
Słowo na Niedzielę
Pragnienie „wody żywej”

W Trzecią Niedzielę Wielkiego Postu przygotowujący się do chrztu katechumeni prze-
żywali pierwsze skrutynium. W tym roku III niedzielę czytamy Ewangelię o samarytance, 
która była i jest nadal rozważana przez katechumenów. Pan Jezus zapowiadał i proponował 

samarytance „wodę żywą”. Symbol „wody żywej” nawiązuje do cudu 
wydobycia przez Mojżesza wody ze skały, gdy ginący z pra-

gnienia lud, dotknięty był pokusami przeciw wierze w Boga, 
który ich prowadził przez pustynię. Jezus w rozmowie z sa-

marytanką przedstawia Siebie, jako źródło „wody żywej”, 
która gasi pragnienie na całe życie wieczne. Wiemy, że 

ten symbol odnosi się do daru Ducha Świętego, który 
daje nam udział w życiu samego Boga. Ewangelia 
ukazuje, że Duch Święty działa w samarytance już 
w czasie spotkania z Jezusem. Ona doznaje gwał-
townej przemiany, na co wskazuje wiele szczegó-
łów opisanych przez ewangelistę Jana. 

Samarytanka przychodziła czerpać wodę 
w południe, kiedy nikt nie przychodził, ze 
względu na nieznośny skwar. Z pewnością nie 
chciała spotkać się ze spojrzeniami plotku-
jących na temat jej grzesznego życia kobiet, 
które przychodzą do tej jedynej we wsi studni 
o godzinie szóstej rano, kiedy nie jest jeszcze 
gorąco. Możemy się domyślać, że samarytan-
ka, która żyła z mężczyzną nie będącym jej 
mężem, unikała spotkań z ludźmi. Spotkanie 
z Jezusem zmieniło ją dogłębnie. Pobiegła do 
tych, których się bała i których unikała, by 
zaświadczyć o Nim i wielu z  ich się nawróci-
ło. Jednak najpierw spotkanie z Jezusem obu-
dziło w niej pragnienie „wody żywej”, o której 
On mówił. Tak dla katechumenów jak i dla 
nas pragnienie „wody żywej” samarytanki, czy-
li pragnienie samego Boga i Jego łaski, jest 
wzorem. To pragnienie umożliwiło Bogu prze-
mienić samarytankę, dla katechumenów czyni 
chrzest owocnym, pozwala Bogu również w nas 
działać i nas uświęcać. 
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Na XXX lecie Adoracji

Zofia Jasnota 
Dzieci małe i duże

Pan Jezus kocha dzieci
małe, a także duże.
Lubi prostotę serca
i wiarę bez zastrzeżeń,
bez fikołków rozumu,
głupiego mędrkowania.
Dzieciom o czystym sercu
nic Boga nie zasłania.
Idą za Ewangelią
jak za światłem jedynym.
Słuchają, rozważają
i potwierdzają czynem.
Każde słowo Jesusa
chcą bardzo wiernie przyjąć
i promieniują Niebem
wszędzie, gdziekolwiek żyją.
Nie straszne im ataki
od księcia tego świata,
bo strzeże ich Pan Jezus,
ochrania i umacnia.
Ich siłą jest sam Jezus
i mówią o tym wszystkim.
Trzymają się codziennie 
Jezusa w Eucharystii.



Przegląd kościołów mazowieckich 
rozpoczniemy od archikatedry św. Jana 
Chrzciciela w Warszawie, która jest matką 
i głową wszystkich kościołów archidiecezji 
warszawskiej oraz jedną z najstarszych i naj-
bardziej znaczących świątyń na Mazowszu. 
Dzieje katedry są nierozerwalnie złączo-
ne z  historią Warszawy. Pierwszy kościół 
w tym miejscu powstał w XIII w., gdy War-
szawa była jeszcze wsią. Była to budowla 
drewniana, pełniąca rolę kaplicy zamkowej 
książąt mazowieckich. Pod koniec tamtego 
stulecia drewniany kościół został zastąpiony 
nowym – murowanym, obejmującym ob-
szar dzisiejszego prezbiterium katedry.

