
Słowo na Niedzielę

Droga, Prawda i Życie
Od wstrząsających Świąt Męki, Śmierci i Zmartwych-

wstania naszego Zbawiciela minęło już trochę czasu. 
Pierwsza radość z odzyskanego życia już mogła minąć. 

Powoli, ale konsekwentnie dopada nas szarzyzna ży-
cia. Wtedy mogą się zrodzić w sercu wątpliwości.

Jezus woła do nas „Nie bójcie się! Jesteście 
w Moim wszechmocnym ręku i w Moim kocha-
jącym sercu! Wszystko co widzieliście i czego 
doświadczyliście o tym świadczy.”

Jezus nie jest kimś, kto „odwali” robotę 
i daje sobie spokój. Nie. Jego miłość do nas 
nieustannie płonie i nie pozwala bezczynnie 
siedzieć. Podobnie matka nie spocznie, dopó-
ki nie zatroszczy się o wszystko, co potrzebne 
dzieciom. Chrystus za nas oddał życie. Trud-
no sobie wyobrazić jak wielki to dar. Ale dla 
Niego to ciągle mało. On chce być obecny 
w  naszej codzienności jako droga, którą 
możemy iść. Droga pewna, bez przeskód, 
pułapek i bandytów. On chce być prawdą 
w naszym życiu. Prawdą, która nadaje sens 
i porządkuje wszystkie sprawy. Dzięki której 
każdy dzień jest zaproszeniem a nie karą. 
On chce być życiem, ale nie byle jakim. Ży-
ciem pełnym, prawdziwym, szczęśliwym i bez 
końca. Każdy dar Jezusa przewyższa nasze 
wyobrażenia. Nawet te najprostsze i najzwy-
czajniejsze są lepsze niż można się spodziewać. 
Bóg nie wciska podróbek.

Potrzeba tylko jednego – wiary. Nawet nie 
jakiejś wielkiej. Prostej. „Wierzcie mi. [...] Jeśli zaś 
nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same 

dzieła.” Bóg nas zna. Wie na ile nas stać. I dokład-
nie tyle od nas wymaga. Będziesz miłował Boga 

ze wszystkich sił. Oto przykazanie uszyte na moją, 
indywidualną miarę.
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Na XXX lecie Adoracji

Zofia Jasnota 
Mali czciciele Eucharystii

Czytałam książkę pod tytułem 
„Mali czciciele Eucharystii”. 
Wszystko naprawdę się zdarzyło 
i nikt niczego nie wymyślił. 
Dzieci z przedszkola, z podstawówki, 
zgłębiały  Boże tajemnice 
i chociaż były takie małe 
umiały Bogiem się zachwycać. 
Ofiarowały Mu cierpienia, 
swoje trudności i choroby. 
Tak bardzo wcześnie zrozumiały, 
że to są także dary Boga. 
Marzyły o Komunii świętej, 
chciały codziennie ją przyjmować. 
Tak bardzo, bardzo jej czekały, 
aby się Bogu ofiarować. 
Robiły różne umartwienia 
i czegoś sobie odmawiały.  
Rezygnowały z przyjemności. 
Wszystko dla większej Bożej chwały. 
Chodziły często do kościoła 
i chociaż drzwi były zamknięte 
pozostawały długie chwile 
z Bogiem w Najświętszym Sakramencie. 
Dzięki modlitwie i ofierze 
Przeróżne cuda się zdarzały: 
zapanowała zgoda w domu, 
rodzice ich się nawracali. 
Jezu kochany, bardzo proszę, 
najlepszą drogą mnie poprowadź. 
Pozwól tych moich rówieśników 
chociaż troszeczkę naśladować.





U k o c h a n i 
w Chrystusie Panu 
Siostry i Bracia!

Jest dla mnie 
wielką radością, że dzi-
siaj mogę uczestniczyć 
w tym waszym spo-
tkaniu przedstawicieli 
parafii, które podejmu-
ją wieczystą adorację 
Najświętszego Sakra-
mentu. Moja radość 
jest tym większa, że w 
gronie tych wspólnot 
w Polsce jest też moja 
rodzinna parafia. Ad-
orowanie Pana Boga 
jest zachwytem nad 
Jego doskonałością, miłosierdziem, pięknem. 
Moglibyśmy powiedzieć, że jest też kocha-
niem, byciem blisko, dzieleniem się, oddawa-
niem, zawierzaniem, słuchaniem, ciszą, która 
wiele mówi, bo jest głosem samego Boga.

