
Słowo na Niedzielę

Paraklet

„Nie zostawię was sierotami” – to zapewnienie jest bardzo ważne w perspektywie zbli-
żających się uroczystości – Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Świętego. Słowa Jezusa nie 
są rzucone na wiatr. On rzeczywiści nie zostawia nas samych, ale posyła Ducha Świętego, 
najwspanialszy dar.

Paraklet (gr. παράκλητος) – obrońca, adwokat, pomocnik, pocieszyciel. Duch Święty 
jest Tym, który staje przy nas, aby nas chronić, bronić przed wszelką szkodą. Jest zawsze z 

nami. Otrzymaliśmy Go na chrzcie świętym, umocniliśmy się w Nim 
przez bierzmowanie. To Jego mocą dokonuje się cud Euchary-

stii. To On składa nasze ręce do modlitwy, to On daje zrozu-
mienie Pisma Świętego, to On daje pokój serca i mądrość 

w codziennych sprawach.

Duch Święty jest sprawcą chcenia i działania. A 
miłość wobec Boga i bliźnich wyraża się w konkret-
nych działaniach. Jeśli więc chcemy rzeczywiście 
kochać i nie poddać się po pierwszej próbie, musi-
my zaprosić Ducha Świętego do swojego serca, do 
swojego życia. 

Jezus chce posłać nam i posyła niesamowity 
Dar. Tylko ode mnie zależy czy Go przyjmę. Już 
dziś więc trzeba rozpalić w sobie Jego pragnienie. 
Żeby myśl o Nim towarzyszyła mi co najmniej 
przez najbliższe dwa tygodnie do Zielonych Świą-
tek, abym był gotowy na przyjęcie Go.

Pragnienie Ducha Śiętego niech nas rozpa-
la każdego dnia a Jezus nie poskąpi nam Go.
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Na XXX lecie Adoracji

Zofia Jasnota 
Msza Święta

W Sakramencie Ołtarza 
jest cała Twoja Męka 
i każdy wierzący człowiek 
w pokorze wielkiej klęka.

Nie widać ukrzyżowania. 
Nie widać krwi przelanej, 
a przecież to się dzieje. 
Padamy na kolana.

Podczas Przeistoczenia 
Jezus umiera na Krzyżu 
I trzeba wielkiej wiary, 
aby tę prawdę przyjąć.

Widzimy biały opłatek, 
a dusza trwa na Kalwarii. 
Widzimy kielich z winem,  
a dusza Tobą się karmi.

Jezu, przymnóż nam wiary 
w te prawdy niepojęte,  
abyśmy nie marnowali 
już nigdy, żadnej Mszy świętej.





Czcigodny Księże Sławomirze, drodzy 
szanowni księża tu obecni, goście naszego fo-
rum, delegacje przybyłe z różnych stron na-
szej ojczyzny, tutejsi mieszkańcy, parafianie 
i bracia w Chrystusie.

Ułóżmy homilię w trzy wątki: najpierw 
wątek antropologiczno-teologiczny związany 
z przesłaniem Bożego Słowa, wątek drugi to 
wątek europejski związany z patronką dnia 
dzisiejszego i wątek trzeci to wątek adoracyj-
no-modlitewny związany z waszym szóstym 
krajowym forum parafii adorujących. Moi 
Drodzy, urzeka nas ciągle to przeciwstawie-
nie, które nam zostawił Jezus. W dzisiejszym 
fragmencie pierwszego Listu św. Jana  też 
te przeciwstawienia się znajdują. Światłość 
i ciemność, światłość to Bóg, a ciemność to 
wszystko co jest poza Bogiem, co Boga ne-
guje. Prawda i kłamstwo, Bóg i świat – jest 
tych antynomii wiele. I one tutaj w dzisiej-
szym fragmencie służą św. Janowi żeby po-
kazać, odkryć nam czy przypomnieć prawdę 
o człowieku. A jednym z wymiarów praw-
dy o człowieku jest to, że człowiek jest istotą 
grzeszną. Dzisiaj ta prawda jest bardzo za-
awansowana, nawet w Kościele i to katolic-
kim, zwłaszcza w zachodnim. Cała dyskusja, 
która się toczy wokół wątku adhortacji Amo-
ris letitia – właśnie też dotyczy tej prawdy 
o człowieku. Św. Jan mówi: jeżeli mówi-
my, że nie mamy grzechu to samych siebie 
oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Nie ma 
w nas prawdy, gdy mówimy że nie mamy 

grzechu – a dzisiaj  się wmawia ludziom,  że 
nie ma grzechu, a kto ma poczucie grzechu to 
jest chory, tego trzeba leczyć, to jest groźne, 
to trzeba usunąć. Jak nie ma grzechu to nie 
ma też winy. 

