
Słowo na Niedzielę

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Gdy czynimy znak krzyża nie zastanawiamy się ja-
kie są relacje między Osobami Boskimi. Wierzymy w to, 

czego naucza Kościół od tylu wieków, że Bóg jest jeden 
, ale w trzech osobach. Spotkać się możemy z zarzu-
tem, że chrześcijanie przez swą wiarę w Trójcę Świę-
tą grzeszą przeciw logice i matematyce twierdząc, 
że trzy równe jest jednemu. Te trudności już w IV 
wieku ojcowie Soboru Nicejskiego rozwiązywali 
za pomocą pojęć osoby i natury. Zgodnie z ich 
nauką nie mówimy, że trzy osoby Trójcy Świętej 
są jedną osobą, ale że są trzema osobami. Jed-
ność dotyczy natury. Trzy osoby Boże mają jed-
ną naturę Bożą i to upoważnia nas do mówienia 
o jedności Boga. Każda nauka ma swe tajem-
nice. Ma je także wszelkie nauczanie o Trójcy 
Świętej. Możemy różnymi pojęciami określać, 
próbować wyjaśniać, ale i  tak okaże się, że 
nie możemy naszym rozumem zgłębić wszyst-
kiego co odnosi się do Boga, Jego pełnej Mi-
łości, harmonii w istnieniu i działaniu. Wiara 
i uwielbianie Boga za to , że nam się objawia 
to najlepsza droga naszego duchowego roz-
woju i otwarcia na Boże działanie w naszym 
życiu. Choć tak niewiele nieraz pojmujemy, 
jak mówimy „ Boże choć Cię nie pojmuję, jed-
nak nad wszystko miłuję” to wszystko co nam 
objawiono , daje możliwość trwania na właści-
wej drodze. Znak krzyża niech staje się naszą 
modlitwą i wyznaniem naszego oddania  Bogu. 
Ten znak Boga położony na nas od Chrztu św. 
niech będzie pomocą, obroną, ale i  radością 
przynależenia do Boga. 

xSC 

numer 19 (19) 11 VI 2017

Na XXX lecie Adoracji

Zofia Jasnota 
Modlitwa dzieci

Anioł z Fatimy przynaglał dzieci: 
módlcie się, módlcie bez przerwy. 
Skarcił je za to, że czas marnują. 
Kazał im zabawę przerwać. 
Miały odmawiać ciągle różaniec 
i czynić wciąż umartwienia, 
aby wybłagać pokój dla ziemi, 
aby Jezusa pocieszać. 
Anioł pojawiał się kilka razy, 
uczył modlitwy, ofiary. 
Dzieci dosłownie przyjęły wszystko, 
niczego nie odmawiały. 
Dziwne to bardzo, że małym dzieciom 
Bóg stawiał takie zadania 
i oczekiwał, że je wypełnią. 
Do dziś ma takie pragnienia.
Czy w naszym świecie pełnym hałasu, 
w którym tak słabnie wiara, 
znajdą się dzieci bardzo gorliwe,  
zdolne do wielkiej ofiary? 
Czy uratują świat przed zagładą, 
swoją modlitwą gorącą? 
Jeżeli przylgną  do Eucharystii, 
mroki rozświetli nam  słońce. 
Bóg w Eucharystii woła i woła, 
drogę do Siebie oświeca 
i losy świata ufnie powierza 
modlitwie wznoszonej przez dzieci.



Tarchomin to duże osiedle miesz-
kaniowe na prawym brzegu Wisły, usytu-
owane w warszawskiej dzielnicy Białołęka. 
Powstaje tam coraz więcej nowoczesnych 
bloków, punktów handlowo-usługowych 
i ciągów komunikacyjnych. Z monotonii 
współczesnego pejzażu miejskiego wyrywa 
nas zabytkowa, 500-letnia budowla gotycka, 
która wymownie kontrastuje z nowoczesną 
dzielnicą i przypomina o jej starym rodo-
wodzie. To kościół p.w. św. Jakuba Apostoła, 
będący jednym z ciekawszych przykładów 
gotyku nadwiślańskiego.

