
Słowo na Niedzielę

Zesłanie Ducha Świętego

Wydarzenia w Jerozolimie pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Chrystusa zadziwiły 
wszystkich zgromadzonych pobożnych Żydów ze wszystkich narodów pod słońcem, jak 
nam to przekazują Dzieje Apostolskie. Szum jakby uderzenie gwałtownego wiatru, ogniste 
języki, mowa w różnych językach, mogły zadziwić. Działanie Ducha Świętego tak pozna-
no, zauważono. Dar języków, który otrzymał Kościół to możliwość dotarcia do każdego 

człowieka z Dobrą Nowiną. Nie chodzi przecież tylko o słowo, ale 
i postawę apostolskiego Kościoła i „przemawianie” na różne spo-

soby. Święty Paweł w liście do Koryntian zapisze „Gdybym mó-
wił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym 

się jak miedź brzęcząca, albo cymbał brzmiący.” Miłość, jak 
mówią życiorysy świętych, może zastąpić znajomość języ-
ka obcego. Święty Franciszek Ksawery głosił słowo Boże 
wielu ludom Japonii, Indii, Indonezji nie znając dobrze 
ich języków. Nawrócił, jak czytamy w jego życiorysie, 
setki tysięcy pogan. W przekazie Ewangelii Kościół 
otrzymuje różne dary Bożego wsparcia. Sami nie wie-
my jak wielkie. Patrząc na owoce, dostrzegamy wiel-
kość Bożej miłości do nas i całej wspólnoty Kościoła. 
Otrzymując Boże Dary i my podejmujmy dzieło gło-
szenia, każdy według własnego powołania. „Różne są 
dary łaski, lecz ten sam Duch, różne też są rodzaje 
posługiwania, lecz ten sam Pan.” Prośmy w naszych 
modlitwach o ożywczy powiew Ducha Świętego dla 
naszego serca.
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Na XXX lecie Adoracji

Zofia Jasnota 
Dziękczynienie

Niech moje życie na ziemi
przemieni  się w dziękczynienie.
Pan Jezus ciągle nas uczy,
aby dziękować Bogu Stwórcy
za łaski nadprzyrodzone
każdemu ofiarowane:
za podarunek Wcielenia,
za Boże Narodzenie,
za straszne, okrutne konanie,
za triumf Zmartwychwstania,
za Bożą obecność świętą
we wszystkich sakramentach.
Jezu, dziękuję nade wszystko,
że zostałeś w Eucharystii.
Czego rozum nie pojmuje, 
dzieci sercem odgadują. 
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2. Uroczystość Najświętszej 

Maryi Panny, Królowej Polski 

3 maja przypadła w tym roku 

w środę. Msze św. odprawiano 

według porządku niedzielnego.

1. Nabożeństwa majowe były 

odprawiane w dni powsze-

dnie bezpośrednio po Mszy św. 

o godz. 1800, a w niedziele 

i święta o godz. 1815.

3. „Dzień otwarty w klasztorze” zorganizowały Siostry Służebnicz-ki z ul. Dobrogniewa w Niedzielę Dobrego Pasterza, 7 maja w godz. 1100 – 1700. W tym czasie moż-na było nawiedzić kaplicę Sióstr, obejrzeć wystawę o Założycielu bł. Edmundzie Bojanowskim, zobaczyć refektarz i pokój zakonny, oraz obejrzeć film „Jak z dziewczyny stać się zakonnicą”. Dla czytelni-ków książek osoby ze Stowarzy-szenia bł. Edmunda przygotowały stoisko z ciekawymi publikacjami.

4. Jubileusz 100. lecia objawień 

Matki Bożej w Fatimie był okazją 

do reaktywacji w naszej parafii 

nabożeństwa pierwszych sobót 

miesiąca. Poczynając od maja, 

w każdą pierwszą sobotę mie-

siąca po Mszy św. o godz. 1900 

czuwamy z Maryją do Apelu 

Jasnogórskiego o godz. 2100. Do 

uczestnictwa i współtworzenia 

nabożeństwa zostali zaproszeni 

członkowie wspólnot, grup mo-

dlitewnych i wszyscy parafianie.



6. Regularne spotkania wspólnot i grup parafialnych:

• Liturgiczna Służba Ołtarza (ministranci i lektorzy) w każdą 

sobotę o godz. 1000.