Bardzo często mam wyrzuty sumienia 
z powodu zagonienia, czy jakiegoś zapętle-
nia codziennymi sprawami właśnie w kon-
tekście adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Dzisiejszy świat, owszem, potrzebuje ludzi 
techniki, ale o wiele bardziej potrzebuje ludzi 
adoracji – ludzi, którzy będą uwielbiać Boga, 
Jego doskonałość, Jego miłosierdzie, Jego 
piękno, bo adoracja jest wyrazem wiary w 

tajemnicę Boga, Boga żywego, Boga praw-
dziwego. Pierwszą rzeczywistością tej naszej 
Eucharystycznej wiary jest sama tajemnica, 
czyli miłość, która odnosi się do Ojca, Syna, 
Ducha Świętego.

Przed kilkoma dniami czytaliśmy Ewan-
gelię, gdzie w rozmowie Jezusa z Nikodemem 
znajdujemy wyjaśnienie tego właśnie za-
gadnienia, jeśli tak można powiedzieć. Przy-
pominamy sobie słowa: „Tak bowiem Bóg 
umiłował świat, że Syna swojego jednoro-
dzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy 
nie zginą, ale miał życie wieczne. Albowiem 
Bóg nie posłał swojego Syna na świat po to, 
aby świat potępił, ale po to, by świat przez 

Niego został zbawiony. 
To było nie tak daw-

no, te słowa przywoły-
waliśmy. One wskazują 
na ostateczny kształt tego 
Bożego daru. Jezus w Eu-
charystii daje nie coś, ale 
daje Siebie Samego. Ofia-
rując swoje Ciało przelewa 
Swoją Krew. W ten spo-
sób daje całe swoje życie, 
całego siebie, objawiając 
w ten sposób to najbar-
dziej pierwotne źródło mi-
łości. 

Homilia Jego Ekscelencji Marka Mendyka  
biskupa pomocniczego Diecezji Świdnickiej 

Głuszyca, 28 kwietnia 2017



Dzisiaj idziemy trochę jakby dalej. Sły-
szymy w Ewangelii, jak Jezus po nakarmie-
niu tłumu przez rozmnożenie chleba i ryb, 
mówi do swoich rozmówców, którzy poszli 
za Nim aż do synagogi: „Ojciec mój da wam 
prawdziwy chleb z Nieba, albowiem chle-
bem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje 
i życie daje światu.” Dochodzi do utożsamie-
nia siebie samego, swojego własnego ciała 
i swojej własnej krwi z tym chlebem. „Ja 
jestem chlebem życia, który zstąpił z nieba. 
Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na 
wieki. Chlebem, który ja dam, jest Moje ciało 
za życie świata.” W ten sposób Jezus objawia 
Siebie jako chleb życia, który Ojciec Przed-
wieczny daje ludziom. Bo Eucharystia jest 
takim właśnie darem – Chlebem łamanym 
za życie świata.

Siostry i Bracia jest jeszcze jeden aspekt, 
na który trzeba byśmy zwrócili uwagę odda-
jąc cześć Chrystusowi w Eucharystii. Chciał-
bym, abyśmy zwrócili uwagę na społeczne 
konsekwencje tajemnicy Eucharystycznej. 
Po to oddajemy cześć Bogu, po to się z Nim 
jednoczymy, abyśmy byli bardziej dla dru-
giego człowieka. Myśląc o rozmnożeniu chle-
ba w kontekście Ewangelii, któreśmy dzisiaj 
czytali powinniśmy Rozpoznać, że Chrystus 
nadal, również teraz wzywa swoich uczniów, 
aby osobiście angażowali się. „Wy dajcie im 
jeść.” Powołaniem każdego z nas jest byśmy 
wraz z Jezusem byli takim chlebem łamanym 
za życie świata, dla innych. To zjednoczenie 

z Chrystusem realizuje się w sakramencie, 
który uzdalnia do wprowadzenia pewnej 
nowości w relacjach społecznych. Ktoś, kto 
adoruje Najświętszy Sakrament, ktoś, kto 
adoruje Boga obecnego w tajemnicy Chleba, 
ktoś taki już nie umie inaczej żyć, jak tylko tę 
swoją miłość nieść w codzienność, przenosić 
do ludzi.