Jeżeli odrzucimy prawdę o grzechu, 
prawdę o winie, która jest konsekwencją 
grzechu, to odrzucimy też jakoś prawdę o mi-
łosierdziu Bożym. Prawda o miłosierdziu 
Bożym jaśnieje wtedy, gdy właśnie jest ze-
stawiona z naszą ludzką kondycją jako wła-
śnie istot grzesznych. Jeżeli mówimy, że nie 
mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy 
i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy 
nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawie-
dliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszel-
kiej nieprawości. Jeszcze jedno zdanie: Jeśli 
mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go 
kłamcą i nie ma w nas Jego nauki. 

Moi Drodzy – prawda o nas samych 
musi być integralna i w tej wizji prawdziwej 
człowieka winniśmy właśnie też dostrzec to, 
co nazywamy grzechem, to, co się zrodziło 
w naszym życiu w opozycji do Pana Boga. 
Może nie z jakiejś złośliwości, ale z naszej 
ludzkiej słabości nie zdołaliśmy w sposób 
właściwy odpowiedzieć na Bożą miłość. 

To jest dzisiaj bardzo ważny element 
antropologii teologicznej, żebyśmy na czło-
wieka patrzyli w prawdzie integralnej, praw-
dzie całościowej, bo dzisiaj są takie redukcje 
i to wszędzie, także w filozofii, w antropolo-
gii, w teologii. To jest zabieg niekiedy bardzo 
szkodliwy. Św. Jan nam przypomina, że ta sy-
tuacja człowieka doświadczającego grzechu, 
który potrafi ten swój zły czyn nazwać grze-
chem, nie jest beznadziejna – bo jest Rzecznik 
wobec Ojca. Jeśli nawet ktoś zgrzeszył, mamy 
rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa spra-
wiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebła-
galną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, 
lecz również za grzechy całego świata. Cała 
teologia Odkupienia tutaj w tym zdaniu 
się zamyka, zawiera. To był właśnie głów-
ny temat nauczania apostołów, teraz w cza-
sie paschalnym mamy w czytaniach, gdy są 
dni powszednie – Dzieje Apostolskie. Przy-
słuchujemy się kazaniom apostołów, które 
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głosili pełni światła i mocy Ducha Świętego, 
gdy otrzymali niebieskie wsparcie, gdy głosi-
li słowo w Jerozolimie. 

Potem tylko mówiono o Jezusie Chry-
stusie, którego Żydzi ukrzyżowali, który 
umarł za nasze grzechy, trzeba było wyjaśnić 
sens tego wydarzenia, tej tragedii krzyża. Ta 
tragedia, która przeobraziła się w zwycięstwo, 
gdy Jezus dokończył misji swojej na Krzyżu. 
Gdyby tak się nie stało, to nas by tutaj nie 
było, nie byłoby chrześcijaństwa, Jezus był-
by zapomniany, jak wiele innych osób, które 

nas poprzedziły w życiu ziemskim. A zmar-
twychwstanie uwierzytelniło wszystko to, co 
Jezus powiedział i czego dokonał. 

Tak więc, moi Drodzy, to wskazywa-
nie na  zbawczy wymiar śmierci Jezusa na 
Krzyżu. Tam zostały zniszczone nasze grzechy, 
przybite miłością Jezusa do krzyża i zniszczo-
ne. Dlatego idziemy dzisiaj do Jezusa nie tyl-
ko z dobrymi uczynkami, żeby się pochwa-
lić, ale i z grzechami, żeby Mu oddać nasze 
grzechy po to, żeby je zniszczył, żeby je wy-
mazał. I tak Jezus czyni, jak idziemy z żalem, 
idziemy w prawdzie do Niego, by przyjąć od 
Niego dar zbawienia. Ten dar jest powszech-
ny, jest tu powiedziane: nie tylko za nasze 
grzechy lecz również z grzechy całego świata. 
Jezus jest Zbawcą powszechnym i jedynym 
ludzkości i każdego człowieka. 

