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Słowo na Niedzielę
Jezus Chrystus – Światłość świata

W Czwartą Niedzielę Wielkiego Postu przygotowujący się do chrztu katechumeni prze-
żywali drugie skrutynium. W tym roku w IV niedzielę czytamy Ewangelię o uzdrowieniu nie-
widomego od urodzenia, która jest też przedmiotem rozważań katechumenów. Niewidomy jest 
im ukazany jako ten, który przez wiarę w Jezusa Chrystusa wszedł do królestwa światła. Na 
przeszkodzie owemu wejściu do tego królestwa – czyli życiu w prawdzie – stoją zaślepiające 
złudzenia. 

Czytania tej niedzieli posługują się symboliką światła i koncentrują się wokół „świa-
tłości świata”, którym  to mianem określa Siebie Jezus Chrystus. W centrum Pierwszego 
Czytania jest Dawid namaszczony na króla przez proroka Samuela dzięki specjalnej inter-
wencji Bożej. Dawid jest typem biblijnym Chrystusa. Jak Dawid został namaszczony przez 
Boga na króla, tak Jezus Chrystus jest posłany przez Boga Ojca by był światłością świata. 
Drugie czytanie rozszerza symbolikę światła na ludzkie postępowanie. Uczynki ciemności są 
bezowocne, światłość rodzi prawość, sprawiedliwość i prawdę.

Ewangelia o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia jest pełna dramaturgii. Widać 
tu i ciemność i światło. Widzimy postawę faryzeuszów, którym ten cud przeszkadza w ich 
przewrotnych zamiarach zakwestionowania Jezusa i usunięcia z synagogi Jego zwolenników. 
Widzimy postawę rodziców uzdrowionego, którzy boją się faryzeuszów i nie dają świadec-
twa prawdzie. I wreszcie jest odważna postawa uzdrowionego, który wbrew naciskom daje 
świadectwo prawdzie w taki sposób, że możemy przypuszczać, że chciałby nawet zostać 
uczniem Jezusa. Wreszcie wyznaje on wiarę, że Jezus jest Synem Człowieczym, czyli zapo-
wiedzianym przez proroków Mesjaszem.

My, podobnie jak katechumeni, potrzebujemy odnowionej wiary w Jezusa Chrystusa, 
który jest światłością świata, więc źródłem tej światłości dla nas.
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Na XXX lecie Adoracji

Zofia Jasnota 
Kłopoty

Panie Jezu, mam kłopoty, 
sama nie wiem, co się dzieje. 
Mama płacze, tata krzyczy, 
babcia nie ma już nadziei.

Co mam robić? Co powiedzieć? 
Nie chce mi się siedzieć w domu. 
Młodsza siostra też już beczy. 
Komu o tym powiem? Komu?

Dziś przybiegłam więc do Ciebie. 
Babcia zawsze mi mówiła, 
Że Ty, Jezu, w Eucharystii, 
obdarzasz ogromną siłą.

Mnie także chce się już płakać, 
lecz przecież nie mogę ryczeć. 
Modlić się będę gorąco 
i Twojej ręki się schwycę.

Tu jest taka cisza, spokój. 
Dziękuję! Wiem, już co zrobię! 
Wrócę do nich uśmiechnięta 
I opowiem im o Tobie.



Kościół św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Warszawie na Kole ani nie należy do pe-
reł architektury sakralnej, ani nie ma w nim 
cudami słynących wizerunków. Jest za to pe-
wien zasadniczy element, który wyróżnia go 
spośród innych świątyń, nie tylko warszaw-
skich. Otóż kościół na Kole otwarty jest od 
marca 1987 roku całodobowo dla wieczystej 
adoracji Najświętszego Sakramentu.

Kardynał J. Ratzinger, 5 sierpnia 1978 
roku, wygłosił w Radiu Bawarskim tekst na 
temat zamkniętych kościołów. Zamieścił go 
również w książce Służyć Prawdzie – myśli 
na każdy dzień. Przyszły papież Benedykt 
XVI pisał:

Kościół nie jest miejscem, w którym 
dzieje się coś rano, a potem miejsce to staje 
się puste. Owszem, kościół zawsze jest ko-
ściołem, ponieważ w nim Pan darowuje się 
nam zawsze i tajemnica Eucharystii trwa 
nieustannie, a zbliżając się do niej, jesteśmy 
złączeni z całym wierzącym, modlącym się 
i miłującym Kościołem. 

