
Słowo na Niedzielę

Dobry pasterz
Niedziela Dobrego Pasterza. Dobry pasterz to obraz, którym 
próbuje się oddać relację Boga do człowieka. Uczciwy pasterz 

dba o owce: nie forsuje ich, dba o pokarm i napój, chroni 
przed skwarem i zimnem, chroni przed atakami drapież-

ników i złodziei. Taki pasterz potrafi nawet ryzykować 
swoje życie w starciu z wilkiem, aby tylko obronić po-
werzone sobie stado, co do jednej sztuki. Między pa-
sterzem i owcami tworzy się szczególna więź. One 
mu ufają. On zaś traktuje je indywidualnie, każdą 
inaczej, każdą według jej potrzeb. Tacy są dobrzy 
pasterze, których możemy spotkać choćby podczas 
górskich wędrówek. 

Chrystus jednak przewyższa ten wzór. On 
nie tylko ryzykuje życie, On je oddał za owce. Zo-
stał bestialsko zamordowany w momencie starcia 
z Przeciwnikiem człowieka na krzyżu. Sam przy-
jął śmierć, aby jego owce mogły żyć. To już nie 
jest troskliwa opieka. Miłość Chrystusa przewyż-
sza wszelkie wyobrażenie. Zadziwia. 

Dobry Pasterz zaprasza do współpracy 
w trosce o swoją trzodę zwykłych ludzi. Obdarza 
ich godnością kapłańską i posyła w świat. Jest to 
zadanie przerastające możliwości jakiegokolwiek 
człowieka. Jednak Bóg nie zostawia nikogo same-
mu sobie. Powołuje i obdarza łaską. Jednak młody 
mężczyzna musi sam podjąć decyzję skoku na głę-
boką wodę w nadziei, że Bóg jest z nim. To nigdy 
nie jest łatwa decyzja.

Dziś pełni zachwytu nad troskliwą miłością 
Chrystusa módlmy się gorąco za kapłanów, aby dą-
żyli wciąż do Chrystusowego wzoru. Módlmy się, aby 

wielu młodych miało odwagę wejść w trud pasterski 
i poświęcić się dla owiec i ich Pasterza.

xZJ
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Na XXX lecie Adoracji

Zofia Jasnota 
Daj mi wiarę

Daj mi wiarę jak ziarnko gorczycy.
Będę ją podlewać wiernie,
aby jej nie wydziobały ptaki
i nie zagłuszyły ciernie, 
aby nie uschła i nie zmarniała
w sercu jak w ziemi skalistej,
by rosła, plon stokrotny wydała,
w promieniach Eucharystii.
W modlitwie po Komunii świętej
poproszę Ciebie o wiarę,
bo diabeł jak lew ryczący
chciałby każdemu ja zabrać.
Pobiegnę co dzień na adorację,
by błagać o wielkie łaski,
by kręte i ciemne drogi świata
stały się proste i jasne.
W najczarniejszych ciemnościach 
na ziemi
jest latarnia Eucharystii.
Świeci jasnością nadprzyrodzoną,
pokazuje  drogę wszystkim.



Częstochowa, 27 kwietnia 2017 r.
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Czcigodny Księże Doktorze,

Z podziwem i radością oglądam przesłane mi przez naszego warszawskiego reportera

Łukasza  Krzysztofkę  zdjęcia  z  parafii  św.  Józefa  na  warszawskim  Kole.  Dziękuję  za  –

widoczne na nich – osobiste zaangażowanie Księdza Doktora w promocję „Niedzieli”. Cieszę

się,  że  inicjatywa  wydawania  parafialnego  dodatku  do  „Niedzieli”  spotkała  się  z  żywym

zainteresowaniem Parafian  i mam nadzieję, że zagości na stałe we  Wspólnocie parafialnej.

Księdza duszpasterstwo i troska o Boże sprawy to dla nas wzór.

Jestem wdzięczna za wszelkie formy promowania „Niedzieli”, zarówno w jej wydaniu

tradycyjnym, jak i internetowym. Dołączam wspomniane zdjęcia. Szczęść Boże!

Z wyrazami wdzięczności i życzeniami Bożych łask w pełnieniu kapłańskiej posługi.