Czasem spotykam różne osoby, czasem 
próbuję mówić na temat kontemplacji, mi-
styki. Czasem słyszę: „teraz będzie bujanie 
w obłokach”. Tymczasem człowiek, który ad-
oruje Najświętszy Sakrament, człowiek kon-
templacji, to człowiek, który bardzo mocno 
chodzi po ziemi. To człowiek, który chodząc 
po ziemi w codzienności dostrzega obecność 
Boga, który żyje w świecie. 

Dlatego nie bójmy się słowa kontem-
placja, nie bójmy się też słowa mistyka. Dzi-
siaj, kiedy spotykamy się na Eucharystii pro-
simy w sercu, aby to słowo, które Bóg do 
nas kieruje obudziło w nas pragnienie bycia 
ludźmi adoracji, ludźmi kontemplacji, ludź-
mi, którzy będą dostrzegali obecność Boga 
w swoim codziennym życiu.

„Tak Bóg umiłował świat, że Syna 
swojego jednorodzonego dał, by każdy, kto 
w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie 
wieczne. Ja jestem chlebem żywym, który 
zstąpił z Nieba, kto spożywa ten chleb bę-
dzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest 
moje ciało za życie świata.” Amen.



Bardziej serdeczni i otwarci
- Zauważyłam, że osoby które adoru-

ją Najświętszy Sakrament, to ludzie którzy 
częściej się uśmiechają, są bardziej serdeczni 
i otwarci, niż inni – powiedziała Jola.

- A co w tym niezwykłego?  - zdziwi-
łem się szczerze. - Przecież częściej niż inni 
świadomie  przebywają w obecności Boga. 
To zmienia  myślenie, wrażliwość. Kurczy się 
własne ego. Sam doświadczam takich prze-
mian. I chyba już się do tego przyzwycza-

iłem. Chociaż to niewątpliwie cud. Cud prze-
miany serca…

Rozmawiamy przy porannej kawie 
i ciasteczku w salce katechetycznej Domu 
Parafialnego w Głuszycy. Korzystamy z prze-
rwy w obradach VI Krajowego Forum, w 
którym uczestniczą przedstawiciele 12 parafii 
z całej Polski. W tych parafiach odbywa się 
całodobowa, nieprzerwana od lat – czyli wie-
czysta adoracja Najświętszego Sakramentu.

Czy wiecie, gdzie znajduje się Głuszy-
ca? Bardzo daleko! Na południowym krańcu 
Polski. Dalej to już Republika Czeska. Głuszy-
ca - niewielkie miasteczko w powiecie wał-
brzyskim. Żyje się tu bardzo skromnie. Prze-
mysły: włókienniczy, odzieżowy i drzewny 
– upadły razem z minionym systemem. Emi-
gracja uszczupliła liczbę mieszkańców z po-
nad 9 tysięcy w roku 2006 do 6,5 tysiąca 
obecnie. Nawet burmistrz Głuszycy nazywa 
się Głód…

I w takich to realiach – garstka zapa-
leńców z Parafii Chrystusa Króla zaprosiła 
do siebie grupę  około 80 adorujących Naj-
świętszy Sakrament w parafiach rozsianych 
po całej Polsce.

Kiedy myślę o tym, co przeżyłem 
w Głuszycy w ostatni weekend kwietnia 
2017, przychodzą mi na myśl takie słowa, jak 
radość, życzliwość, bezinteresowność. Spo-
tkałem tam bardzo zwykłych, skromnych 
i bardzo pięknych ludzi. 

Każdy z nas - „forumowiczów” przez te 
trzy dni był gościem rodziny, która zechciała 
przyjąć  pielgrzymów.  

