
Słowo na Niedzielę
Tomasz

Tomasz Didymos, który przeszedł do historii, jako symbol niedowiarka, był nieobecny, 
gdy Jezus staną pośród swoich uczniów. Nie uwierzył ani kolegom ani braciom, którzy za-
pewniali „Widzieliśmy Pana”. Niedowiarek! A może raczej roztropny. Na pewno docierały do 
niego wieści, że grób jest pusty, że kilka osób widziało Jezusa, choć w pierwszej chwili nie 
wiedzieli, że to On. Nie potraktował tego jako dowód na Zmartwychwstanie, może był bar-

dzo ostrożny, nie ulegał emocjom? Chciał bardziej materialnych 
dowodów. Normalne i bardzo ludzkie, sceptycyzm w stosunku 

do tego, co ludzie mówią wcale nie złą cechą. On chciał 
zobaczyć osobiście Pana. Po ośmiu dniach Jezus odpowie-

dział na jego pragnienie, pokazał mu przebite ręce i bok 
a Tomasz wypowiedział swoje credo „Pan mój i Bóg 
mój”. Rany są niezmywalnym dowodem tożsamości Je-
zusa ukazują Jego przebytą mękę, cierpienie i śmierć. 
Według tradycji żydowskiej umarli zmartwychwstaną 
w takiej postaci, w jakiej zmarli (by każdy mógł ich 
rozpoznać); dopiero później Bóg ich uzdrowi. Jezus 
w podobny sposób daje się rozpoznać. Rany Jezusa 
stają się źródłem wiary Tomasza „W jego ranach 
jest nasze zdrowie”. Wielu ludzi zazdrości Tomaszo-
wi jego spotkania z Jezusem, że zobaczył, mógł do-
tknąć. Gdyby Bóg dał nam znak – od razu byśmy 
uwierzyli. A może tak bardzo czekamy na ten znak, 
że go nie dostrzegamy? Nie widzimy jak Bóg do 
nas przemawia? Wskazuje nam drogę, którą mamy 
pójść? Nie usłyszeliśmy zapewnienia „Błogosławieni, 
którzy nie widzieli, a uwierzyli”. A może codzienne 
sprawy przysłaniają nam wielkie znaki Boga? W tę 
szczególną Niedzielę Jezus znów staje przed nami 
otwiera swoje dłonie, serce i jak Tomasza zaprasza 
do uwierzenia w Jego miłosierdzie. Chce, abyśmy 
nasze zaryglowane domy, oziębłe serca, otworzyli na 
jego łaskę.  Wszechmoc Boga najbardziej objawiła się 
w przebaczeniu grzechów „I nie będą się musieli wza-
jemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego: Poznajcie 

Pana! Wszyscy bowiem od najmniejszego do najwięk-
szego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im 

występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał” (Jr. 
31, 34). xKD
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Na XXX lecie Adoracji

Zofia Jasnota 
Przez wiarę

Panie Jezu w Eucharystii, 
jak Ciebie rozpoznać mamy? 
Jesteś inny  niż w stajence, 
niż na obrazku z owieczkami. 
Nie idziesz drogą krzyżową, 
nie masz cierniowej korony. 
Czy to na pewno Ty jesteś, 
w małym opłatku utajony? 
Nie siedzisz na rękach Mamy, 
nie idziesz z Józefem do pracy. 
Nie widać uczniów przy Tobie. 
Jak mogę Cię, Jezu, zobaczyć?
Ksiądz mówił, że trzeba wierzyć, 
że w tej słonecznej monstrancji 
jesteś obecny prawdziwie 
i nic Twojej chwały nie zaćmi. 
Jesteś Bogiem wszechmocnym, 
Panem całego wszechświata. 
Zostałeś z nami na zawsze, 
aby człowieka umacniać. 
Potrzeba Twojej pomocy, 
aby się dostać do Nieba. 
Czerpiemy ją ze Mszy świętej, 
z Eucharystycznego Chleba. 
Ten mały, biały opłatek, 
to wielki Król nad Królami,  
a miejsce, w którym przebywa 
jest najważniejsze na ziemi.