A nam wmawiają, że jednych zbawia 
Budda a innych Mahomet, trzecich Chrystus, 
a jeszcze innych ktoś inny. Wielokulturo-
wość, niektórzy wmawiają nam, że to jest coś 
bardzo pozytywnego, cennego. Moi drodzy, 
prawda, prawda o rzeczywistości, prawda 
o Bogu, prawda o nas, to jest wielka wartość, 
o którą trzeba walczyć i ciągle świat walczy, 
toczy się walka  o prawdę, o prawdę o Bogu, 
o człowieku i o  świecie.

Przechodzimy do wątku drugiego; wą-
tek europejski, który podejmujemy dzisiaj 

z patronką, z jedną ze współpatronek Europy 
– św. Katarzyną Sieneńską. Już wspomnia-
łem na początku, że jesteśmy zaniepokojeni 
tymi sprawami, które się dzieją w Europie. 
Nie chcemy, żeby Europa stała się islamska, 
tylko chcemy, żeby pozostała chrześcijań-
ska, bo ją zbudowali chrześcijanie i to jest co 
jest piękne w kulturze europejskiej wyrosło 
głównie z gleby ewangelicznej. I zobaczcie 
jaka jest nagonka, żeby ludzie takiej Euro-
py nie widzieli. Niektórzy mówią tak: jeśli 
jest wiele religii w Europie, to one nie mogą 
stać się fundamentem jedności europejskiej, 
najwyżej ateizm, wtedy będzie jednorodnie, 
będzie ateizm. To jest szatański podszept. 
Musimy być bardzo czujni, musimy wiedzieć 
swoje i znać prawdę. 

Nie wiem, czy oglądaliście, czy śledzi-
liście to spotkanie przywódców unijnych, 
którzy pojechali 24, 25 marca do Rzymu, żeby 
uczcić sześćdziesięciolecie traktatów rzym-
skich na początek Unii Europejskiej.  Było 
spotkanie z Papieżem. To było 24 marca. Pa-
pież, jako biskup Rzymu przypomniał to, co 
do niego należało, właśnie o chrześcijańskich 
korzeniach Europy, przypomniał o pierw-
szych ojcach jedności europejskiej, wymie-
nił nazwiska Roberta Schumana, Alcide De 
Gasperiego – ojców jedności europejskiej. Oni 
mieli wizję Europy ojczyzn, narodów i kultur. 
I taką wizję zaakceptował Jan Paweł II, dla-
tego był za tym, abyśmy wstąpili do Unii 
Europejskiej. My chcemy być, ale nie chce-
my być w Unii, która narzuca ateizm i która 
będzie miała w swoich założeniach budo-
wę jedności europejskiej na bazie ateizmu. 
Mamy inne wartości sprawdzone i dlatego, 
moi Drodzy, musimy o tym mówić, musimy 
wzajemnie się wspierać. Wspierać, żebyśmy 
właśnie te wartości, które były takie ważne, 
czcigodne i kulturotwórcze, żeby nie utracić. 
Żeby Europa nie dała się okraść z tych warto-
ści: z wiary, z wartości ewangelicznych, z tych 
zasad, które nam przekazały poprzednie po-
kolenia. I gdy dzisiaj mamy patronkę przed 
oczyma – Katarzynę Sieneńską, to też chcemy 
o tym pomyśleć i będziemy się modlić. 