Ja byłem gościem małżonków - Dariu-
sza i Beaty. Oddali mi do całkowitej dyspo-
zycji puste mieszkanie Mamy. Kiedy uczest-
niczyłem w obradach Forum – dyskretnie 
przychodzili, żeby napalić w kaflowym piecu 
(w Głuszycy przywitał nas śnieg i tempe-
ratura bliska zeru) i uzupełnić zapasy w lo-
dówce… 

Jak adoracja wpływa na moje życie?
Dariusz – opiekun naszej forumowej 

grupy roboczej . Skromny, wyciszony ani-
mator wielu inicjatyw parafialnych. W czasie 
Eucharystii i nabożeństw posługuje grą na 
gitarze. Zawodowo – pracownik Centrum Za-

Reportaż z Głuszycy
Odcinek 1

Ciepło kaflowego pieca, który ogrzewał miesz-
kanie moich gospodarzy - już na zawsze pozo-
stanie symbolem tego, czego doświadczyłem 

w Głuszycy



rządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta.
Z ogromną pokorą przysłuchiwał się 

pracy mojej grupy podczas Forum. A nie 
było łatwo! Jedna z pań – przedstawicielka 
duszpasterstwa akademickiego – z wielką 
erudycją mówiła dużo i pięknie. I dokładnie 
– nie na temat. Druga pani, z innego miasta, 
szukała w naszej grupie poparcia dla swojej 
postawy. Ksiądz proboszcz jej nie rozumie. 
Wierni ze wspólnoty – nie akceptują. A ona 
przecież musi nieraz pokrzyczeć na ludzi,  bo 
nie chcą słuchać jej poleceń…

I wreszcie trzecia z czworga członków 
grupy. Skromna, bardzo zapracowana mama 

dwójki dzieciaków. Młodsze – zupełnie ma-
lutkie, starsze – nastoletnie, a więc całkowi-
cie zbuntowane. No i trzecie – właściwie to 
małżonek, tylko jakoś tak jeszcze nie wydo-
roślał. Do Kościoła nie chodzi; za nic ma, że 
kiepski to przykład ojca dla starszej latorośli. 
W tym momencie polały się łzy…

Dane mi było pocieszyć strapioną fo-
rumowiczkę. Opowiedziałem o świadectwie 
z naszej wspólnoty. O pani, której mąż 7 lat 
dojrzewał do wspólnej adoracji z żoną, aż 
wreszcie sam  podjął się tej posługi i ado-
rował Pana Jezusa przez 18 lat, aż do swojej 
śmierci.

Łzy rozmówczyni zamieniły się w rado-
sny uśmiech. I padły słowa pełne nadziei, 
że Pan jest w stanie odmienić serce każdego 
z nas. 

Dla porządku – tematem pracy grupy 
było rozważanie: „Jak adoracja wpływa na 
moje życie?”

Rzeczy niemożliwe do spełnienia dzie-
ją się natychmiast!

Ale wróćmy do salki katechetycznej 
i do kawy. Przysiada się do nas kilka osób. 
Rozmawiamy o wszystkim, co potrzebne 

młodej wspólnocie adorujących. Opowia-
dam o inicjatywie „30 minut dla Jezusa na 
XXX Wieczystej Adoracji”. O legitymacji, jaką 
u nas otrzymuje każdy członek Bractwa Ad-
oracyjnego. O książce „Eucharystia, historia, 
życie duchowe i praktyka adoracji”. O tym, 
że trzeba podzielić odpowiedzialność za ad-
orację na większą liczbę osób. Powołać koor-
dynatorów na każdy dzień tygodnia. Gospo-
darze coś sobie notują, dopytują, co chwilę 
wybuchamy śmiechem.

Jola – moja rozmówczyni – jest głów-
ną koordynatorką Forum. Na co dzień – ka-
techetka. Z wielką pasją organizuje pracę 
świeckich w Parafii. Drobniutka, szczuplutka, 

Bp Marek Mendyk z księżmi

Kościół parafialny Chrystusa Króla

Apel w kaplicy wieczystej adoracji

Kaplica wieczystej adoracji



Wspomnienia o naszych parafianach

ś p .  A r k a d i u s z  L e w a n d o w s k i

W dniu 27.04.2017r. pożegnaliśmy śp. Arkadiusza Lewandowskiego, brata z Kościelnej 
Służby Porządkowej „Totus –Tuus”, przy parafii pod wezwaniem św. Józefa 
Oblubieńca NMP w Warszawie, na Kole.