Parafialne wydarzenia Wielkiego Tygodnia

1. Dziecięcy kon-

kurs na wykonanie 

palmy wielkanocnej 

przeprowadzono 

i rozstrzygnięto 

w Niedzielę Palmo-

wą, 9 kwietnia po 

Mszy św. o godz. 

1130.



2. Wielkoczwartko-wej liturgii dla dzieci o godz. 1600 prze-wodniczył i wygłosił kazanie ks. Zbigniew Jankowski. Mszy Wie-czerzy Pańskiej o godz. 1830 sprawowanej przez wszystkich ka-płanów naszej pa-rafii przewodniczył i wygłosił homilię ks. Proboszcz. Po Mszy św. przeniesiono Pana Jezusa do Ciemnicy w kaplicy MB Często-chowskiej, którą przy-gotował jak co roku ks. Leszek Kuźmiński.



3. Wielki Piątek rozpoczął się od 

Ciemnej Jutrzni o godz. 800. Przez 

całą noc i w ciągu dnia liczni wierni 

adorowali Pana Jezusa w Ciemnicy. 

Liturgii Męki Pańskiej dla dzieci o 

godz. 1500 przewodniczył ks. Leszek 

Kuźmiński, natomiast o godz. 1830 

Liturgii Męki Pańskiej dla dorosłych 

z udziałem wszystkich kapłanów 

przewodniczył ks. Krzysztof Do-

walewski. Następnie Pana Jezusa 

przeniesiono do Grobu przygotowa-

nego pod kierunkiem księdza Lesz-

ka i Księdza Krzysztofa z udziałem 

świeckich, a wierni zgromadzeni 

na Liturgii Wielkopiątkowej odda-

li cześć krzyżowi przez ucałowanie 

relikwii Krzyża Świętego. Mini-

stranci zbierali ofiary na Grób Pań-

ski w Jerozolimie.



4. Wielka Sobota rozpoczęła się od Ciemnej Jutrzni. Od godz. 700 księża święcili pokarmy na stoły wielkanocne. Wierni adorowa-li Pana Jezusa spoczywającego w grobie. Ministranci tradycyjnie rozprowadzali buteleczki z wodą świecona. Wigilii Paschalnej spra-wowanej o godz. 2000 przez wszystkich kapłanów przewodni-czył ks. Sławomir Cieślak.



5. Rezurekcji o godz. 600 przewodniczył i wygłosił okoliczno-ściową homilię ks. Bp Piotr Jarecki.

6. W Poniedziałek 
w Oktawie Wielkano-
cy tradycyjnie czyta-
no podczas Mszy św. 
List ks. Rektora KUL 
prof. Dr hab. Antoniego 
Dębińskiego i zbierano 
ofiary na potrzeby tej 
katolickiej uczelni.



Dekoracje świąteczne



Uroczystej Mszy św. z racji Jubileuszu 30. lecia Wie-
czystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej para-
fii, w poniedziałek, 3 kwietnia o godz. 1800 przewodniczył 
i wygłosił homilię J. Em. Kazimierz Kard. Nycz, Arcybiskup 
Metropolita Warszawski. Mszę św. poprzedziło półgodzinne 
widowisko słowno-muzyczne o św. Janie Pawle II przygo-
towane przez młodzież z Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła 
II pod kierunkiem katechety, ks. Krzysztofa Dowalewskiego. 
Schola dziecięca „Promyki Miłosierdzia” prowadzona przez 
S. Wirginettę, felicjankę zapewniła muzyczną oprawę uro-
czystości. Z racji Jubileuszu okolicznościowe błogosławień-
stwo dla parafii przesłał papież Franciszek. Dokument, pod-
pisany własnoręcznie przez papieża odczytał podczas Mszy 
św. ks. Proboszcz. W uroczystościach, które trwały w kościele 
do godz. 2000 wzięli udział m. in. Posłowie na Sejm RP Dariusz Bąk i Piotr Lisiecki oraz 
minister rządu prof. Jan Szyszko. W liturgii uczestniczyło ok. 30 kapłanów z archidiecezji 
warszawskiej:

