 
w Szpitalu ATTIS poświecono 
nową kaplicę i wprowadzono re-
likwie św. Jana Pawła II. Uroczy-
stości rozpoczęto Mszą św. o godz. 
1100 pod przewodnictwem bpa 
Rafała Markowskiego. Po Mszy św. 
Ks. Biskup spotkał się z chorymi i 
personelem medycznym placówki.

8. W drugą niedzielę lutego roz-

prowadzono 160 egzemplarzy 

tygodnika katolickieg
o „Niedzie-

la” z parafialną wkładką „Koło 

niedzieli”. Koniunktury na pewno 

nie poprawiły rozpoczęte zimo-

we ferie szkolne.



9. Duet artystów muzyków: We-

ronikę Szura – akordeon i Ka-

mila Radzimowskiego – duduk 

gościliśmy w naszym kościele w 

niedzielę, 26 lutego. Po mszach 

świętych artyści dali koncert, na 

który składały się utwory dzięk-

czynne poświęcone Bogu Ojcu. 

Przy wyjściu z kościoła wierni 

mieli możliwość nabycia płyty 

CD z ich utworami.



13. W lutym rozpro-wadzono w parafii 710 egzemplarzy katolickiego tygodnika „Niedziela” (4 numery) z parafialnym dodatkiem „Koło Nie-dzieli”.

11. Do wspól-
noty kościoła 
przez sakrament 
Chrztu św. za-
stali włączeni 
w lutym: Michał 
Jarosz, Anie-
la Ewa Wąsik, 
Antoni Robert 
Rewkowski, 
Ignacy Adam 
Mazurek, Igor 
Mateusz Giza – 
Stolarski.

10. Wywiad z ks. Probosz-

czem „Koło na Kole” ukazał 

się w ostatnim lutowym 

numerze tygodnika katolic-

kiego „Niedziela”

12. W lutym 
pożegnaliśmy 
w naszym ko-
ściele śp.: Ma-
riana Tadeusza 
Rogalskiego, 
Józefa Jana Dra-
ba, Wawrzyńca 
Jurek, Barba-
rę Adameczek. 
Niech odpoczy-
wają w pokoju 
wiecznym. Amen.



Wspomnienia o naszych parafianach

Ś P .  P Ł K  M G R  I N Ż .  M A R I A N  T A D E U S Z  R O G A L S K I

Szanowni Państwo przypadł mi obowiązek pożegnania naszego kolegi Śp. płk. mgr. 
inż. Mariana Tadeusza Rogalskiego, z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Aka-
demii Technicznej.

Z wielkim żalem odprowadzamy na miejsce wiecznego spoczynku Drogiego Kolegę.
Śp. płk Marian Rogalski urodził się 2.02.1927 r. w Krakowie. Tam też rozpoczął naukę 

szkolną. Edukację na poziomie średnim ukończył po II Wojnie Światowej i zdał maturę. W la-
tach od 1948 do 1949 studiował w Oficerskiej Szkole Saperów we Wrocławiu. Do 1953 r. pełnił 
funkcje techniczne w zakresie kwaterunkowo – budowlanym kolejno w 32 pułku zapasowym 
oraz 95 pułku artylerii przeciwlotniczej. Od 1953 do 1957 r. pracował w Wojskowym Zarządzie 
Kwaterunkowym w Wałczu na stanowisku kierownika Sekcji Eksploatacji. Następnie w la-
tach 1957 do 1962 studiował w WAT uzyskując stopień mgr inż. budownictwa wojskowego. 
Bezpośrednio po skończeniu studiów w WAT z wyróżnieniem został skierowany do pracy na 
stanowiskach naukowo – dydaktycznych Wydziału Inżynieryjno – Saperskiego. Od samego 
początku w pracy naukowo – dydaktycznej poświęcał się w pełni problematyce współczesne-
go budownictwa fortyfikacyjnego. Początek rozwoju naukowego w tym zakresie odbywał się 
pod kierunkiem słynnego specjalisty płk. doc. dr. inż. Stanisława Kożuchowskiego w zakładzie 
Konstrukcji Fortyfikacyjnych. W drugiej połowie lat 60–tych pracował w wydziałowym ze-
spole opracowującym nową koncepcję rozbudowy fortyfikacyjnej dla potrzeb Wojska i Obro-
ny Cywilnej. Brał również udział w projektowaniu, badaniach poligonowych i wdrożeniu no-
wego rozwiązania schronu żelbetowego dla potrzeb fortyfikacji polowej. Służbę w Wojskowej 
Akademii Technicznej zakończył w 1990 r, w Zakładzie Fortyfikacji i Minerstwa.

