
Słowo na Niedzielę
Ja jestem zmartwychwstanie i życie 

Ze wszystkich istot tylko człowiek jest świadomy umierania: zdaje sobie sprawę, że kie-
dyś przyjdzie moment śmierci i rozstania z tym światem. To rozstanie, choć oczywiste, jest 
bardzo trudne. Ciężko nam pogodzić się ze śmiercią osób najbliższych. Dzisiejszy świat walczy 
ze śmiercią i nie chodzi tu o medycynę, a raczej o chęć wykupienia się od śmierci i pragnienia 
nieprzemijającego życia. Jednak ta walka z góry jest skazana na przegraną, bo co możemy 
osiągnąć, to jedynie odroczenie na krótki czas. Jezus, nie usuwa śmierci z naszego życia, przy-
nosi nową perspektywę, oferuje nam nowy sposób rozumienia i przeżywania śmierci, sposób 
boski. Już nie jesteśmy przeznaczeni do unicestwienia, ale do komunii z Synem i Ojcem. Je-
steśmy przeznaczeni do życia wiecznego. Przezwyciężenie śmierci jest największym pragnie-

niem człowieka, nikt nie chce, aby jego życie na ziemi posiadało jako 
kres nicość i unicestwienie. Cud wskrzeszenia Łazarza tak pięknie 

ukazuje Jezusa jako Pana życia i śmierci.
Dzisiaj ty masz tę możliwość spojrzenia na Jezusa inaczej. 

Zobaczyć w Nim tego, który może na nowo wskrzesić twoją 
duszę, który może ją odrodzić. Spójrz na Niego jako na Boga 
pełnego mocy. Jako na Boga wszechmocnego, który może 
wszystko! Bez względu na to, w jakim jest stanie twoja du-
sza, zejdź wraz z Łazarzem do grobu. Pozwól umrzeć swo-
jej pysze, swojemu egoizmowi, swojej zazdrości, swemu 
„ja”! Pozwól pogrzebać twoje wyobrażenie o sobie i swo-
jej wierze, twoje wyobrażenie o Bogu i Jego miłości. 
Pozwól, by Jezus zabrał wszystko, co stare, wszelkie two-
je złe pragnienia i chore ambicje, a dał ci nowe życie. 
Zgódź się na nowe oczy, nowe uszy, nowe usta, nowe 
serce, nową postawę, nowe myśli. Niech Jezus ciebie 
odrodzi! Niech da ci nowe życie! Swoje życie! 

Jezus powiedział tylko jedno słowo: „Wyjdź!” Jezus 
nie musi dotykać, czynić specjalnych znaków, siłować 
się, mocować. On wypowiada słowo i staje się. Wystar-
czy słowo Boga! Pokonane zostają wszelkie moce! Du-
sza Łazarza została przywrócona, jego serce umocnione. 
Podobnie rzecz ma się z Marią. W prawdzie to nie ona 
doświadczyła swojej własnej śmierć, jednak śmierci bra-
ta i umocniła się jej więź z Jezusem. Pomogła jej bardziej 
uwierzyć, mocniej zaufać. Wielu zatem spośród Żydów 
przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, 
uwierzyło w Niego. Ilu uwierzyło, tylu wyszło ze swego 

grobu i weszło w świat życia. Jezus, także dziś, głośno woła 
wyjdź (uwierz), bo tylko wtedy naprawdę ożyjesz. xKD
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Na XXX lecie Adoracji

Zofia Jasnota 
Aniołowie

Kochani aniołowie, 
nie widzę was, 
lecz wiem, że od was bije 
nieziemski blask.

Patrzycie wciąż na Boga, 
jesteście z Nim. 
Śpiewacie bez ustanku 
radosny hymn.

Kochacie Eucharystię, 
bo w niej jest Bóg. 
Adorujecie zawsze 
miłości cud.

Nie słyszę waszych głosów, 
lecz pewność mam, 
że tu w kościele naszym 
nie jestem sam.