Istnieje dziś niebezpieczeństwo, że nasze 
kościoły zamienią się w muzea i że spotka je 
los muzeów: jeżeli nie są zamknięte, zostają 
obrabowane, bo już nie żyją. Tylko obecność 
modlących się może uchronić kościół od we-
wnątrz, tylko modlący się mogą domy Boże 
zachować jako kościoły stojące otworem. Za-
mknięte świątynie są wyrazem Kościoła, któ-
ry nie może być otwarty, ponieważ nie jest 
zdolny przeciwstawić się bezduszności na-
szych czasów. Zamknięte kościoły są znakami 
duchowego upadku, który ni mniej, ni więcej 
równa się stoczeniu od kultury do barbarzyń-
stwa. Przez całe wieki kościoły stały otwo rem 
i nikt nie musiał się lękać o ich skarb. Chronił 
je powszechny szacunek dla tego, co świę-
te. Miarą żywotności Kościoła, wewnętrznej 
otwartości Kościoła stają się otwarte drzwi 
świątyń. Otwarte drzwi kościoła są świadec-
twem roz modlonego Kościoła. 

Przed niespełna trzydziestu laty parafia 
na Kole uważana była za bardzo spokojną, 
a nawet senną. Myśl, by kościół był otwarty 
nie tylko w dzień, ale i w nocy nie pojawiła 
się od razu. 

Parafię św. Józefa na warszawskiej Woli 
erygował w 1938 roku kardynał Aleksander 
Kakowski. W tym samym roku jej pierwszy 

proboszcz ks. Jan Sitnik postawił drewniany 
kościół, który został spalony przez Niemców. 
Tenże sam proboszcz rozpoczął niezwłocznie 
budowę kościoła murowanego, ale prace 
przerwały działania wojenne. Tuż po zakoń-
czeniu II wojny światowej wznowiono prace 
budowlane. Poświęcenia świątyni dokonał 
Prymas Tysiąclecia w dniu 6 sierpnia 1951 
roku, a konsekrował ją 1 czerwca 1963 roku. 
Po śmierci długoletniego proboszcza ks. Jana 
Sitnika 12 stycznia 1978 roku, drugim pro-
boszczem parafii został ks. Leopold Bogdan 
Sotkiewicz, który dwa lata później rozpo-
czął budowę domu katechetycznego. Zmarł 
4 grudnia 1985 roku. Prowadzenie parafii na 

Kole w dniu 12 stycznia 1986 roku objął trzeci 
z kolei proboszcz, ks. Jan Sikorski. On sam tak 
wspomina w jednym z wywiadów drogę do 
tej parafii i początki duszpasterstwa związa-
ne z adoracją Najświętszego Sakramentu:

Na KUL-u studiowałem teologię pa-
storalną, bowiem zawsze interesowało mnie 
duszpasterstwo. Moja praca doktorska była 
na temat kierowania parafią w świetle teo-
rii organizacji i zarządzania. Zastanawiałem 
się w niej, jak współczesne osiągnięcia i za-
rządzanie dostosować do duszpasterstwa pa-
rafialnego. To była moja teoretyczna droga 
do praktyki duszpasterskiej w parafii. Gdy 
zostałem proboszczem parafii pw. Św. Józefa, 
zacząłem wprowadzać swoje pomysły dusz-
pasterskie przybliżające człowieka do Boga. 
Pierwszym moim działaniem było otwarcie 
świątyni, którą dotąd, gdy w niej nie było 
nabożeństwa, można było oglądać tylko zza 
krat chroniących główne drzwi wejściowe. 
Spróbowałem Dom Boży otworzyć najpierw 
w ciągu dnia, w którym dyżurowali moi pa-

Kościół otwarty całodobowo  
dla wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu



rafianie. W miarę, gdy przybywało chętnych 
do tej formy apostolstwa wewnątrz kościo-
ła, świątynia była otwarta aż do północy. 
Wreszcie niezwykłym znakiem w naszej pa-
rafii były słynne rekolekcje ks. Krzysztofa 
Małachowskiego – wielkiego czciciela Naj-
świętszego Sakramentu, który zasugerował, 
by w naszym kościele była nieustanna ado-
racja Najświętszego Sakramentu. Ludzie czuli 
głód takiego nierozłącznego trwania na mo-
dlitwie przed Najświętszym Sakramentem, 
gdyż na całodobowe adorowanie w kapli-
cy wieczystego wystawienia Najświętszego 
Sakramentu zgłosiło się kilkuset wiernych. 
Wiosną 1987 r. rozpoczęliśmy nieustającą ad-
orację Jezusa, trwającą dzień i noc, za zgodą 
Prymasa Polski. 