Lidia Dudkiewicz

Redaktor Naczelna 

Tygodnika Katolickiego „Niedziela” 

____________________________________

Czcigodny Ksiądz Proboszcz

dr Zbigniew Godlewski 

Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP na Kole 

ul. Deotymy 41

01-441 Warszawa



Kapłaństwo niejedno ma imię



PRZEGLĄD KRONIKARZA ZA KWIECIEŃ 2017

2. „30 minut dla Jezusa” to 

inicjatywa duszpasterska pod-

jęta w parafii podczas re-

kolekcji wielkopostnych jako 

wyraz wdzięczności i dziękczy-

nienia za dar Jubileuszu 30. 

lecia wieczystej, całodobowej 

adoracji Najświętszego Sa-

kramentu w naszej świątyni. 

Polega ona na trzydziestu mi-

nutach modlitwy adoracyjnej 

raz w miesiącu w kaplicy MB 

Częstochowskiej. Stosowne de-

klaracje, oprawione w dwóch 

tomach, podpisało do tej pory 

ponad pół tysiąca osób.

1. Zespół Ojców Redemptory-

stów: o. Zbigniew Podlecki – 

misjonarz z Gdyni, o. Wiesław 

Broda – duszpasterz z Branie-

wa i o. Kazimierz Piotrowski 

– ekonom prowincji przepro-

wadzili w dniach 30.03. – 2. 

04. 2017 r. Rekolekcje Wielko-

postne dla Dorosłych. Ich głów-

nym celem było przygotowanie 

parafian do Jubileuszu 30. lecia 

Wieczystej Adoracji Najświęt-

szego Sakramentu, która trwa 

całodobowo od roku 1987.

30 minut dla Jezusa  
na XXX lecie  

Wieczystej Adoracji 
Najświętszego 
Sakramentu

Wiara święta poucza, a my jesteśmy zobowiązani w to wie-
rzyć, że w Hostii konsekrowanej jest pod postacią chleba re-
alnie obecny Jezus Chrystus. Trzeba jednak, byśmy równo-
cześnie pamiętali, że On obecny na naszych ołtarzach jakby 
na tronie miłości, jaką nas darzy, chcąc dniem i nocą prze-
bywać ukryty wśród nas. (...) Niech ci zatem nie będzie żal 
rozpocząć od siebie. (...) A gdy się zmęczysz rozmową z ludźmi, zatrzymaj się już od dzisiaj 
na przyszłość, przez pewien czas, przynajmniej pół godziny lub chociaż kwadrans, w jakimś 
kościele, w obecności Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Św. Alfons Maria de Liguori

Panie mój, Jezu Chryste, Ty z miłości ku ludziom dzień i noc przebywasz w tym 
Sakramencie, gdzie pełen litości i miłości oczekujesz, wzywasz i przyjmujesz 
wszystkich, którzy przychodzą Cię nawiedzić. Wierzę, że jesteś obecny 
w Sakramencie Ołtarza. Cześć Ci oddaję, uznając swoją małość, i dziękuję Ci za 
łaski, które mi wyświadczyłeś, a szczególnie za to, żeś mi samego siebie darował 
w tym Sakramencie, że za pośredniczkę dałeś mi swoją Najświętszą Matkę Maryję 
i żeś mnie wezwał, abym Cię odwiedził w tym kościele.

Deklaruję 30 minut modlitwy adoracyjnej raz w miesiącu 
w roku XXX lecia całodobowej adoracji Najświętszego Sakra-
mentu w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP
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Inicjatywie tej z serca błogosławię



3. Drogę Krzyżową od-prawialiśmy wspólnie w każdy piątek o godz. 830, 1700, 1830 i 2000.

4. Gorzkie Żale z kazaniem 

pasyjnym odprawiano 

w niedziele Wielkiego Postu 

o godz. 1815.

5. Msze św. dla dzieci przygo-

towujących się do I Komunii św. 

wraz z rodzicami były odpra-

wiane zgodnie z wcześniej usta-

lonym programem. 
6. Ofiary na kwiaty 

do Grobu Pana Jezusa 

zbierały panie z Żywe-

go Różańca, natomiast 

Zespół Caritas rozpro-

wadzał świece świą-

teczne, z których do-

chód przeznaczony jest 

na cele charytatywne. 