Jesteście razem ze mną, 
tuż obok mnie. 
Zsyłacie dobre myśli, 
niszczycie złe.

Kochani aniołowie, 
nauczcie mnie, 
jak adorować Boga 
i w noc, i w dzień.
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1. Popielcem w 

środę, 1 marca 

rozpoczęliśmy w 

parafii czas Wiel-

kiego Postu. Msze 

św. w tym dniu 

sprawowano o 

godz. 630, 715, 800, 

900, 1700, 1800 

i 1900.
2. Drogę Krzyżową odpra-wialiśmy wspólnie w każdy piątek o godz. 830, 1700, 1830 i 2000.

3. Gorzkie Żale z kaza-

niem pasyjnym odprawia-

no w niedziele Wielkiego Postu 

o godz. 1815.

4. Msze św. dla dzieci 

przygoto
wujących

 się do I 

Komunii św. wraz z r
odzi-

cami i dla młodzieży p
o-

nadgimnazjalnej przygoto
-

wującej s
ię do Sakram

entu 

Bierzmowania były
 odpra-

wiane zgodnie z wcześniej 

ustalon
ym program

em. 

5. Z wizytą u Marszałka Sej-

mu Marka Kuchcińskiego go-

ścili w czwartek, 9 marca ks. 

Proboszcz i ks. Leszek. Spo-

tkanie było związane z or-

ganizacją obchodów 30-lecia 

wieczystej adoracji Najświęt-

szego Sakramentu w parafii 

na Kole. 

6. Odpowiedzi na pytania 

ankiety w celu przygotowania 

informacji do XV Zgroma-

dzenia Ogólnego Zwyczajnego 

Synodu Biskupów pod hasłem 

„Młodzież, wiara i rozezna-

nie powołania” przygotowała 

grupa młodzieży parafialnej 

pod kierunkiem ks. Krzysztofa. 

W pracach nad syntezą deka-

nalną u ks. Dziekana uczest-

niczyła delegacja świeckich 

i duchownych przedstawicie-

li parafii pod kierunkiem ks. 

Proboszcza.



7. Ks. dr Sylwester Jeż, dyrektor Katolickiego Centrum Edukacyjnego i przedstawiciele Katolickiej Szkoły Podstawowej im ks. Piotra Skar-gi mającej siedzibę przy ul. Bema na Woli gościli w niedzielę, 5 marca w naszej parafii. Po Mszach św. przed kościołem uczniowie pod opieką na-uczyciela, rozdawali ulotki z zapro-szeniem na dzień otwarty. Szkoła, która od września 2018 roku będzie publiczną zaprasza kandydatów na rok szkolny 2017/2018 do kla-sy zerowej, klasy pierwszej i siód-mej. Kilkudziesięciu naszych młodych parafian uczęszcza już do różnego rodzaju szkół wchodzących w skład Katolickiego Centrum Edukacyjnego im. ks. Piotra Skargi.



8. Ofiary na pomoc Kościo-łowi na świecie zbierano w niedzielę, 12 marca do puszek przed kościołem.

9. W toruńskiej rozgłośni Radia 

Maryja, we wtorek, 14 marca ks. 

Proboszcz i ks. L
eszek prowadzili 

ustalenia w sprawie transmisji ra-

diowej i telewizyjnej z uroczystości 

30.lecia wieczystej adoracji Naj-

świętszego Sakramentu w parafii 

na Kole. Z tej racji 3 kwietnia br. 

gościć będziemy Radio Maryja i TV 

Trwam.

11. Błogosławieństwo papie-skie z racji XXX lecia Wie-czystej Adoracji Najświęt-szego Sakramentu w Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP z własnoręcznym podpisem papieża Franciszka przeka-zał w kurii warszawskiej ks. Proboszczowi ks. Kardynał Kazimierz Nycz w środę, 15 marca.

10 W uroczystościach od-

pustowych ku czci św. Kle-

mensa w parafii Ojców 

Redemptorystów na ul. Ka-

rolkowej w dekanacie wolskim 

w środę, 15 marca uczestni-

czyli kapłani z naszej parafii 

za czele z ks. Proboszczem, 

który pochodzi z parafii św. 