W innym z wywiadów ks. Jan Sikorski 
przytacza bardzo znamienną sytuację, która 
u samego początku jego duszpasterzowania 
na Kole wpłynęła na decyzję o „otwarciu” 
kościoła: otóż kiedy zostałem proboszczem 
na Kole w połowie lat osiemdziesiątych, 
przyszedłem do mojego kościoła i zastałem 
w kruchcie kratę. Muszę przyznać, że to mnie 
zasmuciło, bo gdy myślałem, jakim będę 
proboszczem, marzyłem, by „mój” kościół był 
otwarty. Chyba po kilku tygodniach mojego 
proboszczowania trafiłem na bardzo ener-
giczną parafiankę, która zaczepiła mnie sło-
wami: „Jak ksiądz proboszcz może pozwolić, 
żeby kościół był przez większą część dnia za-
mknięty. Przecież to skandal?”. Wtedy odwró-
ciłem pytanie, mówiąc: „A Pani pewnie dłu-
żej jest tu parafianką i pozwala na to?”. Kiedy 
zaczęliśmy spokojnie rozmawiać, zapropono-
wałem, by ci, którzy chcą się modlić w koście-
le, zorganizowali jakieś dyżury, bo kościół 
musi być bezpieczny. Już z ambony poprosi-
łem o zgłaszanie się chętnych, przede wszyst-
kim członków wspólnot. Ludzie zapalili się 
do tego pomysłu, odzew był duży. Wkrótce 
jeden z parafian, którego bliżej nie znałem, 
zaproponował, żeby kościół był otwarty do 
północy, bo on późno wraca z pracy i na pew-
no będzie mógł codziennie czuwać. Zaryzyko-
wałem, dając mu klucze i muszę powiedzieć, 
że do dziś właściwie nie wiem, kto i gdzie te 
klucze ma. Kościół jest przecież otwarty prak-
tycznie przez całą dobę. 

W tym roku (2017) minie 30 lat od cza-
su, kiedy w kościele przy ulicy Deotymy 
trwa nieustanna adoracja. Trudno już się do-
liczyć, ilu ludzi na nią przychodzi. W samym 
Bractwie Adoracji Najświętszego Sakramen-
tu, które sprawuje nad nią pieczę, wydano 

już grubo ponad tysiąc legitymacji. W Roku 
Eucharystii (2005) ks. Sikorski zaproponował 
parafianom szczególną „akcję adoracyjną”. 
Zasugerował, aby adorować Najświętszy Sa-
krament przynajmniej przez 10 minut tygo-
dniowo, bo tyle czasu znajdzie chyba każdy, 
nawet najbardziej zapracowany. Pomysł się 
przyjął. W ciszy, skupieniu, zaczęli się modlić 
coraz to nowi ludzie. Dziś podejmują tę for-
mę modlitwy także dzieci pierwszokomunij-
ne i rocznicowe wraz z rodzicami, kandydaci 
do sakramentu bierzmowania i poszczególne 
wspólnoty, których w parafii jest kilkadzie-
siąt. W Roku Jubileuszu XXX. lecia wieczy-
stej adoracji Najświętszego Sakramentu, dla 
uczczenia tego wielkiego daru i w podzięce 
zań, podczas parafialnych rekolekcji wielko-
postnych zaproponujemy parafianom jubile-
uszową praktykę pod hasłem: 30 minut dla 
Jezusa na XXX. lecie Wieczystej Adoracji Naj-
świętszego Sakramentu.

Pieczę nad wieczystą adoracją i jej bez-
pieczeństwem sprawuje Bractwo Adoracji 
Najświętszego Sakramentu. Posiada ono 
swoją strukturę; superiorowi, który czuwa 
nad całością podlega ośmiu koordynatorów. 
Duszpasterską opiekę nad bractwem rozta-
cza od roku 2008 ks. Bolesław Szewc, dbając 
o formację członków i prowadząc apostolat 
eucharystyczny także poza parafią. Z inicja-
tywy ks. proboszcza Zbigniewa Godlewskie-
go w roku 2012 zorganizowano w parafii św. 
Józefa I Forum Krajowe Wieczystej Adoracji 
Najświętszego Sakramentu w Parafiach dla 
uczczenia jubileuszu 25. lecia wieczystej ad-
oracji w parafii na Kole. W następnych la-
tach kolejne fora miały miejsce w tego typu 
wspólnotach parafialnych w Częstochowie, 
Białymstoku, Wyszkowie, Krakowie – Ła-
giewnikach i Głuszycy. Z roku na rok przy-
bywa parafii, które otwierają drzwi swoich 
kościołów dla całodobowej adoracji Naj-
świętszego Sakramentu.

Największą satysfakcją miejscowych 
duszpasterzy jest opinia przycho dzących 
tutaj ludzi z innych parafii (czasem bardzo 
odległych), wyrażana w okazjonalnych roz-
mowach, że w kościele św. Józefa czuje się 
atmosferę modlitwy, która ich przyciąga. Ich 
świadectwa można znaleźć w Księdze Świa-
dectw i Łask wyłożonej w kaplicy.

Ks. Zbigniew Godlewski



Rok 2012, Koło

W Polsce jest ich 10, najstarsza w War-
szawie na Kole. W roku 2009 zaczęła się 
w Dąbrowie Tarnowskiej, w 2006 w Świe-
bodzinie i Tarnobrzegu, w 2005 w Krako-
wie-Łagiewnikach, Zawierciu i Wyszkowie, 
w 2003 r. w Częstochowie, w 1998 w Ełku, 
w 1994 w Białymstoku, w Warszawie na Kole 
w Parafii Św. Józefa Oblubieńca Najśw. Ma-
ryi Panny w marcu 1987 roku, wieczysta ad-
oracja. Na dzień dzisiejszy tylko w tych dzie-
sięciu miejscach jest całodobowa nieustająca 
adoracja dostępna dla ogółu wiernych. 