7. Spotkania wielkanocne, w których 
brali udział księża z parafii odbyły 
się w okresie przedświątecznym m.in. 
w Urzędzie Dzielnicy Warszawa Wola, 
Centrum Leczniczym ATTIS, Młodzie-
żowym Ośrodku Socjoterapii Nr 6, 
Domu Pomocy Społecznej „Budowlani”.



8. Uroczystej Mszy św. z racji Jubileuszu 30. lecia Wieczystej Adoracji 
Najświętszego Sakramentu w naszej parafii, w poniedziałek, 3 kwietnia 
o godz. 1800 przewodniczył i wygłosił homilię J. Em. Kazimierz Kard. 
Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski. Mszę św. poprzedziło półgo-
dzinne widowisko słowno-muzyczne o św. Janie Pawle II przygotowane 
przez młodzież z Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II pod kierunkiem 
katechety, ks. Krzysztofa Dowalewskiego. Schola dziecięca „Promy-
ki Miłosierdzia” prowadzona przez S. Wirginettę, felicjankę zapewni-
ła muzyczną oprawę uroczystości. Z racji Jubileuszu okolicznościowe 
błogosławieństwo dla parafii przesłał papież Franciszek. Dokument, 
podpisany 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, w tym 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 Naj-
świętszego Sakramentu:
Ks. prał. Sławomir Augustynowicz – Głuszyca (diec. świdnicka) – pro-
boszcz
Ks. prał. Roman Karaś – Wyszków (diec. łomżyńska) – proboszcz
Ks. prał. Janusz Lasok – Tychy (diec. sosnowiecka) – proboszcz
O. Alan Rusek OFM – Katowice Panewniki (arch. katowicka) – pro-
boszcz.
 Na żywo uroczystości transmitowała TV Trwam i Radio Maryja. 
Tematem rozmów niedokończonych w tym dniu, w godz. 2130 – 2335 
była „Wieczysta całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu w 
parafii”.





10. Światowy Dzień 
Młodzieży obchodzono 
w Świątyni Opatrzności Bożej pod przewodnic-
twem ks. Kard. Kazimie-rza Nycza w sobotę, 8 
kwietnia od godz. 1000. 
Wzięła w nim udział 
kilkudziesięcioosobowa 
grupa młodzieży z naszej parafii pod przewod-
nictwem ks. Krzysztofa 
Dowalewskiego.

9. Droga Krzyżowa uli-cami naszej parafii: Deo-tymy, Ożarowską, Ma-gistracką i Czorsztyńską przeszła w piątek, 7 kwietnia między godz. 1700 – 1900. Rozważania każdej z 14. stacji przy-gotowały poszczególne grupy i wspólnoty para-fialne.



11. „Baranek Wielkanocny” to 
tytuł wystawy prac plastycznych 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 
225 wykonanych pod kierunkiem 
nauczycielki pani Anny Dziedziejko 
i z jej inicjatywy zorganizowanej 
w naszym kościele w V Tygodniu 
Wielkiego Postu.

12. „Eucharystia. Historia, 
życie duchowe i praktyka 
adoracji. Katechezy w latach 
2012 – 2017 dla adoru-
jących Najświętszy Sakra-
ment w kościele św. Józefa na 
Kole” to najnowsza publika-
cja książkowa pod redakcją 
ks. Zbigniewa Godlewskiego 
i ks. Bolesława Szewca, która 
ukazała się z okazji „Jubile-
uszu XXX – lecia całodobowej 
adoracji Najświętszego Sa-
kramentu w parafii św. Józe-
fa Oblubieńca NMP w War-
szawie na Kole”. W dniu 
uroczystości jubileuszowych 
można ją było nabyć na oko-
licznościowym kiermaszu 
przed kościołem.

13. Dziecięcy konkurs na wy-konanie palmy wielkanocnej przeprowadzono i rozstrzy-gnięto w Niedzielę Palmową, 9 kwietnia po Mszy św. o godz. 1130.