Wieś Tarchomin powstała w średnio-
wieczu. Zapewne do niej odnosi się zapis 
rycerza Krystyna, który w XIII w. przeka-
zał dobra tarchomińskie biskupowi pru-
skiemu Chrystianowi z Oliwy na potrzeby 
misji chrześcijańskich. Niewykluczone, że 
w tamtym okresie powstała parafia, obej-
mująca swym zasięgiem wsie, które zna-

my jako osiedla współtworzące dzisiejszą 
Białołękę, a więc: Tarchomin, Świdry, No-
wodwory, Dąbrówkę Szlachecką, Białołękę, 
Płudy i Żerań. Na lewym brzegu Wisły do 
parafii tarchomińskiej włączono wieś Bura-
ków. Dedykowanie kościoła św. Jakubowi 
nie jest jasno wytłumaczone. O wezwaniu 
mogła zadecydować popularność kultu tego 
apostoła w Kościele średniowiecznym, wy-
rażająca się najbardziej w ruchu pielgrzym-
kowym do jego sanktuarium w Santiago 
de Compostela. Możliwe jednak, że patro-
cinium jednego z apostołów otrzymał na 
cześć fundatora murowanej świątyni – Ja-
kuba Gołyńskiego. To jednak zakładałoby, 
że pierwotny kościół drewniany nosił inny 
tytuł, ale na to nie znaleziono przekonują-
cych dowodów. W XVI w. powstał kościół 
murowany, jednonawowy, który z niewiel-
kimi zmianami dotrwał do chwili obecnej. 
Jego fundację i uposażenie tradycja wiąże 

Poznajemy kościoły Mazowsza
Na łamach „Koła Niedzieli” kontynuujemy cykl krótkich artykułów, których zamia-
rem jest przypominanie i popularyzowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego 
Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem najstarszych kościołów, będących nie 
tylko przestrzenią spotkania człowieka z Bogiem, ale również miejscem twórczej 

pracy wielu pokoleń mieszkańców regionu.

2. Kościół św. Jakuba Apostoła na Tarchominie 



z działalnością właścicieli Białołęki z rodzi-
ny Gołyńskich: wspomnianego wyżej wo-
jewody mazowieckiego Jakuba; kanonika 
płockiego i proboszcza tarchomińskiego 
Mikołaja oraz starosty warszawskiego Ad-
riana. Parafia należała wówczas do diecezji 
płockiej, a konsekracji kościoła dokonał bp 
Piotr Dunin Wolski w 1583 roku.

Późniejsze lata to przede wszystkim 
zmienne koleje losu Tarchomina i jego 
świątyni, w których odbijają się jak w zwier-
ciadle losy całej Rzeczypospolitej. Na trud-
ny czas XVII-wiecznych wojen i rabunków 
przypadł patronat rodziny Zaliwskich, któ-
ra nie była w stanie obronić świątyni przed 
najazdem Szwedów. Napastnicy splądrowa-
li kościół i dobra tarchomińskie, które na 
długie lata popadły w opuszczenie i zostały 
skazane na skrajną nędzę. Należną godność 
temu miejscu przywrócił dopiero podskar-
bi wielki koronny, Franciszek Maksymilian 
Ossoliński, który na początku XVIII w. przy-
stąpił do restauracji kościoła. Dzięki jego 
staraniom zbudowano kasetonowe stropy, 
wzniesiono zakrystię, kruchtę i dzwonni-
cę, a w odnowionym wnętrzu świątyni za-
instalowano 3 barokowe ołtarze i ambonę. 
W dziele troski o miejsce święte Ossoliń-
scy współpracowali z proboszczami parafii, 
wśród których wyróżniał się ks. Franciszek 
Czaykowski – były jezuita, znany kartograf 
i społecznik, nadto bliski współpracownik 

biskupa płockiego Michała Poniatowskiego. 
To proboszczowi z Tarchomina biskupstwo 
płockie zawdzięcza sporządzenie wnikliwej 
mapy wszystkich parafii znajdujących się 
w granicach diecezji. Mapa ta pozostaje do 
dziś jednym z podstawowych źródeł do ba-
dania stosunków kościelnych na ziemiach 
północno-wschodniego Mazowsza.