I moi Drodzy wątek trzeci: wątek ad-
oracyjno-modlitewny. Pan Jezus nas dzisiaj 
zaprasza: przyjdźcie do mnie wszyscy którzy 
utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was po-
krzepię. To, że jesteśmy utrudzeni i obciążeni 
to jest prawda. Też bardzo ważny rys prawdy 
o człowieku, o wszystkich nas, że jesteśmy 
utrudzeni i obciążeni. Są utrudzenia i obcią-
żenia fizjologiczne związane z naszym zdro-
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wiem, z chorobami, są obciążenia psychiczne 
związane z naszymi zmartwieniami, które 
mamy na co dzień, są tez obciążenia ducho-

we, nasze grzechy – brzemię grzechu, nasze 
nieudane działania, nieudane przedsięwzię-
cia, może nasze porażki wychowawcze w ro-
dzinie, sąsiedzkie, w pracy. Ile jest tych prze-
różnych obciążeń i utrudzeń. I oto Jezus nas 
zna i wie, gdzie jesteśmy i w czym jesteśmy. 
I otwiera swoje ręce i mówi: przyjdźcie do 
Mnie wszyscy. Jestem dla wszystkich, jestem 
waszym Zbawicielem, przyszedłem na ten 
świat dla wszystkich; jak niedawno usłysze-
liśmy, nie po to, by świat potępić, ale żeby 
go zbawić. I to jest nasze zaproszenie, zapro-
szenie do adoracji, do modlitwy, do przeby-
wania z Jezusem. 

Jako istoty duchowo-zmysłowe potrze-
bujemy też pewnych znaków widzialnych, 
słyszalnych – takich znaków zmysłowych. 
Inaczej się modlimy, jak Pan Jezus jest wy-
stawiony w monstrancji, a inaczej jak tej 
monstrancji nie ma. Inaczej się modlimy, jak 
widzimy ikonę jasnogórską, czy figurę fatim-
ską, a inaczej, gdy niczego nie mamy w zasię-
gu naszych oczu i naszych uszu. Jest nam to 
potrzebne. My się nie modlimy wprost do tej 
figury, do tego obrazu, ale do tej osoby, która 
jest przedstawiona, a w przypadku Euchary-
stii, to jest sam Jezus, tylko obecny w znaku. 
To jest obecność realna, ale nie taka, jaką my 
zmysłowo doświadczamy. Obecność z peł-
nym bóstwem i człowieczeństwem, ale obec-
ność sakramentalna, ale realna, rzeczywista. 
I potrzebujemy świętych znaków, które na-
zywamy sakramentami, w których ukrywa 
się Bóg, żeby z nami być.

Moi Drodzy, nikogo nie trzeba przeko-
nywać, jak ważna jest modlitwa. Zbliża się 
Fatima – setna rocznica. Dzisiaj mówiłem 
o tym w katechezie porannej, na falach Ra-
dia Maryja o Fatimie. Poddałem analizie to 

pierwsze spotkanie Maryi z dziećmi fatim-
skimi, które miało miejsce 13 maja 1917. Tam 
jest kopalnia myśli, i w tym, co mówi Ma-
ryja, także w tym, co mówią dzieci. Wiemy, 
że dzieci nie mówiły. Łucja mówiła za całą 
trójkę, bo była najstarsza, miała dziesięć lat. 
Ciekawe, że to spotkanie, ten dialog majowy 
z Maryją zaczął się od słów „nie bójcie się” 
– „nic wam nie zrobię, nie bójcie się”. I zakoń-
czył się: „odmawiajcie różaniec”. A w środku 
było wiele wspaniałych słów. Zakończył się: 
„Odmawiajcie różaniec, żeby nastał pokój, 
żeby się wojna skończyła”. Pamiętamy, rok 
1917, wojna jeszcze trwa, był jeszcze rok do 
zakończenia wojny. 

Modlitwa adoracyjna, trwanie przed 
Jezusem, jakie to ważne. To jest fundament 
w naszej działalności kapłańskiej, małżeń-
skiej, zawodowej. To widzimy u papieża. 
Wszystko powracało w modlitwie, to co 
wielkie, to, co było podziwiane przez świat. 
Papież się musiał nad tym wymodlić. I nie 
było dysputy, nie było drogi na skróty, gdy 
w grę wchodziła modlitwa. 