• Ks. prał. Marek Gałęziewski – wicedziekan

• Ks. dr Adam Jaczewski – wikariusz

• Ks. dr Sylwester Jeż – dyr. Zespołu Edukacyjnego im. Ks. Piotra Skargi

• Ks. prał. Wiktor Karpowicz – emeryt

• Ks. kan. Kacper Kisieliński – proboszcz

• Ks. kan. Grzegorz Krysztofik – proboszcz

• Ks. inf. prof. Stanisław Kur – emeryt

• Ks. prał. Wojciech Łagowski – dziekan

• Ks. prał. Władysław Nowicki – emeryt

• Ks. prał. Alojzij Oberstar – rektor Seminarium „Redemptoris Mater”

• Ks. Piotr Pałac – wikariusz

• Ks. kan. Tadeusz Polak – proboszcz

• Ks. kan. Jerzy Sikorowski – emeryt

• Ks. kan. Krzysztof Stosur – proboszcz

• Ks. kan. Zenon Trzaskowski – rektor Cmentarza Wolskiego

• Ks. Andrzej Woronowicz – emeryt 

• Ks. Arkadiusz Wójtowicz – proboszcz 

i miejscowi duszpasterze.

Spoza diecezji, z parafii, gdzie trwa całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu:

• Ks. prał. Sławomir Augustynowicz – Głuszyca (diec. świdnicka) – proboszcz

• Ks. prał. Roman Karaś – Wyszków (diec. łomżyńska) – proboszcz

• Ks. prał. Janusz Lasok – Tychy (diec. sosnowiecka) – proboszcz

• O. Alan Rusek OFM – Katowice Panewniki (arch. katowicka) – proboszcz

Na żywo uroczystości transmitowała TV Trwam i Radio Maryja. Tematem rozmów 
niedokończonych w tym dniu, w godz. 2130 - 2335 była „Wieczysta całodobowa adoracja Naj-
świętszego Sakramentu w parafii”.
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jubileusz 30-lecia 
wieczystej adoracji
Parafia św. józefa oblubieńca NMP
warszawa – Koło 1987 – 2017



Umiłowani Bracia i Siostry zgroma-
dzeni w kościele św. Józefa w Warszawie 
na Kole, pozdrowieni przez waszego księdza 
proboszcza na początku Mszy Świętej goście, 
a także wszyscy uczestniczący tej Eucharystii 
za pośrednictwem radia i Telewizji Trwam.

8 czerwca 1987 roku w Kościele Wszyst-
kich Świętych w Warszawie Święty Papież 
Jan Paweł II rozpoczynał swoje kazanie od 
słów „Do końca ich umiłował” – była to 
Msza św. odprawiona na początek drugiego 
Ogólnopolskiego Kongresu Eucharystyczne-
go. W czerwcu tego roku minie dokładnie 30 
lat od tamtego wydarzenia. W swoim słowie 
Papież nawiązał do  Ewangelii wg św. Jana 
na temat ustanowienia ostatniej wieczerzy, 
a konkretnie do tego momentu, gdzie Jezus 
wiedząc, że nadchodzi Jego godzina umi-
łowawszy swoich, do końca ich umiłował. 
W ten sposób, według Janowego zapisu, Pan 
Jezus ustanowił Eucharystię. 

Dzisiejsze czytania, szczególnie Ewan-
gelia św. Marka, opisuje z kolei wydarzenie, 
kiedy Jezus wziął ze sobą apostołów do sali 
położonej na górze, nazywanej dzisiaj wie-
czernikiem, i tam wobec nich przemienił 
chleb w Ciało Swoje a wino w Swoją Krew 
– spełniając w ten sposób zapowiedź, o ja-
kiej słyszymy w pierwszym czytaniu z Księ-
gi Wyjścia. Wtedy było pierwsze przymie-
rze. Przymierze, które było zapowiedzią tego 
ostatecznego, które zawarł Chrystus w Swo-
im Ciele i w Swojej Krwi. 

Mojżesz zszedł z góry z kamiennymi ta-
blicami, przyniósł przykazania, które dał mu 
Bóg, aby człowiek szedł prostą drogą i trzy-
mał się ich zawsze – i w Starym i w Nowym 
Przymierzu. Ale równocześnie na znak tego 
Nowego Przymierza nakazał zbudować ołtarz  
i na tym ołtarzu kropił krwią baranka. To był 
znak tego starotestamentalnego przymierza 
zawartego w krwi baranka. Nowe Przymie-
rze, które zostało zawarte w godzinie Jezusa 
jest zawarte w krwi nowego baranka – Jezu-
sa Chrystusa, Syna Bożego. 