14. Wielkoczwartkowej liturgii dla dzieci o godz. 1600 prze-wodniczył i wygłosił kazanie ks. Zbigniew Jankowski. Mszy Wieczerzy Pańskiej o godz. 1830 sprawowanej przez wszystkich kapłanów naszej parafii prze-wodniczył i wygłosił homilię ks. Proboszcz. Po Mszy św. prze-niesiono Pana Jezusa do Ciem-nicy w kaplicy MB Częstochow-skiej, którą przygotował jak co roku ks. Leszek Kuźmiński.

15. Wielki Piątek rozpoczął się od Ciemnej Jutrzni o godz. 800. Przez całą noc i w ciągu dnia liczni wierni adoro-wali 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 Dowalewski. Następnie Pana Jezusa przeniesiono do Grobu przygoto-wanego pod kierunkiem księdza Leszka i księdza Krzysztofa z udziałem świec-kich, a wierni zgromadzeni na Liturgii Wielkopiątkowej oddali cześć krzyżowi przez ucałowanie relikwii Krzyża Świę-tego. Ministranci zbierali ofiary na Grób Pański w Jerozolimie.



16. Wielka Sobota rozpoczęła się od 
Ciemnej Jutrzni. Od godz. 700 księża 
święcili pokarmy na stoły wielka-
nocne. Wierni adorowali Pana Jezusa 
spoczywającego w grobie. Ministranci 
tradycyjnie rozprowadzali butelecz-
ki z wodą świeconą. Wigilii Paschal-
nej sprawowanej o godz. 2000 przez 
wszystkich kapłanów przewodniczył 
ks. Sławomir Cieślak.

17. Rezurekcji o godz. 600 
przewodniczył i wygłosił 
okolicznościową homilię ks. 
Bp Piotr Jarecki.

18. W Poniedziałek w Okta-wie Wielkanocy tradycyjnie czytano podczas Mszy św. List ks. Rektora KUL prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego i zbierano ofiary na potrzeby tej katolickiej uczelni.

19. Dom Pogrzebowy „GE-

NEZIS” rozpoczął swoją 

działalność w pomieszcze-

niach parafialnych.

20. „Non – stop od 30 lat” to 

tytuł artykułu, który ukazał 

się w wielkanocnym wydaniu 

Tygodnika Katolickiego „Nie-

dziela” w związku z uroczy-

stymi obchodami Jubileuszu 

30. lecia Wieczystej Adoracji 

Najświętszego Sakramentu 

w naszej parafii.



23. Mszy św. w piątek 21 kwiet-nia o godz. 900 na rozpoczęcie ju-bileuszu 55. lecia Zespołu Szkół Nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyń-skiego przewodniczył i wygłosił homilię ks. Bolesław Szewc.

22. W dorocznych reko-
lekcjach dla kapłanów w 
dniach 17 – 20 kwietnia, 
które prowadził w gmachu 
seminarium na Bielanach ks. 
dr Andrzej Bosowski udział 
wzięli: ks. Proboszcz i ks. Le-
szek Kuźmiński. 

24. W posiedzeniu Komi-
sji Bioetycznej przy Wyższej 
Szkole Rehabilitacji uczestni-
czyli w sobotę, 22 kwietnia 
o godz. 1000 ks. dr Zbigniew 
Godlewski (wiceprzewod-
niczący) i ks. dr Bolesław 
Szewc.

25. Egzamin przed I Ko-munią Świętą dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 225 i rodziców przeprowadził w miłej atmosferze ks. Leszek w sobotę, 22 kwietnia.

21. „Dla Jego bolesnej męki…” – 

artykuł w świątecznym wydaniu 

„Gościa Niedzielnego” zapowiada 

„Warszawskie Łagiewniki” – Mszę 

św. polową w Parku Moczydło, 23 

kwietnia pod przewodnictwem J. 

Em. Ks. Kard. Kazimierza Nycza. 

Autorem tekstu jest redaktor To-

masz Gołąb.

26. W uroczystej Mszy św. 

w parafii Miłosierdzia Bo-

żego i Św. Faustyny na 

Muranowie, podczas której 

bp Rafał Markowski konse-

krował miejscowy kościół, 

uczestniczył 23 kwietnia, 

w Niedzielę Miłosierdzia Bo-

żego o godz. 1100 ks. Pro-

boszcz Zbigniew Godlewski. 

