
Słowo na Niedzielę

Perspektywa niebiańskiego szczęścia
W drugą Niedzielę Wielkiego Postu słuchamy Ewangelii o Przemienieniu Pańskim. 

Kolejne niedziele w tym okresie liturgicznym prowadzą nas do przeżycia Wielkiego Tygo-
dnia i Tajemnicy Zmartwychwstania. Pan Jezus na początku drogi 

chce umocnić uczniów, by nie pogubili się w przyszłości, gdy zo-
staną poddani próbie w dobie męki i śmierci Mistrza. Umac-

nia ich ukazując perspektywę Nieba. Uczniowie na górze 
Tabor widzą znaki rzeczywistości niebiańskiej – niezwy-

kle jaśniejące twarz Pana Jezusa i jego szaty. Spotykają 
Mojżesza i proroka Eliasza, którzy już dawno odeszli. 
Wszystko okrywa obłok – znany im z Księgi Wyjścia 
znak obecności Boga. Słyszą też głos wydobywa-
jący się ze świetlanego obłoku, który potwierdza, 
że Jezus jest Synem Bożym. Znana im ze Starego 
Testamentu symbolika pozwala im zrozumieć, że 
na Górze Tabor zostało im ukazane Niebo, do 
którego zmierzają. Jednak teraz schodzą z Góry 
Tabor w dół, aby przejść wyznaczoną im drogę 
obejmującą również największą próbę krzyża, 
której będą poddani. To wszystko musi się stać 
zanim będą mogli wejść do Nieba na wiecz-
ność. 

Kiedyś Wielki Post był przygotowaniem 
katechumenów do ich Chrztu, który odbywał 
się w Wielkanoc. Chrzest jest zanurzeniem 
w  tajemnicy śmierci Chrystusa, by uczestni-
czyć w Jego zmartwychwstaniu. Każdy rok 
liturgiczny, każdy Wielki Post i Wielkanoc 
pozwala nam pogłębiać przeżywanie naszego 
Chrztu, a co za tym idzie życia chrześcijańskie-
go. A ono ma podobną dynamikę jak trwają-
cy właśnie Wielki Post. My tak jak uczniowie 
potrzebujemy umocnienia nadzieją nieba, aby 
zwycięsko przejść nasze próby wiary. One są 
potrzebne dla oczyszczenia nas z nieuporządko-
wanych przywiązań do stworzeń, ale nie po to 
żyjemy by cierpieć. Naszą metą jest niebo, które 
już tu na ziemi w nadziei możemy oglądać. 
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Na XXX lecie Adoracji

Zofia Jasnota 
Zdejmij czapkę!

Dziadku, czemu zdjąłeś czapkę?
Czy widzisz kogoś znajomego?

Chciałem jak zwykle pozdrowić
Jezusa w hostii ukrytego.
Jedziemy obok kościoła,
więc kłaniam się mojemu Bogu.
To taki przepiękny zwyczaj
w życiu polskiego narodu.

A przecież w całym tramwaju
nikt nie zdjął nakrycia głowy,
nikt nie popatrzył na kościół,
a tylko w telefony.

Szkoda, że aż tylu ludzi
zapomniało już o Bogu.
Żyją szybko, coraz szybciej,
pokręcili swoje drogi.
A ty, mój kochany wnuczku,
dobry zwyczaj zapamiętaj.
Zdejmuj czapkę przed kościołem,
bo to dla nas miejsce święte.



Muzyczne rozważania o Krzyżu  Pańskim wykona zespół „ Classic 
Angelicus”, który koncertował już w naszym kościele, w przyszłą 

niedzielę, 19 marca. Artyści zaprezentują kilkunastominutowy pro-
gram po Mszach św. a główny koncert wykonają podczas nabożeń-
stwa Gorzkich Żali, które rozpoczną się wyjątkowo o godz. 1800. 



Natalia Jurkowska – śpiew, bandura
Śpiewaczka (sopran), dyrygent i wy-

kładowca muzyki, Absolwentka Narodowej 
Akademii Muzycznej Ukrainy im. P.I. Czaj-
kowskiego w Kijowie. W swoich działaniach 
muzycznych kontynuuje tradycje ukraińskich 
bandurzystów. Koncertowała jako bandurzysta 
w wielu krajach Europy. W swoim repertuarze 
ma ukraińskie pieśni ludowe, arie współcze-
snych i dawnych kompozytorów m.in. Wery-
kiwsky, Skoryk, Łysenko, Stradella, Haendel, 
Mozart.