Wieczystych całodobowych adoracji 
jest w Polsce nieco więcej, ale pozostałe do-
konują się w określonych grupach wiernych. 
Na przykład we wspólnotach zakonnych: 
w trzech klasztorach Mniszek Benedyktynek 
Sakramentek i w ośmiu klasztorach Mniszek 
Klarysek od Wieczystej Adoracji. 

Wierzący w obecność Chrystusa pod 
postacią chleba trwają przed Nim w dzień 
i w nocy, bezustannie, oczywiście zmieniając 
się co godzinę lub co parę godzin. Potrzeba 
do tego parę setek ludzi gotowych się podjąć 
stałych dyżurów. W Warszawie na Kole trwa 
to już 25 lat. Kościół jest otwarty całą dobę. 
Każdy może przyjść i spotkać się przez wiarę 
z Chrystusem w Najświętszym Sakramencie. 
Przychodzą starzy i młodzi, dzieci i młodzież. 
Przyjeżdżają tu z całej Warszawy i spoza 
niej. Zdarza się, że podejmują stałe dyżury 

ludzie z odległych nawet miast. Przychodzą 
dzieci i młodzież przed klasówkami, studen-
ci przed egzaminami. W niedzielę nad ranem 
przychodzi po imprezach niemało młodzie-
ży. Codziennie przewijają się tu setki ludzi 
spragnionych spotkania z Chrystusem. Wielu 
z nich doznaje szczególnych łask. 

Takich ośrodków jest w Polsce 10. Ich 
przedstawiciele spotkali się w dniach 21-22 
kwietnia 2012 r. w Parafii św. Józefa Oblu-
bieńca Najświętszej Marii Panny na Kole na 
Pierwszym Forum Wieczystej Adoracji Naj-
świętszego Sakramentu w Parafiach. Forum 
zorganizował Proboszcz Parafii św. Józefa ks. 
dr Zbigniew Godlewski przy współudziale ks. 
dr. Bolesława Szewca kapelana Centrum At-
tis i opiekuna Bractwa Adoracji Najświętsze-
go Sakramentu na Kole. Na Forum przybyło 
53 gości z 9 ośrodków. Przybyli między inny-
mi ks. Prał. Franciszek Ślusarczyk i ks. Prał. 
Stanisław Szczepaniec z Krakowa, ks. Prał. 
Marek Kundzicz z Częstochowy, ks. Prał. Ze-
non Gajda z Zawiercia i ks. Proboszcz Roman 
Karaś z Wyszkowa. Forum zainaugurowała 
Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem 
Jego Ekscelencji ks. Biskupa Prof. Tadeusza 
Pikusa. Po niej wręczono 76 pamiątkowych 
dyplomów jubilatom, którzy pełnili swo-
je dyżury adoracyjne na Kole przez 25 lat. 
Uczestnicy prezentowali swoje ośrodki wie-
czystej adoracji. Jej początki na Kole przed-
stawił Ks. Infułat Jan Sikorski ówczesny pro-
boszcz. 

Forum ubogaciły wykłady. Ks. dr Da-
riusz Bartoszewicz (UKSW) ukazał biblijną 
genezę Eucharystii. Biblista, dr Zenon Ziół-
kowski wykazał, że Eucharystia i Boże Miło-
sierdzie są nierozerwalnie związane. Ks. Prof. 
Dr Hab. Mieczysław Ozorowski (UKSW) za-
fascynował słuchaczy głębią Adoracji Eucha-
rystycznej. Był to wykład, a zarazem osobiste 
świadectwo. Ks. Prał. Franciszek Ślusarczyk 

Krajowe Fora 
Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Parafiach



z Sanktuarium w Krakowskich Łagiewni-
kach w niedzielnej homilii wprowadził para-
fian i uczestników Forum w zdumienie Miło-
ścią Boga, który wyzwala nas z lęku i nadaje 
życiu ludzkiemu niezwykły sens dając nam 
nawet udział w Swoim działaniu. Uczestni-
cy Forum poruszeni byli pamiątkami po Bł. 
Ks. Jerzym Popiełuszko w jego Muzeum przy 
Kościele Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu 
prezentowanymi przez Ks. Prał. Tadeusza Bo-
żełko, oraz niezwykłą ekspozycją Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Dopełnieniem 
całości programu były osobiste świadectwa 
uczestników Forum. Jego owocem były za-
proszenia ks. Prał. Marka Kundzicza do Para-
fii Św. Jana Kantego do Częstochowy w 2013 
roku na Drugie Forum Wieczystej Adoracji 
i Ks. Prał. Zenona Gajdy na Trzecie Forum do 
Zawiercia w 2014 roku. 