Klemensa.



12. Cykl katechez dla narzeczo-

nych przed przyjęciem sakra-

mentu małżeństwa ukończyło 

w parafii 26 par narzeczonych. 

Katechezy prowadził ks. Krzysz-

tof Dowalewski. Narzeczeni mieli 

okazję skorzystać z 
działają-

cej od lat przy parafii Poradni 

Rodzinnej prowadzonej przez 

panią Dorotę.

13. Muzyczne rozważania pasyj-ne o Krzyżu Pańskim wykonał zespół „Classic Angelicus” w na-szym kościele w niedzielę, 19 marca. Zespół, który już wcze-śniej koncertował w naszej świą-tyni, tym razem zaprezentował kilkunastominutowy program po Mszach św., a główny kon-cert wykonał podczas nabożeń-stwa Gorzkich Żali o godz. 1800. Po Mszach św. można było na-być płyty i materiały muzyczne zespołu oraz złożyć dobrowolną ofiarę na dalszą misyjną posługę artystów.



14. Uroczystość odpustowa ku czci św. Józefa, głównego patrona naszej 

parafii odbyła się w poniedziałek, 20 marca. Podczas sumy odpustowej, 

której przewodniczył Jego Ekscelencja ks. Bp Rafał Markowski, przygo-

towywana przez dwa lata młodzież naszej parafii przyjęła Sakrament 

Bierzmowania: 
1. Balcerowski Maciej (Krzysztof), 2. Banatkiewicz Stefan (Adam), 3. Bartoszewicz Alek-

sandra (Klara), 4. Bestry Sara (Magdalena), 5. Bińka Aleksandra (Apolonia), 6. Bombola 

Łukasz (Piotr), 7. Buczek Michał (Józef), 8. Burski Paweł (Jan Paweł II), 9. Chról Zuzan-

na (Łucja), 10. Cieśliński Jan (Paweł), 11. Ciućkowska Żaneta (Paulina), 12. Czajkowski 

Hubert (Ignacy), 13. Dąbrowska Iwona (Marta), 14. Dominiak Zuzanna (Cecylia), 15. 

Drózd Adrianna (Paulina), 16. Dziedziejko Maria (Monika), 17. Galasińska Sandra (Mar-

celina), 18. Gontarczyk Norbert (Maurycy), 19. Grabowski Wojciech (Antoni), 20. Gro-

dzicki Bartłomiej (Józef), 21. Grot Dominik (Hubert), 22. Grzesiak Filip (Stanisław), 23. 

Jastrzębska Aleksandra (Marta), 24. Kalicka Aleksandra (Natalia), 25. Kmiecik Patrycja 

(Rozalia), 26. Kosakowska Weronika (Rita), 27. Kosakowski Jan (Stanisław), 28. Krę-

żelewicz Wiktor (Ewelina), 29. Kwiecińska Ida (Maria Magdalena), 30. Langner Dominika 

(Anastazja), 31. Łopacka Olga (Maria), 32. Mamczak Maria (Klara), 33. Miazga Sandra 

(Anna), 34. Miller Dominika (Rita), 35. Myszko Joanna (Karolina), 36. Nowak Klaudia 

(Marianna), 37. Nowak Robert (Mateusz), 38. Nowak Sandra (Antonina), 39. Piórkow-

ski Hubert (Jan), 40. Rokicka Sandra (Dagmara), 41. Skrzypczak Patryk (Paweł), 42. 

Stolarczyk Michał (Edward), 43. Stolcman Marek (Józef), 44. Szczepińska Anna (Rita), 

45. Szlaga Bartłomiej (Grzegorz), 46. Thiede Sandra (Hanna), 47. Turski Andrzej (Ra-

fał), 48. Wicik Mateusz (Filip), 49. Zalewa Olga (Alicja), 50. Zdąbłasz Kinga (Róża), 51. 

Zdąbłasz Krzysztof (Kamil), 52. Zieleniewska Marta (Anna), 53. Ziółkowska Natalia 

(Apolonia), 54. Zybała Aleksandra (Zofia), 55. Zych Julia (Weronika).



15. Kazania o adoracji Naj-świętszego Sakramentu w kontekście Jubileuszu XXX lecia adoracji w parafii wy-głosił w niedzielę, 26 marca podczas wszystkich mszy św. ks. Zbigniew Jankowski.

16. Rekolekcje wielkopo-
stne dla dzieci i młodzieży 
przeprowadzili w dniach 27 
– 29 marca ks. Zbigniew 
Jankowski i ks. Krzysztof 
Dowalewski.

17. Zespół Ojców Re-
demptorystów prze-
prowadził w dniach 
30.03 – 2.04 Reko-
lekcje Wielkopostne dla 
Dorosłych. Ich głównym celem było przygoto-
wanie parafii do Jubile-
uszu 30.lecia Wieczystej Adoracji Najświętsze-
go Sakramentu, która 
trwa całodobowo od 
roku 1987.

18. Ofiary na kwiaty do Grobu Pana 
Jezusa zbierały panie z Żywego Ró-
żańca, natomiast Zespół Caritas roz-
prowadzał świece świąteczne, z któ-
rych dochód przeznaczony jest na cele 
charytatywne. 

19. Do wspólnoty Kościoła przez sakrament Chrztu św. zastali włą-czeni w marcu: Miron Mikołaj Cie-ślak, Paweł Piotr Sułkowski, Gabriela Grzegrzułka, Borys Piotr Giczewski, Krzysztof Jastrzębski, Kuba Waszkie-wicz, Antoni Chudzik – Lipka.
20. W marcu pożegnaliśmy 

w naszym kościele śp.: Bar-

barę Adameczek, Mieczy-

sławę Kabat, Józefa Ruciń-

skiego, Alicję Paradowską. 

Niech odpoczywają w poko-

ju wiecznym. Amen.



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

2 kwietnia  2017 r.

1. Kończymy Parafialne Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych w Jubileuszowym Roku 
XXX – lecia Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Dziękujemy Ojcom Redemp-
torystom za ich przeprowadzenie. Jutro uroczystej Mszy św. z racji  Jubileuszu XXX – le-
cia Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej parafii przewodniczyć będzie 
J. Em. Kazimierz Kard. Nycz. Uroczystości w kościele rozpoczną się o godz. 1730 i potrwają 
do godz. 2000. Na żywo będą transmitowane przez TV Trwam i Radio Maryja. Tematem 
rozmów niedokończonych  w tym dniu  w godz. 2130 – 2335 będzie „ Wieczysta całodobowa 
adoracja Najświętszego Sakramentu w parafii”.

2. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. oraz dzieci przygotowujące się do Rocznicy I 
Komunii św. zapraszamy wraz z rodzicami na Mszę św. inicjacyjną dziś o godz. 1130.

3. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 1815.
4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

•	 Bractwo Adoracyjne w piątek na Mszy św. o godz. 1900. Po Mszy św. spotkanie koor-
dynatorów.

•	 Stowarzyszenie św. Faustyny w sobotę po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia.
5.  Nabożeństwa wielkopostne:

•	 Droga Krzyżowa 7 kwietnia ulicami parafii o godz. 1700. 
•	 Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 1815.

6. Dziecięcy konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej, wzorem lat ubie-
głych,  zostanie przeprowadzony i rozstrzygnięty w przyszłą niedzielę, 
tzw. Palmową, po Mszy św. o godz. 1130.

7. Świece świąteczne Zespół Caritas sprzedaje dziś przy wyjściu 
z kościoła. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na cele cha-
rytatywne.

8. Ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa zbierają dziś przy 
wyjściu z kościoła Panie i Panowie 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 mini-
strancki.

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

Własnoręczny podpis J.Św. papieża Franciszka złożony na błogosławień-
stwie z okazji jubileuszu XXX-lecia Wieczystej Adoracji w naszej parafii.