Eucharystia, bo do niej nas dzisiaj pro-
wadzi Kościół w tej Mszy św., którą spra-
wujemy tutaj z racji 30-lecia Wieczystej 

Adoracji Najświętszego Sakramentu – Eu-
charystia przynależy do tej godziny Jezusa. 
Nie tylko dlatego, że została ustanowiona  
w tym samym dniu, w liczeniu narodu wybra-
nego, w którym nastąpiła męka, ponieważ zo-
stała spożyta w przeddzień po zachodzie słoń-
ca, a więc przynależy do tej godziny Jezusa,  
w której dokonało się zawarcie Nowego Przy-
mierza, i w której dokonało się nasze zbawie-
nie. Więcej – Eucharystia nie tylko uobecnia tę 
godzinę Wielkiego Piątku, ale jest godziną Je-
zusa daną dla nas, daną Kościołowi. Ta godzi-
na Jezusa Chrystusa staje się tym momentem,  
w którym Bóg przez sakrament Eucharystii, 
jest stale Emmanuelem, czyli Bogiem z nami. 
Eucharystia bowiem jest ofiarą Chrystusa. 
Uobecniamy w niej ofiarę Wielkiego Piątku.  
To wielkie wydarzenie zbawcze dokonuje się 
tyle razy, ile razy przychodzimy na Mszę św.  
i uczestniczymy w niej, nieustannie zdając 
sobie sprawę z tego, co się dzieje i co się wy-
darzyło i co się wydarza – tu i teraz. 

Eucharystia jest ucztą. Jeżeli nie bę-
dziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego, 
to nie będziecie mieli życia w sobie, choć 
wtedy kiedy Jezus mówił te słowa Aposto-
łowie jeszcze ich nie rozumieli, bo było to 
przed ustanowieniem Eucharystii i przed go-
dziną Jezusa. Między innymi w ten sposób, 
Jezus ich przygotowywał – przez rozmno-
żenie chleba i przez to, że mówił o innym 
chlebie, o innym kielichu i o innej wodzie 
– wodzie życia, która będzie dana wtedy, 
kiedy przejdzie godzina Jezusa Chrystusa 
w Wielki Piątek, a potem kiedy dopełni się  
i znajdzie swoje głębokie potwierdzenie 
w Jego zmartwychwstaniu. Kiedy Duch Ojca, 
ten Duch, który wskrzesił Jezusa, ten Duch, 
który mieszka w nas, kiedyś i nas wskrze-
si. Ten sam Duch doda nam sił i sprawi, że 
będziemy głosić Chrystusa ukrzyżowanego  
i zmartwychwstałego, dla świadectwa, by 
świat poznał, jak wielkich rzeczy Bóg doko-
nał. 

Odpowiedzią – Bracia i Siostry – na to, 
że Eucharystia jest ofiarą jest nasz pobożny 
udział w niedzielnej Mszy św. Odpowie-
dzią na to, że Eucharystia jest pokarmem, że 
jest ucztą, jest nasza gotowość, aby karmić 

Homilia Jego Eminencji Kazimierza Kardynała Nycza,  
Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego  

w uroczystość 30-lecia całodobowej adoracji  
w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP  

na Kole w Warszawie, 3 kwietnia 2017 roku



się ciałem Chrystusa i Jego krwią, aby przyj-
mować Komunię św., czyli w sposób pełny 
uczestniczyć w każdej Mszy św. tak często, 
jak tylko możemy. 

Eucharystia jest także obecnością. Obec-
nością Jezusa Chrystusa z nami. On, o którym 
powiedziano, że jest Emmanuelem - Bogiem 
z nami, jest nim najpełniej w Eucharystii,  
nieustannie, dzień i noc, w tabernakulum każ-
dego kościoła. Dziękując za tę świętą obecność,  
zechciejmy na te wymiary Eucharystii, od-
powiedzieć naszą adoracją, tak jak odpowia-
damy uczestnictwem we Mszy św. i przyj-
mowaniem Komunii św. Adoracją, która jest 
wdzięczną odpowiedzią na obecność Chry-
stusa, który czeka. Czeka w każdym koście-
le i dlatego na początku przywołałem sło-
wa św. Jana Pawła II z 1987 r. o Eucharystii, 
dlatego, że w tym samym roku, także 30 lat 
temu w tym kościele rozpoczęła się wieczy-
sta adoracja Najświętszego Sakramentu. 