• Duszpasterstwo Akademickie w każdą środę po Mszy św. 

o godz. 1900.
• Wspólnota Apostolska Magnificat w każdy poniedziałek po 

Mszy św. o godz. 1800.

• Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwsze 

piątki miesiąca na Mszy św. o godz. 1900 i w trzecie niedzie-

le miesiąca o godz. 1500 na otwartym spotkaniu formacyjnym 

z konferencją Księdza Opiekuna.

• Żywy Różaniec w drugie niedziele miesiąca o godz. 1530.

• Bracia z Totus Tuus po 13. dniu miesiąca w niedziele o godz. 

1700.
• Stowarzyszenie św. Faustyny w pierwsze soboty miesiąca po 

modlitwie w Godzinie Miłosierdzia.

• III Zakon św. Franciszka w pierwsze czwartki miesiąca o godz. 

1530.
• Koło Misyjne w trzecie soboty miesiąca o godz. 1530.

• Wspólnoty Domowego Kościoła raz w miesiącu w domach po-

szczególnych członków.

5. Msze św. dla dzieci przy-

gotowujących się do I Ko-

munii wraz z rodzicami były 

odprawiane zgodnie z wcze-

śniej ustalonym programem.



7. Zawierzenia Matce Bożej w for-
mie Aktu oddania się Niepokalanej 
dokonali Bracia z Totus Tuus podczas 
uroczystej Mszy św. pod przewod-
nictwem Opiekuna Wspólnoty, ks. 
Krzysztofa Dowalewskiego w Nie-
dzielę Dobrego Pasterza, 7 maja 
o godz. 1900.

8. O inicjatywie „30 

minut dla Jezusa” 

pisze w „Gościu Nie-

dzielnym” z 7 maja 

br. Agata Ślusarczyk.



9. W sumie odpustowej o godz. 

1800 uczestniczył w poniedzia-

łek, 8 maja w wolskiej parafii 

św. Stanisława Biskupa i Mę-

czennika ks. dr Bolesław Szewc.

10. Egzamin przed I Komunią 
Świętą dla dzieci i rodziców 
przeprowadził w miłej atmos-
ferze w majowe soboty (6.05 
– SP Nr 317 i 13.05 – SP Nr 
148) ks. Leszek Kuźmiński.

11. We Mszy św., podczas której bp Rafał Mar-kowski udzielił gimna-zjalistom w parafii św. Wojciecha Sakramentu Bierzmowania uczest-niczyli w poniedziałek, 15 maja o godz. 1800 ks. Proboszcz i ks. Leszek.

12. List Episkopatu Polski 

z okazji setnej rocznicy ob-

jawień fatimskich odczytano 

na wszystkich Mszach św. 

w niedzielę, 21 maja br.

13. Jubileusz 65. lecia istnienia uro-
czyście świętowała „Tysięczna Ty-
siąclatka” – Szkoła Podstawowa nr 
148 im. Hugona Kołłątaja przy ul. 
Ożarowskiej. Uroczystości rozpoczęto 
w kościele parafialnym w piątek 26 
maja br. od uczestnictwa we Mszy 
św. o godz. 900, którą sprawował ks. 
Sławomir Cieślak. W uroczystościach 
na terenie szkoły uczestniczył ks. Le-
szek Kuźmiński.



15. Do wspólnoty kościoła przez sa-krament Chrztu św. zastali włączeni w maju: Victor Peter Andersen, Woj-ciech Igor Urbański, Filip Julian Ko-walewicz, Maciej Antoni Kogut, Teo-dor Jan Gałusza, Anna Gumula, Kuba Aleksander Rzepka, Sebastian Olaf Kasiński, Igor Gałka, Jakub Adrian Orłowski, Sandra Małgorzata Or-łowska, Zuzanna Oliwia Aniołkowska, Igor Robert Pałyska, Paulina Sarwiń-ska, Natalia Kwiatkowska, Martyna Zofia Szymańska, Eryk Warzyński, Lena Warzyńska, Borys Michał Cze-kański, Igor Norbert Stasiak.