Aleksander Jurkowski – śpiew,  
prowadzenie koncertu

Absolwent Narodowej Akademii Mu-
zycznej Ukrainy im. P.I. Czajkowskiego (tenor). 
Po ukończeniu studiów swoje umiejętności 
wokalne doskonalił u Juria Czubariewa. Posia-
da bardzo bogaty repertuar operowy, oratoryj-
ny, pieśniarski. Koncertuje często poza grani-
cami kraju — Austria, Niemcy, Rosja, Szwecja, 
Włochy, Hiszpania. Brał udział w rozlicznych 
przedsięwzięciach dyplomatycznych mających 
na celu promocje Ukrainy na arenie między-
narodowej. Śpiewak ma w repertuarze najważ-
niejsze partie operowe w dziełach muzyczno
-scenicznych począwszy od wczesnego baroku, 
poprzez okres klasyczno-romantyczny aż po 
współczesność.

Klasyczne Anioły wyróżniają się 
wielokulturowym repertuarem, nietypo-
wą interpretacją i współczesną harmonizacją 
utworów. Zespół aktywnie uczestniczy w ży-
ciu muzycznym i festiwalach. Specjalizują się 
w wykonawstwie muzyki wokalnej od śre-
dniowiecza aż po współczesność. Ma w swoim 
dorobku cztery płyty i licznie koncerty w Eu-
ropie. Muzycy z pasją poświęcają się podtrzy-
mywaniu tradycji muzyki dawnej. Wykonują 
pieśni, poezję i muzykę instrumentalną w tra-
dycyjnym stylu. Ich koncerty uświetnia nie-
samowite brzmienie rzadko spotykanego na 
świecie instrumentu zwanego bandurą – naro-
dowy instrument ukraiński, łączący cechy lutni 
i harfy.

Wykonujemy pieśni, poezję i muzykę 
instrumentalną w tradycyjnym stylu. Każdy 
utwór ma swoje pierwotne korzenie i emanu-

ję silną moc ducha słowiańskiego narodu. 
Koncert jest prowadzony według naszego 
autorskiego scenariusza. Łączymy podo-
bieństwo stylu, formy, ale przede wszyst-
kim źródło inspiracji twórczej.

W klimatach muzyki sakralnej mo-
żemy się przenieść do czasów króla Dawi-
da-poety, kiedy to przy akompaniamencie 
harfy i cytry wyśpiewywał chwałę Panu. 
Będziemy wykonywać również polskie 
pieśni sakralne pod akompaniament in-
strumentu Bandury (nazywany na Ukra-
inie „Głos Ukrainy”)

Kilka słów o zaproszonych artystach

Bandura to ukraiński ludowy instru-
ment muzyczny należący do chordofonów, 
w którym struny szarpie się palcami lub 
plektronem.

Pierwsza wzmianka o ukraińskich 
bandurzystach pochodzi ze źródeł polskich 
z 1441 roku. W początku XX wieku przeży-
ła swój renesans, urastając do narodowe-
go symbolu Ukrainy, atrybutu pieśniarzy 
wykonujących dumki. W latach stalinow-
skich gra na bandurze, jako symbolu na-
cjonalizmu ukraińskiego, została zakazana. 
Po odzyskaniu niepodległości gra na niej 
przeżywa ponowny rozkwit.



Będzie się działo na Kole
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1. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 1815. 
2. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

•	 Żywy Różaniec dziś o godz. 1230.
•	 Wspólnota Magnificat w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.
•	 Duszpasterstwo Akademickie w środę po Mszy św. o godz. 1900.
•	 Koło Misyjne w sobotę o godz. 1530.
•	 Adorujący Najświętszy Sakrament w przyszłą niedzielę o godz. 1500 w górnym kościele. 

Temat spotkania: „Moc skruchy”. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich.
3. Katecheza dla narzeczonych przed przyjęciem sakramentu małżeństwa w poniedziałek 

o godz. 2000 w sali św. Józefa.
4. 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.

5. Muzyczne rozważania o Krzyżu Pańskim wykona zespół „Classic Angelicus”, który kon-
certował już w naszym kościele, w przyszłą niedzielę, 19 marca. Artyści zapre-
zentują kilkunastominutowy program po Mszach św. a główny koncert 
wykonają podczas nabożeństwa Gorzkich Żali, które rozpoczną się 
wyjątkowo o godz. 1800. Po Mszach św. przy wyjściu z kościoła 
będzie można nabyć płyty i materiały muzyczne zespołu oraz 
złożyć dobrowolną ofiarę na działalność misyjną, jako wyraz 
naszej wdzięczności za tę formę duchowego przygotowania 
nas do głębszego przeżycia Triduum Paschalnego i Wiel-
kanocy.

6. Uroczystość odpustowa ku czci św. Józefa, główne-
go patrona naszej parafii, przypada w poniedziałek, 
20 marca. Wszystkich parafian zapraszamy na uro-
czystą sumę odpustową o godz. 1800, którą odprawi 
Jego Ekscelencja ks. Bp Rafał Markowski. W czasie 
Mszy św. młodzież naszej parafii przyjmie Sakra-
ment Bierzmowania. Tego dnia nie będzie Mszy 
św. o godz. 1900.

7. 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.

8. Zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na świe-
cie dziś przed kościołem.
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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