Rozwój Warszawy jako miasta i jedne-
go z ośrodków władzy Piastów mazowiec-
kich spowodował, że również znaczenie ma-
leńkiego wówczas kościoła zaczęło rosnąć, 
a kolejni władcy dbali o to, aby świątynia, 
nad którą sprawowali patronat, wyznaczała 

sławę równą rozwijającemu się miastu. Ko-
ściół stał się miejscem ważnych wydarzeń 
historycznych. W 1339 r. odbył się tutaj 
proces sądowy między Polską a Zakonem 
Krzyżackim w sprawie zagrabienia przez 
Krzyżaków Pomorza i ziemi chełmińskiej. 
Jednym z najbardziej zasłużonych dobro-
dziejów kościoła był książę Janusz I, który 
obrał Warszawę za stolicę swego księstwa, 
a  w celu zwiększenia jej prestiżu hierar-
chicznego przeniósł z Czerska kapitułę ko-
legiacką i umieścił ją w kościele św. Jana, 
który został podniesiony do godności ko-
legiaty. Duchowni potrzebowali funduszy, 
pozwalających na utrzymanie się i pełnie-
nie czynności duszpasterskich, toteż władcy 
dbali o należyte uposażenie prałatur i ka-
nonii. Niemałą rolę odegrała tu księżna 
Anna Mazowiecka, która czyniła rozmaite 
zapisy fundacyjne na rzecz kolegiaty. Jeden 
z nich przeznaczyła na doroczną Mszę św. 

Poznajemy kościoły Mazowsza
Na łamach „Koła Niedzieli” rozpoczynamy cykl krótkich artykułów, których zamia-
rem jest przypominanie i popularyzowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego 
Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem najstarszych kościołów, będących nie 
tylko przestrzenią spotkania człowieka z Bogiem, ale również miejscem twórczej 

pracy wielu pokoleń mieszkańców regionu.

1. Archikatedra św. Jana Chrzciciela w Warszawie.



w rocznicę jej śmierci.
Wcielenie ziem mazowieckich do Pol-

ski w 1526 r. spowodowało, że w nowej sytu-
acji politycznej patronat nad kolegiatą prze-
szedł w ręce królów polskich. Koniec ery 
książąt mazowieckich nie oznaczał zahamo-
wania rozwoju kolegiaty. Przeciwnie, nowi 
opiekunowie świątyni wykazywali należyte 
zrozumienie dla jej potrzeb. Do znanych 
dobrodziejów kościoła należeli m. in. król 
Zygmunt Stary z królową Boną oraz córką 
Anną Jagiellonką. Kolegiata była świadkiem 
ważnych ceremonii królewskich. W 1637 r. 
odbyły się tu zaślubiny Władysława IV z Ce-
cylią Renatą. Wszystkie sejmy elekcyjne 
były poprzedzane i wieńczone Mszą świę-
tą. W latach panowania Wazów świątynię 
rozbudowano. Fasada otrzymała baroko-
wy wygląd, a obok niej stanęła dzwonnica. 
Z inicjatywy Zygmunta III wzniesiono wiel-
ki wyzłocony ołtarz oraz organy. W tamtym 
okresie świątynia warszawska wzbogaciła 
się o cenny krucyfiks gotycki, przywiezio-
ny ze Śląska przez mieszczanina warszaw-
skiego Jerzego Baryczkę. Relikwia szybko 
zasłynęła cudami i łaskami. W XVIII w. 
dzięki fundacji Stanisława Kleinpoldta Ma-
łopolskiego wzniesiono barokową kaplicę, 
w której umieszczono wyjątkowy krucyfiks.

Nową epokę w dziejach kościoła otwo-
rzyło ustanowienie diecezji warszawskiej 
w 1798 r. (od 1818 r. archidiecezji). Dotych-
czasowa kolegiata stała się kościołem bisku-

pim (później arcybiskupim) oraz siedzibą 
Prymasów Królestwa Polskiego. Z bardziej 
znanych hierarchów w tamtym okresie 
warto zauważyć Franciszka Skarbka Mal-
czewskiego i św. Zygmunta Szczęsnego Fe-
lińskiego. Całkowitemu przeobrażeniu ule-
gła bryła kościoła. Wzniesiono nową fasadę 
w stylu neogotyku angielskiego z charakte-
rystycznymi wieżyczkami i sterczynami. We 
wnętrzu pojawiły się nowe ołtarze, a całość 
konstrukcji zwieńczył nowy dach.