Do wybuchu II wojny światowej ko-
ściół uniknął większych wstrząsów, a życie 
parafialne przebiegało normalnie. W latach 
okupacji Niemcy zarekwirowali kościelne 
dzwony, a podczas walk zbrojnych ucierpiał 
dach świątyni. Natomiast sam kościół nie 
został zniszczony, dzięki czemu w latach po-
wojennych dość szybko usunięto wszelkie 
usterki i przywrócono budowlę do normal-
nego funkcjonowania. W 1951 r. Tarchomin 
przyłączono do Warszawy, co wpłynęło na 
powstanie osiedli mieszkaniowych, a co za 
tym idzie na wzrost liczebności parafian. 
Dziś kościół św. Jakuba dalej pełni podsta-
wowe funkcje parafialne, ale już w ramach 
diecezji warszawsko-praskiej.

Edgar Sukiennik
Podstawa źródłowa:
- Kościoły Diecezji Warszawskiej-Praskiej. 

Nasze dziedzictwo. Oprac. A. M. Wygoda, J. Woź-
niczko. Warszawa 2005, s. 164-165.

- Parafia Tarchomin Wieś: opis z 1785 roku 
ks. Franciszka Czaykowskiego. Oprac. Z. Drzewiec-
ki. Ząbki 2000.



Będzie się działo na Kole
UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 

11 czerwca 2017 r.

1. Pierwsza Komunia Święta dzieci dziś  na Mszach św. o godz. 900 i 1130.
2. Rocznica I Komunii Świętej dziś  na Mszy św. o godz. 1015.
3. Nabożeństwo czerwcowe dziś o godz. 1815.
4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

• Wspólnota Magnificat w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.
•  Adorujący Najświętszy Sakrament w przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 1300. Po 

Mszy św. uroczystość wręczenia dyplomów osobom świętującym okrągłe jubileusze 
wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu(30. 25. 20. 15. 10 i 5 lecie).

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

6. Uroczystość Bożego Ciała przypada w czwartek, 15 czerwca. Procesja parafialna wyruszy 
z kościoła po Mszy św. o godz. 1015, i tradycyjnie przejdzie ulicami : Deotymy, Brożka, Cioł-
ka, Obozową i Deotymy do kościoła. Dołóżmy starań, aby udekorować nasze okna i bal-
kony. W oktawie Bożego Ciała uroczyste Nieszpory z procesją po Mszy św. o godz. 1800.

7. Na koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Orkiestry Warsaw Camerata zapraszamy 
w przyszłą niedzielę, 18 czerwca o godz. 1800.

8. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć pod-
pisując deklarację wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzy-
dziestu minutach modlitwy adoracyjnej raz w miesiącu w kaplicy 
M.B. Częstochowskiej, będącej wyrazem wdzięczności i dziękczy-
nienia za Jubileusz 30.lecia wieczystej, całodobowej adoracji 
Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni. Podpisane de-
klaracje można przynosić do zakrystii, bądź pozostawić na 
którymś z bocznych ołtarzy w kościele.

9. Rodzina Radia Maryja organizuje pielgrzymkę do Czę-
stochowy w niedzielę, 9 lipca. Zapisy w zakrystii.

10. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu. Osoby 
zainteresowane zapraszamy do zakrystii.

11. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkład-
ką „Koło niedzieli” rozprowadzają dziś ministranci 
po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobro-
wolna ofiara na druk kolorowej wkładki i fundusz 
ministrancki.
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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