Rok 2013, Częstochowa
Ks. Prał. Marek Kundzicz – proboszcz Pa-

rafii Św. Jana Kantego w Częstochowie zor-
ganizował w dniach 30.11-1.12.2013 II Forum 
Krajowe Wieczystej Adoracji Naj świętszego 
Sakramentu w Parafiach.

Pierwsze Forum Krajowe Wieczystej 
Adoracji Naj świętszego Sakramentu w Pa-
rafiach uświadomiło nam, że uczestniczymy 
we wspólnym dziele Adoracji Naszego Pana 
i dało impuls do kontynuacji wzajemnych 
kontaktów. 

W maju 2013 roku do grona ośrodków 
wieczystej adoracji dołączyła Parafia Św. Sta-
nisława Kostki w Niskowej. II Forum Wie-
czystej Adoracji zorganizowane w Parafii Św. 
Jana Kantego w Częstochowie objęło zatem 
11 ośrodków, a właściwie 12, ponieważ przy-
był na nie również Proboszcz jednej z parafii 
w Koninie, który przygotowuje się do zaini-
cjowania u siebie wieczystej, całodobowej  
adoracji. 

Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Wa-
cław Depo – ordynariusz częstochowski – 
skierował do uczestników Forum specjalny 
list.  Na Forum przybyli między innymi: ks. 
Prał. Franciszek Ślusarczyk i ks. Prał. Stani-
sław Szczepaniec z Krakowa, ks. Prał. Józef 
Wiśniewski z Białegostoku, ks. Kan. Prob. 
Zygmunt Zimnawoda ze Świebodzina, ks. 
Prał. Zenon Gajda z Zawiercia, ks. Proboszcz 
Roman Karaś z Wyszkowa, ks. Prob. Jerzy Ja-
neczek z Niskowej i nasz ks. Prob. Zbigniew 
Godlewski. Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup 
Stanisław Nowak celebrował uroczystą Eu-
charystię i głosił homilię w drugim dniu Fo-
rum. 

Forum ubogaciły konferencje ks. dr 
hab. Mariana Dudy – Eucharystia bijącym 
sercem parafii, o. Piotra Polka OSPPE – Ce-
lebracja Liturgii Eucharystycznej, dr hab. 
Mieczysława Guzewicza – Małżeństwo i ro-

Od lewej: Ks. Leszek Kużmiński, ks. Zbigniew Godlewski, 
ks. Prał. Marek Kundzicz



dzina żyje dzięki Eucharystii. Wysłuchaliśmy 
również świadectwa s. Julii Dubowskiej SJE 
świadka znaku Eucharystycznego w Sokółce. 
Program ożywiły: zwiedzanie Muzeum Mo-
net i Medali Jana Pawła II i wizyta w Parku 
Miniatur Sakralnych. Wysłuchaliśmy licz-
nych i poruszających świadectw adorujących 
w tym Przemka z Niskowej – najmłodszego 
uczestnika Forum. 

Ks. Prał. Józef Wiśniewski zaprosił nas 
na III Forum do Parafii Ducha Świętego 
w Białymstoku w 2014 roku na dwudziesto-
lecie tamtejszej wieczystej adoracji. Ks. Prał. 
Zenon Gajda ponowił swoje zaproszenie do 
Zawiercia na IV Forum w 2015 roku. Dzięku-
jemy Bogu za rozwój tego dzieła.

Rok 2014, Białystok

Po naszym I Forum w 2012 roku na 
25-lecie naszej nieustającej adoracji radu-
jemy się już trzecim. Odbyło się ono 20-21 
września w Parafii Ducha Świętego w Bia-
łymstoku, gdzie nieustająca adoracja trwa 
już 20 lat zainicjowana przez śp. Ks. Stanisła-
wa Andrukiewicza (1937-1999) i pielęgnowa-
na przez założony przez niego Instytut Apo-
stolstwa Jezusa Eucharystycznego. Forum 
zorganizowane przez Proboszcza – ks. Prał. 
Józefa Wiśniewskiego – zgromadziło około 

stu osób z czego połowę stanowiły delegacje 
przybyłe spoza Białegostoku z sześciu innych 
ośrodków nieustającej adoracji: z Częstocho-
wy z ks. Piotrem Plackiem i dk. Adamem 
Dróżdżem, z Ełku, z Tarnobrzega, z Wyszko-
wa z ks. Prob. Romanem Karasiem, z Zawier-
cia z ks. Tomaszem Pawełczykiem i z Warsza-
wy z ks. Prob. Zbigniewem Godlewskim, ks. 
Leszkiem Kuźmińskim i ze mną piszącym te 
słowa. 

Mszy św. inaugurującej przewodniczył 
nasz ks. Prob. Zbigniew Godlewski, a homilię 

głosił gospodarz – ks. Prał. Józef Wiśniewski. 
Tematyka Forum koncentrowała się wokół 
Eucharystii i Miłosierdzia Bożego. Odwie-
dziliśmy Sanktuarium w Sokółce, gdzie ad-
orowaliśmy Chrystusa w Cząstce Jego Ciała 
o postaci fragmentu mięśnia sercowego ko-
nającego człowieka. W drugim dniu byliśmy 
przy grobie bł. ks. Michała Sopoćki w Sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego. 