Kościół jest otwarty w dzień i w noc. 
Ludzie przychodzą, adorują Najświętszy Sa-
krament. Powstają stowarzyszenia i wspól-
noty Eucharystyczne, które się organizują 
z tej adoracji i dla tej adoracji. 

W ten sposób kościół na Kole, a póź-
niej wiele jeszcze innych kościołów w Pol-
sce, jeszcze niestety pojedynczych, stały się 
dowodem na to, że jest tu nieustanny znak 
tego, że Bóg w Chrystusie jest Emmanuelem, 
Bogiem z nami. Jest tu znak stałej obecności 
Chrystusa w Eucharystii, dlatego żebyśmy 
przychodzili, modlili się, adorowali i kontem-
plowali Jego św. Oblicze, po to, byśmy mo-
gli wstawać z adoracji i iść skuteczniej, lepiej 
przekładać naszą wiarę w codzienne życie 
chrześcijańskie. 

Kiedy beatyfikowano, a potem kiedy 
kanonizowano św. Matkę Teresę z Kalku-
ty dowiedzieliśmy się o niej wiele więcej 
niż wiedzieliśmy wtedy, kiedy ona w swo-
jej ciszy, skromności, prostocie żyła na ziemi 
i tworzyła wielkie dzieło. Była ciągle nie-
spokojnym duchem i ciągle chciała więcej. 
Nawet zakon zmieniła i założyła nowy, żeby 
być jeszcze bardziej radykalną zakonnicą, 
poświęconą ludziom biednym, umierają-
cym na ulicy. Ludzie sobie stawiali pytanie 
skąd ta drobna kobieta miała tyle siły, tyle 
mocy. Kiedy odkryto jej teksty przy okazji 
beatyfikacji i kanonizacji, okazało się, że ona 
codziennie rozpoczynała dzień od adoracji 
Najświętszego Sakramentu. I to zaszczepi-
ła swoim siostrom, które także dzień pracy, 
dzień zbierania ludzi z ulicy, ratowania umie-

rających, czy pomagania im umrzeć godnie, 
rozpoczynają od adoracji. 

Chciałoby się postawić pytanie: Dlacze-
go tak robiła Matka Teresa z Kalkuty? Dla-
czego tak robił św. Brat Albert, którego Rok 
Albertyński obchodzimy w tym roku, ponie-
waż 100 lat temu zmarł? – Bo oni odkryli 
tajemnicę skuteczności Boga w człowieku.  
Bo oni odkryli, że nie uda się uprawiać żad-
nej pracy charytatywnej, żeby nie była tylko 
filantropią – oni odkryli, że najpierw trzeba 
się zapatrzeć w oblicze Chrystusa Euchary-
stycznego. Tak Go rozpoznać i tak Go zoba-
czyć, żeby idąc do biedaka leżącego na ulicy, 
który jest niepodobny do człowieka, dostrzec 
w nim oblicze Chrystusa cierpiącego. 

Był taki moment, kiedy klerycy z se-
minarium chodzili i chodzą także dzisiaj do 
Sióstr Matki Teresy z Kalkuty, po to żeby 
uczyć się tej dobroczynności, która się rodzi  
z Eucharystii. I kiedy przychodzili do Sióstr, 
one brały ich do kaplicy na kolana, na pół 
godziny, albo godzinę adoracji. Oni, tak jak 
młodzi mężczyźni, chcieli oszczędzić trochę 
czasu i brać się od razu do roboty. Siostry nie 
wyraziły na to zgody. 

Mówiły: „na dłuższą metę nie potrafi-
cie, nie wytrzymacie, jeśli się nie zapatrzycie  
w Chrystusa Eucharystycznego”. 