27. W uroczystościach z racji 77. 
rocznicy zbrodni katyńskiej i 7.
rocznicy katastrofy smoleńskiej, 
którym przewodniczył w kościele 
Św. Karola Boromeusza na Po-
wązkach w Niedzielę Miłosierdzia 
Bożego, 23 kwietnia o godz. 1730 
bp Rafał Markowski uczestniczył 
ks. Proboszcz Zbigniew Godlewski. 
Po uroczystościach, podczas spo-
tkania kapłanów dekanatu wol-
skiego przy braterskim posiłku, 
księża złożyli życzenia imieninowe 
Solenizantowi, ks. Prał. Markowi 
Gałęziewskiemu – miejscowemu 
proboszczowi.



28. Mszy św. polowej w Parku Moczydło przy 

posągu Pana Jezusa Miłosiernego o godz. 

1500, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 23 

kwietnia pod nieobecność ks. Kardynała Kazi-

mierza Nycza przewodniczył i wygłosił ho-

milię ks. Biskup Piotr Jarecki. W tym roku 

w Warszawskich Łagiewnikach tysiące wier-

nych z Warszawy i okolic zgromadziły się już 

po raz siedemnasty. Uroczystości rozpoczęła 

Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona 

przez Siostry Miłosierdzia z ul. Żytniej, a na-

stępnie po wprowadzeniu relikwii św. Jana 

Pawła II sprzed posągu Pana Jezusa Miłosier-

nego została odprawiona Msza św. koncele-

browana przez kapłanów dekanatu wolskie-

go pod przewodnictwem ks. Biskupa Piotra 

Jareckiego. Liturgii towarzyszył śpiew scholi 

„Promyki Miłosierdzia” z parafii św. Szczepa-

na, prowadzonej przez Siostrę Wirginettę. Po 

Mszy św. wierni wysłuchali pięknego koncertu 

Eleni.



30. Mszy św. odpustowej o godz. 1800 w Uroczy-
stość Św. Wojciecha przewodniczył w poniedzia-
łek, 24 kwietnia ks. Biskup Piotr Jarecki w wol-
skiej parafii Św. Wojciecha. Wśród duchownych 
obecni byli nasi księża: ks. Proboszcz, który kon-
celebrował i ks. Leszek Kuźmiński. W tym dniu 
swoje imieniny obchodził proboszcz parafii Św. 
Wojciecha, ks. Prał. Wojciech Łagowski, Dziekan 
Wolski. Podczas uroczystej kolacji ks. Proboszcz 
Zbigniew Godlewski, w imieniu księży dekanatu 
wolskiego, złożył życzenia ks. Biskupowi Piotro-
wi Jareckiemu z racji przypadającej 23 kwietnia 
23. rocznicy sakry biskupiej. 

29. Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” Pani Lidia 

Dudkiewicz skierowała 19 kwietnia na ręce ks. Proboszcza list n
a-

stępującej treści: Czcigodny Księże Doktorze

W najnowszym numerze „Niedzieli” w wydaniu ogólnopolskim za-

mieściliśmy artykuł „Ostry dyżur na Kole”, w którym prezentujemy 

czytelnikom liczne inicjatywy parafii św. Józefa na warszawskim 

Kole. Cenne i warte upowszechnienia są działania, w których parafia 

jest prekursorem, jak zainicjowana 30 lat temu wieczysta adoracja 

Najświętszego Sakramentu, a także podjęte niedawno dzieło wyda-

wania parafialnego dodatku do „Niedzieli”. Ten pomysł jest genialny!

Serdecznie dziękuję za bliski związek z naszym tygodnikiem, syste-

matyczną pracę na rzecz jego popularyzacji, zrozu
mienie i docenie-

nie roli katolick
ich mediów we współczesnym świecie. Mam nadzieję, 

że inne parafie w Polsce rozważą możliwość naśladowania tej inicja-

tywy.
Uprzejmie proszę o przyjęcie egzem

plarzy numeru „Niedzieli”, w 

którym zamieściliśmy publikację.

Życzę Księdzu Doktorowi błogosławieństwa Bożego i opieki Jasno-

górskiej Matki. Szczęść Boże!