Bardzo ciekawe były spotkania z ado-
rującymi, którzy przyjęli nas na nocleg. Roz-
mowy trwały nieraz do późna w nocy. Może 
właśnie te spotkania zostawią najtrwalszy 
ślad. 

W drugim dniu Mszy św. przewodni-
czył ks. Arcybiskup Stanisław Szymeczki, 
który przed laty ustanowił wieczystą adora-
cję w Białymstoku w Parafii Ducha Święte-
go i erygował Instytut Apostolstwa Jezusa 
Eucharystycznego. 

Dowiedzieliśmy się, że aktualnie 
ogólnodostępna nieustanna adoracja trwa 
w dziewięciu kościołach w Polsce. Najstarsza 
z nich jest w naszym Kościele na Kole. 

Rok 2015, Wyszków
Nasze Forum w roku 2012 zainspirowa-

ło już trzy inne. Tym razem w Wyszkowie 
odbyło się IV Forum Krajowe Wieczystej Ad-

Delegacja naszej parafii.



oracji w Parafiach w dniach 14-15 listopada, 
zorganizowane przez ks. prob. Romana Kara-
sia i adorujących. Tutaj 10 lat temu śp. Ks. 
Prob. Stanisław Szulc zainicjował całodobo-
wą wieczystą adorację. Forum zgromadziło 
przedstawicieli rekordowej liczby ośrodków, 
bo aż trzynastu. Były to: Białystok, Ełk, Czę-
stochowa, Kraków-Łagieniki, Tarnobrzeg, 
Dąbrowa Tarnowska, Lublin, Głuszyca (Die-
cezja Świdnicka), Katowice-Panewniki, Ko-
nin, Niskowa (w pobliżu Nowego Sącza), Wy-
szków i Warszawa-Koło. W dwunastu z nich 
trwa całodobowa ogólnodostępna adoracja. 
W Koninie zbliżają się do niej i uczestniczyli 
w Forum już drugi raz. Do grona całodobo-
wych adoracji dołączyły Lublin, Głuszyca 
i Katowice-Panewniki, gdzie w Wielkim Po-
ście z małżonkami Potapczuk głosiłem re-
kolekcje, na które mnie wysłał nasz Ksiądz 
Proboszcz. Teraz przyjechali z Panewnik na 
Forum: proboszcz O. Alan Rusek OFM i trzy 
parafianki. W dwóch parafiach adoracja 
ograniczyła się do całodziennej i nie przybyli 
na Forum. Nasza delegacja to było 5 pań, ks. 
Proboszcz Zbigniew Godlewski i dwóch księ-
ży. Panowie mieli chęć przyjechać, ale się po-
chorowali lub byli przeszkodzeni. 

IV Forum przebiło poprzednie nie tylko 
ilością ośrodków i uczestników (około 100 
osób), ale także tym, że przybył na nie oso-
biście Ordynariusz – Jego Ekscelencja Janusz 

Stepnowski Biskup Łomżyński, który rozpo-
czął nasze spotkanie uroczystą Mszą Świętą. 
Mówił do nas o otwartości na Boga i na in-
nych ludzi wokół nas, i przemienianiu świa-
ta duchem modlitwy. O stronę duchową 
Forum zadbał Ks. Prof. Zbigniew Skuza – bi-
blista, wicerektor Seminarium Duchownego. 
Wygłosił do nas trzy poruszające konferen-
cje, które były zarazem świadectwem wiary. 
Uświadamiał nam, że Eucharystia tworzy 
wspólnotę, a chrześcijaństwo charakteryzują 
cztery kluczowe określenia: nauka aposto-
łów, wspólnota, łamanie chleba (Euchary-
stia) i modlitwa. Wspomnę jedną porusza-
jącą metaforę. „Pan Jezus postępuje z nami 
jak z chlebem. Bierze nas, błogosławi, łamie 
i nas nam samym oddaje.”

W drugim dniu uświetnił Forum swo-
ją obecnością Bp. Stanisław Stefanek – po-
przedni ordynariusz. Mówił o duchowo-
ści adoracyjnej i o tym jak ją nieść światu. 
Wcześniej odwiedziliśmy Sanktuarium Mat-
ki Bożej w Loretto związane z błog. Ignacym 
Kłopotowskim i Sanktuarium św. Teresy od 
Dz. Jezus w Porządziu, gdzie proboszczem 
jest ks. Stefan Ceberek szeroko znany z na-

grań muzycznych. 
Jak na poprzednich Forach, tak i teraz, 

najbardziej poruszające były spotkania na-
szych delegatów z parafianami, którzy przy-
jęli nas na noclegi. Czasem trudno się było 
rozstać. 