To jest wyzwanie dla nas wszystkich 
chrześcijan, katolików. I myślę, że przez  
te trzydzieści lat w tym kościele wychowało 
się wielu takich ludzi, może setki, tysiące, któ-
rzy przeszli przez ten kościół. Przychodzą na 
chwilę codziennie, po to, by praktykować ten 
sposób wpatrywania się, kontemplacji Obli-
cza Chrystusa, by zobaczyć to Oblicze w żonie,  
w mężu, we współpracowniku, we wszyst-
kich, których spotykamy na drodze naszego 
życia. 

Oczywiście ten kościół – mówię to 
wszystkim kapłanom – jest przykładem na to,  
że można. Ileż jest takich argumentów, które 
można przytoczyć, że się nie da, bo przyjdą, 
sprofanują, ukradną lichtarz, coś tam zrobią. 
Jakże smutnym nieraz obrazem jest w na-
szych miastach i wioskach także, obraz za-
mkniętego kościoła, w którym jest zaledwie 
klęcznik za zamkniętymi drzwiami dla tych, 
którzy bardzo chcieliby adorować Pana Jezu-
sa. 

Kardynał Ratzinger, zanim  jeszcze zo-
stał papieżem, napisał na ten temat przepięk-
ny esej – nawiązuję tutaj do sytuacji otwar-
tego kościoła cały dzień i całą noc. Przez całe 



wieki – mówi kardynał Ratzinger, późniejszy 
Papież Benedykt – ludzie wierzyli w Eucha-
rystię nie tylko przychodząc na Mszę Świętą. 
Wierzyli nie tylko przyjmując Komunię Świę-
tą, choć czasem były takie okresy, kiedy to 
przyjmowanie było bardzo ograniczone, ale 
wyrażali swoją wiarę i swoją pokorę wobec 
Eucharystii najbardziej w adoracji. W adora-
cji przed tabernakulum kościoła. I były całe 
wieki, kiedy kościoły były stale wypełnio-
ne ludźmi adorującymi przed Najświętszym 
Sakramentem Pana Jezusa. To był wyraz 
ich głębokiej wiary. I oni równocześnie byli 
tymi, którzy pilnowali kościoła swoją stałą 
obecnością przed Najświętszym Sakramen-
tem, nie trzeba było kościoła zamykać.

Wiele się zmieniło w Kościele, wiele 
się zmieniło we współczesnym świecie, wie-
le się zmieniło także w naszej ojczyźnie. Ale 
czy nie jest to jakieś wołanie, by wrócić do 
tego momentu, gdy adoracja Najświętsze-
go Sakramentu, będzie nie tylko wyrazem 
głębokiej wiary, będzie nie tylko wyrazem 
potrzeby tej mocy i siły, którą daje kon-
templowanie Oblicza Chrystusa Euchary-
stycznego, ale także, kiedy – ten kościół to 
pokazuje – możemy być spokojni o to, że 
temu miejscu świętemu nic się nie stanie. 
Oczywiście zawsze jest potrzebna mądra 
roztropna ostrożność, ale żebyśmy nie mie-
li tego obrazu, kiedy kościół jest zamknięty  
i nie ma do niego wstępu, dlatego, że je-
steśmy pełni obaw współczesnego świata. 
Może brakuje nam tego spokoju, który w ży-
cie człowieka wnosi ta chwila, kiedy przycho-
dzimy, adorować Jezusa Chrystusa obecnego 
w Eucharystii, kiedy klękamy przed taberna-
kulum czy przed monstrancją. 

Moi Kochani, ilu moglibyśmy wskazać 
ludzi, którzy swoje piękne życie potrafią wy-
wodzić z modlitwy i kontemplacji, potrafią 
wywodzić z adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. 

Ileż jest takich świętych kobiet i ma-
tek, u których spokój i spójność życia widać 
gołym okiem. Iluż jest takich ojców, którzy 
z modlitwy codziennej, z Eucharystii z ado-
racji Najświętszego Sakramentu czerpią moc. 
Iluż jest takich lekarzy, lekarek, pielęgniarek, 
którzy z tej spójności życia wiary, nadziei 
i miłości widocznej w adoracji Najświętsze-
go Sakramentu, a potem w życiu, potrafią 
pięknie służyć. Bo chrześcijanin jest po to, 
aby służył, aby swoje życie dawał, bo życie 
ludzkie ma sens wtedy i tylko wtedy, kiedy 
staje się bezinteresownym darem dla innych 

ludzi,  tak jak nam przypomina w Soborze 
Watykańskim II Konstytucja o Kościele. Iluż 
byłoby wspaniałych ludzi, gdybyśmy bar-
dziej zawierzyli tej adoracji, której trzydzie-
stolecie w tym kościele wspominamy. Jakże 
pewnie inaczej wyglądałoby życie społeczne 
we współczesnym świecie, może także życie 
polityczne we współczesnym świecie niespo-
kojnym, pełnym konfliktów i wojen. 