Z wyrazami szacunku i nadzieją na dalszą dobrą współpracę.



32. W VI Forum Krajowym Wie-
czystej Adoracji Najświętszego 
Sakramentu w Parafiach, które 
odbyło się w Głuszycy (para-
fia na terenie diecezji świdnic-
kiej) w dniach 28 – 30 kwietnia 
uczestniczyli: ks. Proboszcz, ks. 
Bolesław Szewc, ks. Leszek Kuź-
miński i pięcioosobowa delegacja 
parafian. 

33. Do wspólnoty kościoła przez sakrament 

Chrztu św. zastali włączeni w kwietniu: Zo-

fia Dąbrowska, Barbara Maria Błaszko, Do-

minik Bolimowski, Maja Kołacz, Zofia Beata 

Michalska, Jan Smardzewski, Maria Świątek, 

Szymon Maciej Tarasiewicz, Wiktoria Joanna 

Piwko, Maja Anna Duszkiewicz, Natalia Anna 

Domańska, Wanda Kupczyk, Wiktor Kupczyk, 

Wojciech Golak, Joanna Hanna Grędzińska, 

Oliwia Agnieszka Grędzińska, Hubert Drob-

nik, Helena Maria Święch, Zuzanna Gałdys, 

Lena Amelia Węglińska, Natalia Hanna Ob-

rębska, Dawid Czajkowski, Alicja Izabela Ja
-

rząbek, Mateusz Czajkowski, Bartosz Banek.

34. W kwietniu 
pożegnaliśmy w 
naszym kościele śp.: 
Henrykę Dąbrow-
ską, Jerzego Sta-
nisława Karczew-
skiego, Wiesławę 
Gołębiewską, Arka-
diusza Lewandow-
skiego. Niech odpo-
czywają w pokoju 
wiecznym. Amen.

31. „Bóg zawsze nam prze-

baczy” to relacje z uro-

czystości w Warszawskich 

Łagiewnikach, jaka ukazała 

się w „Gościu Niedzielnym” 

z 30 kwietnia 2017 r. Na-

tomiast Tygodnik Katolicki 

„Niedziela” swoją relację 

z tych samych uroczystości 

zatytułował „Miłosierdzie 

z Janem Pawłem II”.



Będzie się działo na Kole
CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY „A”

7 maja 2017 r.

1. Nabożeństwo majowe i procesja eucharystyczna dziś o godz. 1815.
2. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

• Bracia z „Totus Tuus” dziś o godz. 1700.
• Wspólnota Magnificat w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.
• Stowarzyszenie św. Faustyny w sobotę po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia.

3. Nabożeństwa majowe w dni powszednie bezpośrednio po Mszy św. o godz. 1800, w nie-
dziele i święta o godz. 1815.

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

6. „Dzień otwarty w klasztorze” organizują Siostry Służebniczki z ul. Dobrogniewa dziś w go-
dzinach 1100 – 1700. W tym czasie można będzie nawiedzić kaplicę Sióstr, obej-
rzeć wystawę o Założycielu bł. Edmundzie Bojanowskim, zobaczyć refek-
tarz i pokój zakonny, oraz obejrzeć film  „ Jak z dziewczyny stać się 
zakonnicą”. Dla czytelników książek osoby ze Stowarzyszenia bł. 
Edmunda przygotowały stoisko z ciekawymi publikacjami. W 
imieniu Sióstr zapraszamy chętnych do udziału w tej cieka-
wej inicjatywie.

7. Jubileusz 100 – lecia objawień Matki Bożej w Fatimie  
jest okazją do reaktywacji w naszej parafii nabożeństwa 
pierwszych sobót miesiąca. Poczynając od maja, w każ-
dą pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 1900 
będziemy czuwać z Maryją do Apelu Jasnogórskie-
go o godz. 2100. Do uczestnictwa i współtworzenia 
nabożeństwa zapraszamy członków wspólnot, grup 
modlitewnych i wszystkich parafian. W związku 
z nabożeństwem pierwszych sobót nie będzie wte-
dy wspólnej porannej modlitwy różańcowej.

8. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Semi-
narium Duchownego w Warszawie.

O

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