Dlatego pilnujmy tej naszej obecności 
przed Jezusem Eucharystycznym. I pamiętaj-
my, że to jest też wielka misja w Kościele, 
jaką pełnimy, gdy do takiego zadania przy-
stępujemy – ludzie adorujący. Jesteśmy wy-
różnieni tym właśnie chrześcijańskim powo-
łaniem. Dlatego módlmy się, by to dzieło, 
które w Polsce się rozpoczęło, by ono się roz-
szerzyło, bo modlitwy nigdy za dużo, adora-
cji nigdy za dużo. Dlatego złóżmy to dzieło, 
w które tu obecni jesteśmy zaangażowani 
na Pańskim ołtarzu, by dokonała się Ofiara 
Pana Jezusa, wtedy On nas napełni w czasie 
tej celebracji nową mocą Ducha Świętego, 
nowym światłem, byśmy umocnieni ducho-
wo mogli być Jego świadkami i budować 
nowy świat, budować jutro naszego życia na 
wartościach, które On, Jezus Chrystus nam 
przyniósł i nam zostawił w Kościele. Amen.



Jedni chodzą, innych wnoszą

Czy adorowanie Najświętszego Sakra-
mentu jest czymś ważnym?

Zależy dla kogo.
W promieniu 1 kilometra od naszego ko-

ścioła parafialnego spotykam ludzi (fryzjerki, 
sprzedawców sklepowych, spacerowiczów 
parkowych), którzy jeszcze nie słyszeli o tym, 

że u św. Józefa przy Deotymy od 30 lat trwa 
nieprzerwanie adoracja (!)

No cóż, katolicy dzielą się na takich, 

którzy do kościoła chodzą i na takich, których 
do kościoła wnoszą…

 
Tymczasem, do maleńkiej Głuszycy 

przyjechało na Forum aż TRZECH biskupów.
Czy witały ich tłumy? 
Nie. Było nas tam zaledwie 80 osób.
Czy działo się tam coś spektakularnego?
Nie. Zwyczajne konferencje, modlitwa, 

spotkania.
Więc po co aż TRZECH hierarchów 

przyjeżdża na spotkanie tak małej gromadki 
wiernych?

Ano, bo ta gromadka – to elita!
Bo do Głuszycy przyjechali ludzie świa-

domi tego, po co żyją. Bo przyjechali tam lu-
dzie, którzy wiedzą po co człowiek się modli, 
po co chodzi do kościoła, po co adoruje sa-
mego Boga obecnego tutaj, wśród nas – na 
Ziemi.

Tę niewielką gromadkę stanowili 
przedstawiciele 12 parafii z całej Polski. Para-
fii, w których trwa wieczysta adoracja Pana 
Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

A biskupi przyjechali, żeby nas wes-
przeć, żeby przypomnieć o konieczności mo-
dlitwy za Polskę, za nasze rodziny, za prze-
śladowanych chrześcijan, o pokój w Europie 
i na świecie. 

W czasie posiłków, przy bigosie i pie-
rogach rozmawialiśmy z księżmi biskupami 
o tym, czym żyją nasze wspólnoty adorują-
cych, jakie cudowne uzdrowienia dokonały 
się w wielu miejscowościach dzięki modli-
twie adoracyjnej. 

Tak – modlitwa ma moc! Każdy z hie-
rarchów przypominał, że nie byłoby aż tak 
błyskawicznych zmian w naszej Ojczyźnie, 
gdyby nie modlitwa wielu, wielu wspólnot 
modlitewnych!

Spektakl
Nauczyciele i młodzież licealna z Głu-

szycy przygotowali niezwykle piękny, wzru-
szający, bogaty w treści mistyki chrześcijań-
skiej spektakl – Tajemnica Eucharystii.

Rzecz dzieje się w czasie Mszy św. 
A główną bohaterką, narratorką i autorką 
zarazem jest współcześnie żyjąca boliwijska 
mistyczka - Catalina Rivas z Cochabamba *.

Reportaż z Głuszycy
Odcinek 2

Delegacja z naszej parafii



Spektakl oparty jest o zatwierdzone 
przez boliwijskiego biskupa prywatne ob-
jawienia mistyczki. Opowiada o tym co 
tak naprawdę dzieje się w czasie Mszy św. 
Spektakl mógłby zastąpić kilkanaście godzin 
pogłębionej katechezy. Książki Cataliny Ri-
vas dostępne są w księgarniach katolickich 
i w Internecie, a filmy o mistyczce – w inter-
netowym serwisie Youtube.