Większość dzieł sztuki została utra-
cona wraz ze zniszczeniem katedry przez 
Niemców podczas Powstania Warszawskie-
go (1944). Intensywny ostrzał artyleryjski 
wywołał pożar świątyni, poważnie uszkodził 
mury i dach. Całości zniszczenia dopełni-
li okupanci w listopadzie 1944 r., wysadza-
jąc w powietrze pozostałe resztki katedry. 
Ocalał natomiast cudowny krucyfiks, któ-
ry został ukryty w podziemiach kościoła 
św. Jacka, a w 1948 r. w uroczystej proce-
sji przeniesiony do odrestaurowanej kapli-
cy Baryczków. Długa i żmudna była droga 
do całkowitego podniesienia katedry ze 
zgliszcz, niemniej sztuka ta udała się zespo-
łowi budowniczych pod kierunkiem prof. 
Jana Zachwatowicza. Podjęto jednak decy-
zję o powrocie do XV-wiecznego, a więc bar-
dziej surowego wyglądu świątyni. Katedra 
otrzymała nową fasadę, wzorowaną na wro-
cławskim kościele św. Doroty. Zrekonstru-
owano stalle, pomnik marszałka Stanisława 
Małachowskiego, kaplicę literacką oraz nie-
które ołtarze. Nie podjęto natomiast rekon-
strukcji wielkiego ołtarza z czasów dynastii 
Wazów oraz cennych epitafiów i obrazów, 
które na zawsze zniknęły pod gruzami sta-
rej katedry. Mimo iż najważniejsza świąty-
nia warszawska utraciła większość oryginal-
nej tkanki architektonicznej i artystycznej, 
należy skłonić głowę przed budowniczymi, 
którzy wskrzesili katedrę i przywrócili jej 
należne miejsce w sercu stolicy. Dzisiejsza 
katedra to przede wszystkim przestrzeń 
ważnych uroczystości religijnych i państwo-
wych, miejsce codziennej pracy parafialnej 
oraz nekropolia, kryjąca w swych murach 
m. in. grobowce prymasów: Augusta Hlon-
da, Stefana Wyszyńskiego i Józefa Glempa 
oraz książąt, prezydentów, przedstawicieli 
świata kultury i sztuki.

Edgar Sukiennik
Podstawa źródłowa: J. Bartoszewicz, Kościoły warszaw-
skie rzymsko-katolickie, rep. Warszawa 1855. M. I. Kwiat-
kowska, Katedra św. Jana. Warszawa 1978.



Będzie się działo na Kole
TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „A”

19 marca 2017 r.

1. Muzyczne rozważania o Krzyżu Pańskim wykona dziś zespół „Classic Angelicus”, który 
koncertował już w naszym kościele. Artyści zaprezentują kilkunastominutowy program po 
Mszach św. a główny koncert wykonają podczas nabożeństwa Gorzkich Żali, które rozpocz-
ną 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 Wielkanocy.

2. Uroczystość odpustowa ku czci św. Józefa, głównego patrona naszej parafii, przypada ju-
tro. Wszystkich parafian zapraszamy na uroczystą sumę odpustową o godz. 1800, którą od-
prawi Jego Ekscelencja ks. Bp Rafał Markowski. W czasie Mszy św. młodzież naszej parafii 
przyjmie Sakrament Bierzmowania. Tego dnia nie będzie Mszy św. o godz. 1900.

3. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:
•	 Adorujący Najświętszy Sakrament dziś o godz. 1500 w górnym kościele. Temat spotka-

nia: „Moc skruchy”. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich.
•	 Bracia z Totus Tuus dziś o godz. 1700.
•	 Wspólnota Magnificat w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.
•	 Duszpasterstwo Akademickie w środę po Mszy św. o godz. 1900.

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. Szkolne Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci i młodzieży  
od 27 do 29 marca według programu podanego przez kate-
chetów. Program rekolekcji w gablocie przed kościołem, 
a za tydzień także w gazetach parafialnych.

6. Parafialne Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych  
w Jubileuszowym Roku XXX lecia wieczystej adoracji 
Najświętszego Sakramentu rozpoczniemy od czwart-
ku, 30 marca i potrwają one do niedzieli, 2 kwietnia. 
Rekolekcje poprowadzi zespół Ojców Redemptory-
stów. Program rekolekcji w gablocie przed kościo-
łem, a za tydzień także w gazetach parafialnych.

7. Świece świąteczne Zespół Caritas sprzedaje dziś 
przy wyjściu z kościoła. Dochód ze sprzedaży prze-
znaczony jest na cele charytatywne.

8. Ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa zbierają 
dziś przy wyjściu z kościoła Panie z Żywego Różańca.

9. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką 
„Koło niedzieli”, rozprowadzają dziś ministranci po 
Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna 
ofiara na druk kolorowej wkładki i fundusz ministranc-
ki.
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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