W ramach dydaktyki prowadził głównie zajęcia z przedmiotów Fortyfikacja oraz Bu-
downictwo fortyfikacyjne. Kierował realizacją prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich 
w zakresie budownictwa wojskowego. Wychował i wypromował wiele pokoleń inżynierów 
i magistrów budownictwa lądowego. Angażował się w proces przygotowania, kierowania 
i realizacji szeregu studiów podyplomowych w zakresie budownictwa fortyfikacyjnego dla 
potrzeb Służby Zakwaterowania i Budownictwa Głównego Kwatermistrzostwa WP oraz w za-
kresie rozbudowy fortyfikacyjnej terenu dla potrzeb Szefostwa Wojsk Inżynieryjnych.

Śp. płk Marian Rogalski bardzo dużo czasu poświęcał na przygotowanie materiałów 
wspomagających proces dydaktyczny. Do dzisiaj wykorzystywane są skrypty jego autorstwa 
konwencjonalnych środków rażenia jak i metod kształtowania, wykorzystania i eksploatacji 
budowli fortyfikacyjnych.

Propagował tradycje jak i współczesną oryginalną polską myśl techniczną w obszarze 
budownictwa fortyfikacyjnego. W wyniku studiów nad trendami ewolucji fortyfikacji wspól-
nie z kierownikiem Zakładu Fortyfikacji WIG WAT dr inż. Maciejem Zaborowskim opubli-
kował wspaniałe dzieło monograficzne pod tytułem „Fortyfikacja wczoraj i dziś”. Monografię 
wydrukowało Wydawnictwo MON w 1978 roku.

Wynikiem prac badawczych było szereg wdrożeń istotnych dla rozwoju badań na-
ukowych oraz bieżących potrzeb Wojska i Obrony Cywilnej. Śp. Marian Tadeusz Rogalski jest 
współtwórcą oryginalnej bazy doświadczalnej zwanej „Mikropoligonem” oraz szeregu roz-
wiązań projektowych i teoretycznych. Jest współautorem „Poradnika Projektanta Konstrukcji 
Schronów Wykopowych” wykonanego na zamówienie Szefostwa Zakwaterowania i Budow-
nictwa WP wydanego w 1982 roku. Ciąg dalszy na następnej stronie



Będzie się działo na Kole

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „A”
5 marca 2017 r.

1. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 1815.
2. Kandydaci  przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania spotykają się dziś po Mszy 

św. o godz. 900 w sali św. Józefa.
3. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich rodziców zapraszamy na Mszę św. inicja-

cyjną dziś o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami w dolnym kościele. 
4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

Wspólnota Magnificat w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.
Duszpasterstwo Akademickie w środę po Mszy św. o godz. 1900.
Stowarzyszenie św. Faustyny w sobotę po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia.

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

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. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Warszawie.
8. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli”, roz-

prowadzają dziś ministranci po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus 
dobrowolna ofiara na druk kolorowej wkładki i fundusz ministranc-
ki.

9. Zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na świecie w przy-
szłą niedzielę przed kościołem. 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

Był członkiem założycielem polskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Fortyfikacji. Według opinii szerokiego grona spe-
cjalistów zajmujących się budownictwem obronnym zo-
stał uznany współtwórcą współczesnego budownictwa 
fortyfikacyjnego w Polsce.

W ramach działalności dydaktycznej własnym 
przykładem promował i kształtował wśród studentów 
i pracowników Wydziału postawy społeczne, moralne 
i patriotyczne. Był człowiekiem o szczególnej kulturze 
osobistej, bardzo skromnym, uczciwym, koleżeńskim, 
życzliwym i szlachetnym.

Dziś w tej smutnej chwili, u kresu Twej ziem-
skiej drogi, z głębokim bólem uświadamiamy sobie, że 
straciliśmy na zawsze wspaniałego kolegę. Będzie nam 
Ciebie brakowało, pozostaniesz w naszej serdecznej pa-
mięci. 

W imieniu Jego Magnificencji Rektora – Komen-
danta WAT oraz społeczności akademickiej Wydziału In-
żynierii Lądowej i Geodezji składam wyrazy głębokiego 
współczucia najbliższej Rodzinie Śp. Mariana Tadeusza Ro-
galskiego.

Spoczywaj w pokoju drogi wychowawco i nasz kolego.
Cześć Jego Pamięci

Opracował: dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. WAT
Wygłosił w dniu 17.02.2015 r.: prof. dr. hab. inż. Adam Stolarski – Dziekan 
Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT


