
Słowo na Niedzielę
Niedziela Palmowa

Dwa okrzyki „Hosanna” i „ukrzyżuj” słyszymy niejako 
obok siebie w dzisiejszej liturgii słowa. W rzeczywistości 

dzielił je niecały tydzień. W niedzielę Jezus jest uwielbia-
ny przez tłumy, w piątek – prawdopodobnie  te same 

tłumy – domagają się Jego śmierci. Często tak jest 
w naszym życiu, że po dniach chwały przychodzi 
Wielki Piątek. Nie można całe życie stąpać tylko 
po górach Tabor, w życiu każdego z nas poja-
wi się krzyż.  Dzisiejsza niedziela, zwana Nie-
dzielą Palmową, jest wielką katechezą Jezusa, 
czym w życiu człowieka idącego za Nim jest 
krzyż. Przede wszystkim, męka Jezusa jest 
największym dowodem miłości Boga do czło-
wieka „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że 
Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, 
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał ży-
cie wieczne. Tylko ten, kto kocha, jest zdol-
ny do takiego poświęcenia. Śmierć Jezusa, 
jest wyzwoleniem człowieka z jego grzechu, 
który niesie człowiek od momentu nieposłu-
szeństwa Adama i Ewy. Konsekwencją grze-
chu jest oddalenie od Boga, doświadczenie 
porażki, beznadziei, poczucia całkowitego 
opuszczenia, samotności. W takie doświad-
czenie grzesznika niosącego następstwa swo-
jego grzechu wchodzi Chrystus. Bierze na 
siebie nie tylko grzech człowieka, ale także 
jego największą konsekwencję, doświadczenie 
opuszczenia przez Boga. Tajemnica krzyża jest 
ogromna i nie wyczerpiemy jej do końca, warto 
jednak pamiętać, że nasz bunt przeciw krzyżo-
wi (cierpieniu) jest rzeczą normalną. Jak zatem 
pogodzić dar Jezusa z tym, co rodzi nasz bunt? 

Bardzo dobrze ujął to św. Franciszek Salezy Nie 
proście o krzyże, przeciwstawiajcie im wszystkie 

możliwe środki zaradcze, ale kiedy przychodzą, 
akceptujcie je z uległością.
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Na XXX lecie Adoracji

Zofia Jasnota 
Zbuntowany

Co to jest umartwienie? 
Pierwszy raz słyszę to słowo. 
Ja wcale nie chcę być martwy. 
Wolę śmiać się, figlować.

Tyle jest świetnych rozrywek, 
a w telefonie najwięcej. 
W kościele mi się nudzi. 
Nie mam do tych spraw serca.

Jaka tam adoracja! 
Po co to wszystko robicie! 
Zostawcie mnie w spokoju 
i moje wieczne życie.

A Zuzia mi powiedziała, 
że będzie się za mnie modliła 
i była taka serdeczna,  
że się nie rozzłościłem.

Zakradłem się na to spotkanie. 
Schowałem się za ławkami, 
a oni gdzieś tam patrzyli 
jakby nie byli tu sami.

Potem się wspólnie modlili 
i wymieniali intencje. 
Ja też się wśród nich znalazłem 
i coś stopniało mi w sercu.

Wyszedłem ze swej kryjówki, 
stanąłem cicho za nimi 
i poprosiłem gorąco, 
aby mnie Bóg przemienił.

Ja nie wiem, co będzie dalej, 
bo ciągle wszystko mnie złości, 
lecz nigdy już nie zapomnę 
dotknięcia Bożej miłości.



Jubileusze są różne, czasem czcimy okrą-
głą rocznicę powstania pewnej rzeczywisto-
ści, która odegrała jakąś ważną rolę, ale już 
przeminęła. My świętujemy jubileusz czegoś, 
co żyje –zmienia się, ale nie przemija. Nasza 
całodobowa adoracja trwająca już 30 lat jest 
rzeczywistością dynamiczną. Ciągle zmienia 
się grono pełniących dyżury adoracyjne, jak 
i zmienia się społeczność przychodzących tu 
bez zobowiązań. Na I Forum Wieczystej Ad-
oracji  odkryliśmy, że jesteśmy częścią więk-
szej społeczności adorujących permanentnie, 
co nadało naszej adoracji nowy walor. 

Przeżywamy trudności takie same jak 
cały polski Kościół, jednak możemy powie-
dzieć, że Pan Bóg podtrzymuje naszą ado-
rację. Na rekolekcjach poprzedzających ju-
bileusz zebraliśmy ponad 500 deklaracji 
trzydziestominutowych comiesięcznych ad-
oracji w roku jubileuszu. Po jubileuszu na-
pływa dużo więcej deklaracji stałej adoracji 
(jedna godzina w tygodniu o ustalonej po-
rze). Adoracja zmienia się, ale żyje.

Sam jubileusz był nadspodziewanie 
żywy i przebiegał w prawdziwie świątecz-
nej atmosferze. Młodzież gimnazjum nr 48 
pod kierunkiem ks. Krzysztofa Dowalew-
skiego zaprezentowała poruszający spektakl 
poświęcony Św. Janowi Pawłowi II z oka-
zji dwunastej rocznicy jego śmierci. Można 
było podziwiać jak dobrze śpiewali pieśni 
i deklamowali teksty świętego, a przecież ich 
gimnazjum nie jest szkołą muzyczną. Mogli-
śmy rozważyć tajemnicę Bożej miłości, która 
przejawia się w naszych ludzkich więziach 
jak i w tym, że „Jezus pozostał z nami w Eu-
charystii”. 

Ks. Proboszcz Zbigniew Godlewski przez 
swoje wprowadzenia, przywitania i podzię-
kowania pozwolił nam poczuć się częścią  
wielkiej rodziny Kościoła z Jego Hierarchią 
reprezentowaną przez JE Kazimierza Kardy-
nała Nycza, z instytucjami takimi jak Telewi-
zja Trwam i Radio Maryja i z nami wszyst-
kimi. Na uroczystości był też obecny przez 
łącze telefoniczne O. Dyrektor Tadeusz Ry-
dzyk CSsR.

O. Grzegorz Moj CSsR bardzo ożywił 
naszą uroczystość przez krótkie swobodne 
rozmowy z wybranymi uczestnikami między 
innymi z Panem Ministrem Janem Szyszko. 
Wśród polityków był też obecny Pan Poseł 
Dariusz Bąk. 

Wielką radością było dla nas przyby-
cie JEm. Ks. Kard. Kazimierza Nycza, Metro-
polity Warszawskiego, który przewodniczył 
Mszy Świętej i wygłosił homilię. Poznaliśmy 
między innymi następującą głęboką myśl: 
Zapatrzenie się w oblicze Chrystusa Euchary-
stycznego pozwala dostrzec w bliźnim Chry-
stusa, pozwala na miłość bliźniego, która nie 
jest tylko filantropią. 

We Mszy św. uczestniczyło trzydziestu 
księży w tym czterech proboszczów z ośrod-
ków całodobowej adoracji: Ks. Roman Ka-
raś (Wyszków), O. Alan Rusek OFM (Kato-
wicwe-Panewniki), Ks. Janusz Lasok (Tychy) 
i ks. Sławomir Augustynowicz (Głuszyca, go-
spodarz VI Forum Wieczystej Adoracji, któ-
re odbędzie się w kwietniu). Byli obecni Ks. 
Dziekan Wojciech Łagowski, ks. Wicedziekan 
Marek Gałęziewski. Najstarszym kapłanem 
obecnym z nami był ks. Infułat Stanisław 
Kur wieloletni rektor Seminarium Warszaw-
skiego, którego wszyscy księża chętnie wspo-
minają. 

Nasi parafianie i goście wypełnili świą-
tynię, z pewnością jeszcze więcej uczestniczy-
ło w jubileuszu przed telewizorami.

Dopełnieniem uroczystości była wspól-
na kolacja w domu parafialnym, na której 
spożyliśmy między innymi dwa upieczone 
dziki, przygotowane przez leśników. Wieczo-
rem na antenie Radia Maryja w „Rozmo-
wach niedokończonych” mogliśmy z o. Grze-
gorzem Mojem CSsR kontynuować refleksję 
nad wieczystą  adoracją. 

Uroczystość wywołała głębokie poru-
szenie wśród nas i uczyniła naszą adorację 
bardziej znaną. Powstał „Boży zaczyn”, któ-
ry daje nam nadzieję,  że kolejne generacje 
będą kontynuować naszą adorację. 

Ks. Bolesław Szewc

Żywy Jubileusz
XXX lecie Wieczystej Całodobowej Adoracji 

Najświętszego Sakramentu na Kole













Będzie się działo na Kole
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ  „A”

9 kwietnia 2016 r.

1. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, dziś o godz. 1815.
2. Dziecięcy konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej wzorem lat ubiegłych zostanie 

przeprowadzony i rozstrzygnięty dziś po Mszy św. o godz. 1130.
3. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

• Żywy Różaniec dziś o godz. 1530.
4. „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 Najświętszego 
Sakramentu w naszej świątyni. Podpisane deklaracje można przynosić do zakrystii, bądź 
pozostawić na którymś z bocznych ołtarzy w kościele.

5. Rozpoczynamy Wielki Tydzień, w którym będziemy wspominać Mękę, Śmierć i Zmar-
twychwstanie Pana Jezusa. Starajmy się przeżyć ten czas godnie, zwłaszcza przez uczestnic-
two w pięknej liturgii tych dni.
• Wielki Czwartek – Msze św. tylko wieczorem. Dla dzieci o godz. 1600, dla dorosłych o godz. 

1830.
• Wielki Piątek – Ciemna Jutrznia o godz. 800, nabożeństwo dla dzieci w godzinie śmierci 

Pana Jezusa, czyli o godz. 1500, dla dorosłych o godz. 1830.
• Wielka Sobota – Ciemna Jutrznia o godz. 800, Liturgia Paschalna 

o godz. 2000.
• Święcenie pokarmów w godz. od 700 do 1700.
• Rezurekcja o godz. 600.

6. W Wielkim Tygodniu spowiadamy do środy podczas wszyst-
kich nabożeństw – rano i wieczorem. W czwartek, piątek 
i sobotę spowiadamy tylko rano od 700 do 800. Podczas  
liturgii wieczornej spowiedzi nie będzie.

7. Kancelaria parafialna czynna będzie w tym tygodniu 
tylko we wtorek i środę.

8. Próba dziewczynek sypiących kwiatki i niosą-
cych poduszki podczas Rezurekcji w poniedziałek 
o godz. 1700.

9. Świece świąteczne zespół Caritas sprzedaje dziś przy 
wyjściu z kościoła. Dochód ze sprzedaży przeznaczo-
ny jest na cele charytatywne.

10. Ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa zbierają 
dziś przy wyjściu z kościoła Panie i Panowie z Ży-
wego Różańca.

11. Butelki z wodą święconą rozprowadzać będzie 
w Wielką Sobotę Liturgiczna Służba Ołtarza.

12. Ofiary na Grób Pański w Jerozolimie będziemy zbie-
rać podczas nabożeństw wielkopiątkowych do puszek 
przed kościołem.

13. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkład-
ką „Koło niedzieli” rozprowadzają dziś ministranci po 
Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna ofiara 
na druk kolorowej wkładki i fundusz ministrancki.

14. Książka ”Eucharystia – Historia, życie duchowe i praktyka ad-
oracji” przygotowana z racji XXX – lecia Wieczystej Adoracji Naj-
świętszego Sakramentu w naszej parafii, jest do nabycia przy wyjściu 
z kościoła w cenie 10 zł.

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