Znany nam z jego bytności na Kole ks. 
Prał. Stanisław Szczepaniec zaprosił nas na 
przyszły rok, który będzie Rokiem Miłosier-
dzia, na pielgrzymkę do Łagiewnik. Dwóch 
proboszczów wyraziło chęć zorganizowa-
nia kolejnych Forów. Niech Pan Bóg będzie 
uwielbiony w tym dziele. 

Rok 2016, Kraków-Łagiewniki
W Roku Miłosierdzia Forum Krajo-

we Wieczystej Adoracji Najświętszego Sa-
kramentu w Parafiach przybrało formę 
pielgrzymki. 23 kwietnia uczestniczyliśmy 



w Pielgrzymce Wspólnot adorujących Naj-
świętszy Sakrament do Sanktuarium Boże-
go Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. 
Tym razem zaproszone były również ośrodki 
w których nie ma adoracji nocnej. Przybyło 
z całej Polski około 500 adorujących w 20 
zorganizowanych grupach i indywidualnie. 
Największa reprezentacja 91 osób przybyła 
z Niskowej w Diecezji Tarnowskiej. Nasza 
grupa liczyła 34 osoby. 

W Bazylice Bożego Miłosierdzia przy-
witał nas ks. Rektor Prał. Franciszek Ślusar-
czyk rozważaniem tajemnicy Bożego Miło-
sierdzia. Potem nastąpiły świadectwa. Nasze 
było pierwsze. Dały je Maria Paluch i Maria 
Jechna. Opowieść tej ostatniej o Panu An-
drzeju, który spontanicznie pomógł jej do-
trzeć na nocną adorację, wywołała oklaski. 
Po czterech latach od tego wydarzenia okaza-
ło się, że był nim Pan Andrzej Duda – obecny 
Prezydent naszej ojczyzny. 

Nastąpiły świadectwa z Katowic Pa-
newnik i z Głuszycy w Diecezji Świdnickiej, 
gdzie adoracja całodobowa trwa od niedaw-
na. Na koniec wysłuchaliśmy poruszającego 
świadectwa o całodobowej adoracji w Szpi-
talu Dziecięcym w Krakowie. Jest to nie-
zwykłe jak Pan Jezus Eucharystyczny przy-
gotowuje tam niektóre dzieci na śmierć i jak 
piękna i dojrzała jest ich wiara. 

Konferencja znanego nam z Koła ks. 
Prał. Stanisława Szczepańca Eucharystycz-
na obecność Pana wyrazem Jego miłosier-
dzia wywołała zdumienie bliskością Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie. 

Mszy świętej o 1200 przewodniczył JE ks. 
Bp Jan Zając – honorowy rektor Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia. Jego homilia poruszy-
ła wielu z nas, gdy mówił o oddziaływaniu 
Jezusa w Najświętszym Sakramencie, który 
leczy nas i uzdrawia. 

Po południu nawiedziliśmy sąsiednie 
Sanktuarium Św. Jana Pawła II, powstałe 
w miejscu uświęconym ciężką pracą świę-
tego w Krakowskich Zakładach Sodowych 
Solvay. Mogliśmy zobaczyć sutannę św. Jana 
Pawła II poplamioną jego krwią w czasie 
zamachu na jego życie. Podziwialiśmy pięk-
ne mozaiki. Przekonaliśmy się jak potężny 
jest to święty, jak wielu ludzi tu przybywa 
i otrzymuje łaski za jego przyczyną. 

Na koniec spotkaliśmy się w Sali Domu 
Parafialnego i podzieliliśmy się świadectwa-
mi o adoracji. Pomimo trudów pielgrzymki 
wszyscy byli zadowoleni, nawet 9-cio letni 
Mikołaj, który przybył z mamusią uczestni-
czącą w naszej adoracji na Kole. Na koniec 
przekazałem zebranym zaproszenie ks. Pro-
boszcza Sławomira Augustynowicza na VI 
Forum do Głuszycy w Diecezji Świdnickiej.

Rok 2017, Głuszyca

Ks. dr Sławomir Augustynowicz za-
prosił nas na VI Forum Krajowe Wieczystej 
Adoracji Naj świętszego Sakramentu w Para-
fiach do swojej parafii w Głuszycy, Diecezja 
Świdnicka. Jest to Dolny Śląsk i parafia wiej-
ska, na którą składa się kilka dojazdowych 
kościołów. Adoracja podzielona jest pomię-
dzy te kościoły tak, aby trwała w parafii całą 
dobę i codziennie. Zdumiewa, że w tej wiej-
skiej parafii wśród parafian którzy przybyli 
tu z całej Polski po ostatniej wojnie, znalazło 
się ponad 200 pełniących stałe dyżury ado-
racyjne. Jesteśmy ciekawi tego doświadcze-
nia. Forum po raz pierwszy ma trwać aż trzy 
dni.