O liczbach i liczeniu
Na 11 tysięcy parafii rzymskokatolickich 

w Polsce, wieczystą adorację podjęto w zale-
dwie dwunastu wspólnotach. To bardzo nie-
wiele. Fakt. 

Ale Pan Jezus też zaczynał od 12 uczniów. 
A teraz jest nas – chrześcijan - ponad dwa mi-
liardy. Dwa miliardy – to inaczej dwa tysią-

ce milionów uczniów Chrystusa żyjących na 
całej Ziemi. 

Zamienić kanapę na buty
W Głuszycy spotkałem ludzi takich sa-

mych jak my wszyscy. Utrudzonych, obciążo-
nych kłopotami, zmartwieniami. A mimo to, 
w tej wspólnocie adorujących Najświętszy 
Sakrament panowała niezwykła atmosfera. 
Zamiast narzekania – było dzielenie się rado-
ścią. Zamiast zimnej obojętności – serdeczne 
przyjęcie. Zamiast anonimowości – ciepłe za-
uważenie drugiego człowieka. Taka jest ta-
jemnica naszego Kościoła – wspólnoty ludzi, 
którzy swoje codzienne sprawy powierzają 
Dobremu Bogu. 

 Może i Ty – Drogi Czytelniku do tej 
pory liczyłeś tylko na siebie? Na swoje siły, 
wiedzę talenty, środki finansowe? Liczyłeś na 
to, że się uda, a wyszło – jak zwykle?

Może to najwyższy czas powiedzieć: - 
Jezu, Ty się tym zajmij!**

Może to już czas, żebyś wstał z kana-
py*** i przyszedł tu - na Deotymy - przed 
Najświętszy Sakrament? 

Bóg Prawdziwy, Władca Wszechświata 
pokornie czeka tu na Ciebie. 24 godziny na 
dobę. 7 dni w tygodniu. Czeka, bo z miłości 
chce Ci dać nieprzeliczone dobra; tak wiele 
łask, że wieczności nie wystarczy aby za nie 
wszystkie podziękować! 

Arkadiusz Grzelka 

* Cochabamba (czyt. kociabamba) – 
czwarte co do wielkości miasto w Boliwii. 
Święty Jan Bosko (1815 - 1888) powiedział 
o tym mieście: „W górach Ameryki Połu-
dniowej, pomiędzy 15 a 20 równoleżnikiem, 
zostaną odkryte wielkie bogactwa w postaci 
minerałów i surowców, jednak prawdziwe 
znaczenie będą miały nie te ukryte w ziemi, 
lecz inne, cenniejsze od złota, których bogac-
two rozciągnie się nie tylko na kontynent po-
łudniowoamerykański, lecz również na cały 
świat, tak że oczy wszystkich będą zwrócone 
na to miejsce”.

**  - Jezu, Ty się tym zajmij! - modlitwa 
sługi Bożego ks. Dolindo Ruotolo.

*** Do tego żeby zamienić wygodną ka-
napę na buty wyczynowe papież Franciszek 
zachęcał  podczas Światowych Dni Młodzie-
ży w Krakowie w 2016 roku.



Będzie się działo na Kole
SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY „A”

21 maja 2017 r.

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

•	 Adorujący	Najświętszy	Sakrament dziś o godz.1500 w górnym kościele. Temat spotka-
nia „Naprawdę Boga kochają skruszeni grzesznicy”. Spotkanie jest otwarte dla wszyst-
kich.

•	 Wspólnota	Magnificat w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.
•	 Duszpasterstwo	Akademickie w środę po Mszy św. o godz. 1900.
•	 Wspólnota	Krwi	Chrystusa w sobotę po Mszy św. o godz. 800.

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

4.	 Uroczystość	Wniebowstąpienia	Pańskiego przypada w przyszłą niedzielę. Od piątku roz-
poczynamy Nowennę do Ducha Świętego.

5. „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.

6.	 Tygodnik	 katolicki	 „Niedziela”	 z	 parafialną	 wkładką	 „Koło	 niedzie-
li” 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.com

Procasja z darami podczas Mszy św.  
pod przewodnictwem JE bpa Ignacego Deca  

w Głuszycy