14. Nowennę do Ducha Świętego rozpoczęto od piątku, 26 maja przed Niedzielą Zesłania Ducha Świętego.

17. Jubileusz małżeństwa w maju 
świętowali: Aleksandra i Grzegorz, 
10. rocznica sakramentu małżeń-
stwa, 2 maja 2017; Agnieszka 
i Leszek, 20. rocznica sakramentu 
małżeństwa, 31 maja 2017

16. Sakrament małżeństwa 
zawarli w maju: Jan Woźniak 
i Mariola Maciejewska, Marek 
Kogut i Nela Siwko.

18. W maju pożegnaliśmy w naszym kościele śp.: Jani-nę Bronisławę Gałecką. Niech odpoczywa w pokoju wiecz-nym. Amen. 



Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny 

Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenaj-
świętszej,
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pocho-
dzisz, 
Duchu Święty, który na początku stworzenia 
świata unosiłeś się nad wodami, 
Duchu Święty, który w postaci gołębicy po-
jawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jorda-
nu,
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów 
w postaci języków ognistych, 
Duchu Święty, który żarem gorliwości prze-
pełniłeś serca uczniów Pańskich, 
Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wo-
dzie Chrztu świętego, 
Duchu Święty, który nas umocniłeś w Sakra-
mencie Bierzmowania, 
Duchu Święty, przez którego Bóg czyni nas 
dziećmi Swoimi, 
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską 
do serc naszych, 
Duchu Święty, który nas uczysz prawdziwej 
pobożności, 
Duchu Święty, źródło radości, 
Duchu Święty, strażniku sumień naszych, 
Duchu Święty, obecny w nas przez łaskę 
swoją, 
Duchu Święty, dawco mądrości i rozumu, 
Duchu, Święty, dawco rady i męstwa, 
Duchu Święty, dawco umiejętności i poboż-
ności, 
Duchu Święty, dawco bojaźni Bożej, 
Duchu Święty, dawco wiary, nadziei i miło-
ści, 
Duchu Święty, natchnienie skruchy i żalu 
wybranych, 

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu 
Święty.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu 
Święty.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Duchu 
Święty.

Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski, 
wybaw nas, Duchu Święty.
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijań-
skiej, wybaw nas, Duchu Święty.

Od braku serca wobec bliźnich naszych, wy-
baw nas, Duchu Święty.
Od zatwardziałości w grzechach, wybaw nas, 
Duchu Święty.
Od zaniedbania pokuty, wybaw nas, Duchu 
Święty.
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i my-
śli, wybaw nas, Duchu Święty.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw 
nas, Duchu Święty.
Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Du-
chu Święty.

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas 
Duchu Święty
Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i 
zachować go raczył, wysłuchaj nas Duchu 
Święty
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić ra-
czył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić 
raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania 
nieba natchnąć raczył, wysłuchaj nas Duchu 
Święty
Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie 
przygotować raczył, wysłuchaj nas Duchu 
Święty
Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył, 
wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić raczył, 
wysłuchaj nas Duchu Święty
Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowa-
dzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
zmiłuj się nad nami.

P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W.: I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się:
Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie 
narody w jedności wiary, przybądź i napełnij 
serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas 
ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego 
złego. Amen.

Litania do Ducha Świętego



Będzie się działo na Kole
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

4 czerwca 2017 r.

1. X Święto Dziękczynienia obchodzimy dziś pod hasłem: „Dziękujemy za chleb”. Tradycyjnie 
zbieramy przed kościołem ofiary do puszek z przeznaczeniem na budowę Świątyni Opatrz-
ności Bożej – Wotum Wdzięczności Narodu Polskiego.

2. Nabożeństwo czerwcowe i procesja eucharystyczna dziś o godz. 1815.
3. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:
	 •	 Wspólnota	Magnificat w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.
4. Nabożeństwa czerwcowe w dni powszednie bezpośrednio po Mszy św. o godz. 1800,w nie-

dzielę i święta o godz. 1815.
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. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej zaprasza na 
19. Ulicę Integracyjną w najbliższą sobotę, 10 czerwca. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 900, 

później festyn w godz. 1000 – 1500 na terenie Zespołu Szkół Nr 32 im. K.K. Ba-
czyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71.

7. Pierwsza Komunia Święta dzieci w przyszłą niedzielę w dwóch gru-
pach na Mszach św. o godz. 900 i 1130.

8. Rocznica I Komunii Świętej w przyszłą niedzielę na Mszy św. 
o godz. 1015.

9.	 Są	wolne	intencje	Mszy	św. w tym tygodniu. Osoby zain-
teresowane zapraszamy do zakrystii.

10. 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.

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