Ks. Bolesław Szewc

Gospodarze VI Forum Bp Ignacy Dec i Ks Sławomir Au-
gustynowicz



Parafia św. Józefa, Oblubieńca NMP na Kole

PROGRAM PARAFIALNYCH
REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

30 marca – 2 kwietnia 2017r.

Czwartek, 30 marca 2017r.
Rozpoczęcie Rekolekcji Wielkopostnych

900 Msza św. z kazaniem dla wszystkich
1700 Msza św. z kazaniem dla wszystkich
1900 Msza św. z kazaniem dla wszystkich

Po Mszy św. nauka stanowa dla małżonków i rodziców

Piątek, 31 marca 2017r.
900 Msza św. z kazaniem dla wszystkich

Po Mszy świętej Droga krzyżowa
1700 Msza św. z kazaniem dla wszystkich

Po Mszy świętej Droga krzyżowa
1900 Msza św. z kazaniem dla wszystkich

Po Mszy świętej Droga krzyżowa

Sobota, 1 kwietnia 2017r.
900 Msza św. z kazaniem dla wszystkich
1100 Msza św. z kazaniem dla chorych, cierpiących, samotnych 

i starszych – Sakrament Namaszczenia Chorych
Od 1200 ODWIEDZINY CHORYCH W DOMACH

1700 Msza św. z kazaniem dla wszystkich
1900 Msza św. z kazaniem dla wszystkich

Po Mszy św. spotkanie dla Członków Bractwa Adoracji 
Najświętszego Sakramentu i Adorujących



Niedziela, 2 kwietnia 2017r.
Zakończenie Rekolekcji Wielkopostnych

630 Msza św. z kazaniem dla wszystkich
800 Msza św. z kazaniem dla wszystkich
900 Msza św. z kazaniem dla wszystkich
1015 Msza św. z kazaniem dla wszystkich
1130 Msza św. z kazaniem dla dzieci
1300 Msza św. z kazaniem dla wszystkich
1815 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
1900 Msza św. z kazaniem dla wszystkich (młodzież akademicka)

REKOLEKCJE PROWADZĄ
OJCOWIE REDEMPTORYŚCI

SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA
Czwartek, piątek, sobota

800-900

1600-1900

Piątek, 7 kwietnia 2017r.
Droga Krzyżowa ulicami parafii – początek o godz. 1700



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

26 marca 2017 r.

1. Gorzkie Żale dziś o godz. 1815.
2.  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.

3.	 Szkolne	Rekolekcje	Wielkopostne	dla	dzieci	i	młodzieży od 27 – 29 marca według progra-
mu podanego przez katechetów. Program rekolekcji w gablocie przed kościołem i w gaze-
tach parafialnych.

4.	 Parafialne	Rekolekcje	Wielkopostne	dla	dorosłych	w	Jubileuszowym	Roku	XXX	-	 lecia	
Wieczystej	Adoracji	Najświętszego	Sakramentu rozpoczniemy od czwartku, 30 marca i po-
trwają one do niedzieli, 2 kwietnia. Rekolekcje poprowadzi zespół Ojców Redemptorystów. 
Program rekolekcji w gablocie przed kościołem i w gazetach parafialnych.

5.	 Dzieci	przygotowujące	się	do	I	Komunii	św.	oraz	dzieci	przygotowujące	się	do	Rocznicy	
I	Komunii	św. zapraszamy wraz z rodzicami na Mszę św. inicjacyjną w przyszłą niedzielę 
o godz. 1130.

6.	 Uroczystej	Mszy	św.	z	racji	Jubileuszu	XXX–lecia	Wieczystej	Adoracji	Najświętszego	Sa-
kramentu	w	naszej	parafii w dniu 3 kwietnia (poniedziałek) przewodniczyć 
będzie J. Em. Kazimierz Kard. Nycz. Uroczystości w kościele rozpoczną 
się o godz. 1730 i potrwają do godz. 2000. Na żywo będą transmito-
wane przez TV Trwam i Radio Maryja. Tematem rozmów niedo-
kończonych będzie w tym dniu w godz. 2130-2335 „Wieczysta 
całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu w parafii”.

7.	 Świece	świąteczne Zespół Caritas sprzedaje dziś przy wyj-
ściu z kościoła. Dochód ze sprzedaży przeznaczony 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	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.

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

Za	odprawienie	rekolekcji	przynajmniej	przez	3	dni	
można	uzyskać	odpust	zupełny.

Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Ko-
ściele katolickim ma wielowiekową już tradycję. Od-
pust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga 
wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpusz-
czone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska 
odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych. Kto 
uzyska odpust zupełny za zmarłych - ratuje dusze z czyśćca.

Warunki uzyskania odpustu:
1.  Wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grze-

chu, nawet powszedniego (dyspozycja).
2.  Wykonać czynności obdarzone odpustem.
3.  Wypełnić trzy warunki:
  Spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej. Przyję-

cie Komunii Świętej. Odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego.