Wczoraj, w rocznicę śmierci papieża 
Jana Pawła II, przypominaliśmy jego słowa, 
także z 1987 roku: „Jeżeli myślicie o pokoju, 
miejcie na uwadze człowieka i jego dobro”.  
Odkrycie człowieka potrzebującego, czasem 
niepodobnego twarzą do ludzi, jest możliwe 
wtedy, kiedy człowiek się zapatrzy w Jezu-
sa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, 
kiedy zacznie adorować. 

Dlatego też Bracia i Siostry mając takich 
mistrzów adoracji Najświętszego Sakramen-
tu i konsekwentnego życia, takich mistrzów 
jak Matka Teresa z Kalkuty, św. Jan Paweł 
II, którego wspaniałe życie nie brało się zni-
kąd. Ono się brało z godzin spędzanych rano, 
wieczorem i w ciągu dnia przed Najświęt-
szym Sakramentem. On potrafił wywalczyć 
czas na adorację także podczas pielgrzymek, 
gdzie program był ułożony punkt to punkcie.  
On potrafił się upomnieć o adorację. Mając 
takich mistrzów jak św. Brat Albert, któremu 
rozpoznanie Chrystusa Cierpiącego i nazwa-
nie go najpiękniejszym spośród synów ludz-
kich kazało uklęknąć przed człowiekiem. Nie 
był filantropem, który z zewnątrz organizował 
sponsoring dla biedaków w Krakowie. On 
poszedł i zamieszkał z nimi. Chciał ich ocalić  
i postawić na nogi od środka. Razem z nimi 
mieszkając, dokładnie tak jak Chrystus, który 
nie zbawił nas z zewnątrz. Stał się człowie-
kiem, jednym z nas po to, żeby nas od środka 
odnowić, odkupić i jako pierwszy przez swo-
je zmartwychwstanie wyprowadzić z niewo-
li grzechu. 

Dlatego dziękujmy Panu Bogu za tę 
możliwość spotkania się tutaj dzisiaj. Dzię-
kujmy tej parafii za możliwość całodobowej 
adoracji Najświętszego Sakramentu i zara-
zem próbujmy wszyscy, każdy na miarę swe-
go powołania, naśladować ten sposób bycia 
blisko Chrystusa, który jest w Sakramencie 
Eucharystii Emmanuelem, Bogiem z nami. 
Amen.

z



Będzie się działo na Kole

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY czyli MIŁOSIERDZIA BOŻEGO „A”

23 kwietnia 2017 r.

1. Dziś 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.

2. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i rocznicy I Komunii św. wraz z Rodzicami za-
praszamy dziś w ramach przygotowań do uczestnictwa we Mszy św. o godz. 1500 w Parku 
na Moczydle przy posągu Pana Jezusa Miłosiernego.

3. „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.

4. 15 marca 2017 roku minęło 6 lat od rozpoczęcia wojny w Syrii, która zburzyła życie 23 mln 
Syryjczyków. Połowa z nich musiała uciekać ze swych domów – ponad 5 milionów w oba-
wie o swoje życie wyjechało z kraju. Sytuacja wciąż jest dramatyczna, pomocy humanitar-
nej potrzebuje ponad 13 milionów ludzi, w tym 6 mln dzieci.

  W odpowiedzi na wielokrotne wezwania Ojca Świętego Franciszka, decy-
zją Konferencji Episkopatu Polski, zbieramy dziś ofiary do puszek jako 
wyraz solidarności z narodem syryjskim, przede wszystkim ze zruj-
nowanym Aleppo.

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

6. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką 
„Koło niedzieli” rozprowadzają dziś ministranci po 
Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowol-
na 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