Śp. Arkadiusz urodził się w dniu 05.12.1929r. w Warszawie. Zawo-
dowo pracował ponad 40 lat w ZM „Świerczewski”, na warszawskiej Woli. 
W zakładzie pracy zaliczał się do najlepszej grupy pracowników w bardzo 
specjalistycznej produkcji precyzyjnych narzędzi pomiarowych.

W naszej parafii był wieloletnim członkiem Kościelnej Służby Po-
rządkowej „Totus –Tuus”. Jako członek KSP uczestniczył w zabezpieczaniu 
wielu uroczystości kościelnych; parafialnych i warszawskich. Pełnił rów-
nież służbę przy Grobie Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki. Zawsze 
był chętny do pracy, pomocy i służby, taktowny i koleżeński wobec współ-
braci i innych ludzi. Za swa długoletnią służbę w KSP, uhonorowany został srebrną odznaką 
„Totus –Tuus”. Śp. Arkadiusz był dobrym mężem, ojcem i dziadkiem.

Śp. Arkadiusz swoją niespodziewaną śmiercią pozostawił w smutku rodzinę a także 
braci „totusów”. Bracia z KSP dziękują Panu Bogu za Jego życie, pracę i służbę, za wszelkie do-
bro, które za Jego staraniem życiowym powstało.

Mszę św. sprawował i przewodniczył uroczystościom pogrzebowym na Cmentarzu 
Bródnowskim opiekun Kościelnej Służby Porządkowej „Totus –Tuus”, ks. Krzysztof Dowalew-
ski.

Bracie Arkadiuszu żegnamy Cię, mówiąc: Spoczywaj w Panu.
                                                              Andrzej Rakowski

pełna zapału i pomysłów. Widać, że jest tu 
lubiana. Jeden jej telefon sprawia, że wszyst-
ko co potrzebne i pilne – dzieje się natych-
miast. Mój samochód potrzebuje drobnej 
ingerencji mechanika. Mechanik pojawia się 
w ciągu 5 minut. Naprawa trwa 3 minuty. 
A jest niedziela, godzina 8 rano… Chwała 
Panu!

Nie samym chlebem żyje człowiek, 
ale…

Forumowicze karmieni byli wszystkim, 
co przygotowały panie – organizatorki Fo-
rum w Głuszycy. Te które potrafią gotować 
– gotowały. Te, które mają inne cenne zale-
ty – omadlały pracę w kuchni. A wszystko 
było pyszne! I domowe pierogi i barszczyk 
czerwony i bigos i kolorowe kanapki i sałatki 
i ciasta. Na pożegnalny obiad zostałem za-
proszony do domu Pani Ewy. Na obiedzie 
miały być dwie osoby, a ostatecznie zjawiło 
się czworo gości. Ale i tak nie daliśmy rady 
wszystkim pysznościom, które pojawiły się 
na stole. Że ja tam nie przytyłem – to kolejny 
cud!

Oczywiście VI Krajowe Forum Wie-
czystej Adoracji Najświętszego Sakramentu 
w Parafiach  Perpetuo Adoremus – to nie tyl-
ko pełna życzliwości wspólnota ludzi z całej 
Polski.

Działy się tam rzeczy naprawdę nie-
zwykłe. Ale o tym – za tydzień.

Arkadiusz Grzelka



Będzie się działo na Kole
PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY „A”

14 maja 2017 r.

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

•  Żywy Różaniec dziś o godz. 1530.
•  Wspólnota Magnificat w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.
•  Duszpasterstwo Akademickie w środę po Mszy św. o godz. 1900.
•  Adorujący Najświętszy Sakrament w przyszłą niedzielę o godz. 1500 w górnym kościele. 

Temat spotkania „Naprawdę Boga kochają skruszeni grzesznicy”. Spotkanie jest otwarte 
dla wszystkich.

3. Nabożeństwa majowe w dni powszednie bezpośrednio po Mszy św. o godz. 1800, w nie-
dzielę 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 kolorowej wkładki i fundusz ministrancki.

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.comGłuszyca na mapie Polski


