
Słowo na Niedzielę
Prawdziwie zmartwychwstał!

„Póki nie zobaczę nie uwierzę” wołał niewierny To-
masz, dzisiaj w ten sam sposób krzyczy wielu ludzi, 
którzy żądają twardych dowodów i logicznych argu-
mentów. Bóg zostawił nam dowód, który wywoły-
wał przerażenie – pusty grób. Pusty grób Jezusa 
wzbudził przerażenie w Marii Magdalenie. Choć 
towarzyszyły jej inne kobiety, to ona pierwsza 
pobiegła do dwóch uczniów, by „wykrzyczeć”, że 
najprawdopodobniej stało się coś złego „Zabra-
no Pana z  grobu i nie wiemy, gdzie go poło-
żono”. Nie przeczuwała, że w tym strachu jest 
ukryta nowina o zmartwychwstaniu. Przerazili 
się apostołowie, Piotr i Jan, którzy nie bacząc 
na niebezpieczeństwo zdemaskowania, tym sa-
mym narażając swoje życie, pobiegli do grobu 
zobaczyć, co się stało. Nie spodziewali się, że ich 
przerażenie przemieni się w wiarę. Przerazili się 
żołnierze, którzy trzymali straż, oni wiedzieli, że 
za nie wypełnienie rozkazu będą kłopoty. Pu-
sty grób dla przywódców Izraela stał się pretek-
stem do puszczenia w obieg plotki o zniknięciu 
ciała Jezusa. Pusty grób, ciągle wywołuje różne 
emocje od zachwytu po lekceważenie. Widziałeś 
już pusty grób? Wiesz, że Jezus zmartwychwstał! 
A  może to dla ciebie: Nihil novi sub sole (nic 
nowego pod słońcem). Wiem, że to wszystko już 
znasz i nie ma nic nowego, to dla tego tak waż-
ne jest, aby nie przegapić w ciszy pustego grobu 
spotkania z Bogiem. Bo jest to jedyna nieobecność, 
która może zaowocować autentycznym spotkaniem 
ze Zmartwychwstałym. Zmartwychwstanie jest ta-

jemnicą odrodzonej na nowo nadziei, ostatecznego 
zwycięstwa dobra nad złem, miłości nad nienawiścią, 

światła nad ciemnością, życia nad śmiercią. Życzę ci 
abyś odszedł od grobu nie przerażony, ale przemienio-

ny. 
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Na XXX lecie Adoracji

Zofia Jasnota 
Pierwsza Komunia święta

Idziecie wszyscy w tym roku 
Do pierwszej Komunii Świętej. 
Uczycie się katechizmu. 
Jesteście bardzo przejęci.

Jeszcze jest kilka miesięcy, 
ale czas biegnie tak szybko. 
Musicie się przygotować 
wierną, codzienną modlitwą.

Ostatnio w całej Polsce 
Komunia nam spoganiała 
i dzieci myślą najczęściej, 
jakie prezenty dostaną.

Módlcie się, módlcie gorąco, 
wzywajcie, proście Jezusa, 
bo najważniejszy jest prezent, 
jaki otrzyma twa dusza.

Mój bardzo kochany Jezu, 
od dawna czekam na Ciebie. 
Pomóż mi w duszy posprzątać 
jak tylko można najlepiej.

Oświeć Twoją latarką 
wszystkie zakątki sumienia, 
ażebym wyznał swe grzechy, 
żałował i chciał się zmieniać.

Spraw, aby cała rodzina 
spotkała się także z Tobą, 
by każdy z nich przyjął do serca 
Eucharystyczny Pokarm.

Uczyń, by Pierwsza Komunia 
stała się czasem przemiany 
i abym do końca życia 
w Tobie był zakochany.

Gdy będę młody, dorosły, 
a potem już całkiem stary, 
bym zawsze Tobą się karmił 
i nigdy nie stracił wiary.





Fragment książki prof.  
Zenona Ziółkowskiego  

„Tu wszysytko się zaczęło. 
Szlakiem posłannictwa  

św. Faustyny”.  
(część pierwsza „Trylogii 

Bożego Miłosierdzia”)

























WARSZAWSKIE
ŁAGIEWNIKI

23 KWIETNIA 2017 r.
godz. 1500

Pod przewodnictwem 
Jego Eminencji 
Ks. Kardynała 
Kazimierza Nycza

Msza św. 
w Parku Moczydło o godz. 1500, 

przy figurze Jezusa Miłosiernego 
u zbiegu ulic Deotymy 
i Górczewskiej.

Po Mszy św. 
koncert ELENI.



Będzie się działo na Kole
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO „A”

16 kwietnia 2017 r.

1. Radość wielkanocnego poranka niech dotrze do każdej z rodzin naszej wspólnoty para-
fialnej, niech napełni nasze serca i będzie zadatkiem świętowania ze Zmartwychwstałym 
Panem w wieczności.

2. Msze święte w dniu dzisiejszym i jutro odprawiane są według porządku niedzielnego.
3. Taca w dniu jutrzejszym przeznaczona jest na KUL.
4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

• Adorujący Najświętszy Sakrament w sobotę o godzinie 1000 w sali św. Józefa na spotka-
niu wielkanocnym.

5. W przyszłą niedzielę, 23 kwietnia, już po raz siedemnasty w Święto Miłosierdzia Bożego, 
o godz. 1500 uroczysta Msza św. polowa w Parku Moczydło pod przewodnictwem J. Em. 
Ks. Kardynała Kazimierza Nycza. Po Mszy św. koncert ELENI.

6. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i rocznicy I Komunii św. wraz z Rodzicami 
zapraszamy w ramach przygotowań do uczestnictwa we Mszy św. o godz. 1500 w przyszłą 
niedzielę w Parku na Moczydle przy posągu Pana Jezusa Miłosiernego.

7. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisując de-
klarację wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minutach modlitwy 
adoracyjnej raz w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochowskiej, będącej wyrazem wdzięczno-
ści i dziękczynienia za Jubileusz 30.lecia wieczystej, całodobowej adoracji Naj-
świętszego Sakramentu w naszej świątyni. Podpisane deklaracje można 
przynosić do zakrystii, bądź pozostawić na którymś z bocznych ołta-
rzy w kościele.

9.  15 marca 2017 roku minęło 6 lat od rozpoczęcia wojny w Sy-
rii, która zburzyła życie 23 mln Syryjczyków. Połowa z nich 
musiała uciekać ze swych domów – ponad 5 milionów w 
obawie o swoje życie wyjechało z kraju. Sytuacja wciąż 
jest dramatyczna, pomocy humanitarnej potrzebuje po-
nad 13 milionów ludzi, w tym 6 mln dzieci.

  W odpowiedzi na wielokrotne wezwania Ojca 
Świętego Franciszka, decyzją Konferencji Episko-
patu Polski, w Niedzielę Miłosierdzia tj. 23 kwiet-
nia br., zostanie przeprowadzona zbiórka do pu-
szek jako wyraz solidarności z narodem syryjskim, 
przede wszystkim ze zrujnowanym Aleppo.

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. Książka ”Eucharystia – Historia, życie duchowe i 
praktyka adoracji” przygotowana z racji XXX – lecia 
Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w na-
szej parafii,jest do nabycia przy wyjściu z kościoła w ce-
nie 10 zł.

h

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


