
Słowo na Niedzielę
Po stronie dobra

Przypowieść o kąkolu i pszenicy, jako pierwsza, w tak bezpośredni sposób porusza 
temat królestwa Bożego. Królestwo Boże wzrasta bez względu na to, czy ktoś śpi, czy czu-
wa. Ważny jest w nim każdy człowiek. Liczą się sprawy naprawdę wielkie, aż po świadec-
two krwi i ofiary z życia, ale też i sprawy pozornie dobre, jak kubek zimnej wody podany 
spragnionemu. Liczy się każdy odruch dobra i nawrócenie serca. 

Jezus uczy nas realizmu. Do końca świata zło będzie obecne na polach obsianych 
dobrym ziarnem. Zło atakuje i będzie atakować dobrych ludzi i dobre parafie, dobre 
wspólnoty i dobre inicjatywy. Chrystus nie oczyścił świata ze zła. Ono jest ciągle silne, 
choć ostatecznie jego kres jest pewny. 

Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę, że nie można skutecznie oddzielić dobra 
od zła, bowiem oba te składniki nierozdzielnie są związane z ludzką naturą. W codziennym 
życiu obok miłości funkcjonuje nienawiść, radość przeplata się ze smutkiem, a uśmiech 
niejednokrotnie zraszany jest łzami. Podobnie było w czasach publicznej działalności Je-
zusa. I tak będzie zawsze. Zrozumiałe jest więc nauczanie, podczas którego Chrystus prze-
strzegał przed uczynkami sprawiającymi innym przykrość. 

Życie chrześcijanina powinno być zgodne z wolą Bożą, dlatego nieustannie winni-
śmy zachowywać czujność. Chodzi o to, aby przemieszane ze sobą dobro i zło nieustannie 
budziło w nas niepokój. Nie pozwólmy zatem na plan pierwszy wybić się złu. Uczyńmy 
wszystko, aby zawsze zwyciężało dobro. 

Pragnienie osiągnięcia nieba, które jest nieprzemijającym szczęściem i nie kończy 
się wraz z czasem, na trwałe wpisane jest w ziemską egzystencję człowieka. I choć w ota-
czającym nas świecie aż kipi od złości, nienawiści i krzywd, to ostatecznie jednak od nas 
samych zależy, czy będziemy umieli sprzeciwić się temu. Nie zapominajmy, że poszuki-
wanie i czynienie dobra w ziemskim życiu ułatwia nam ofiarowanie całego siebie Bogu 
w chwili śmierci. W taki właśnie sposób należący do wspólnoty Kościoła dążą do osiągnie-
cia królestwa niebieskiego.
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Niewielki kościół, liczący ponad 200 
lat, należy dziś do najpiękniejszych świątyń 
Warszawy i słusznie kojarzony jest z histo-
rią pobliskiego Cmentarza Powązkowskie-
go - miejsca jakże wymownego ze względu 
na kształtowanie i podtrzymywanie świa-
domości narodowej i kulturowej Polaków. 
Trzeba jednak pamiętać, że pierwotna idea 
zbudowania kościoła wcale nie była zwią-
zana z rozwijającym się cmentarzem, lecz 
miała swój początek w bardzo osobistym 
wydarzeniu z życia króla Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego. Otóż w dniu 3 listo-
pada 1771 r. konfederaci barscy uprowa-
dzili monarchę i wywieźli go do Powązek. 
Nazajutrz król, pozostający pod kuratelą 
porywacza Jana Kuźmy, namówił go do 
uwolnienia. Ponieważ w tamtym dniu przy-
padało liturgiczne wspomnienie św. Karo-
la Boromeusza - arcybiskupa Mediolanu 
bardzo czczonego w czasach nowożytnych, 
majestat królewski uznał to za znak z nie-
ba i podjął decyzję o wzniesieniu w tym 
miejscu kościoła jako swoistego wotum 
wdzięczności za ocalenie życia. Budowa 
świątyni według projektu Dominika Merli-
niego rozpoczęła się wiosną 1792 r. i prze-
biegała równolegle z założeniem Cmen-
tarza Powązkowskiego, który miał służyć 
jako jedyne miejsce pochówku dla warsza-
wiaków po zamknięciu cmentarzy święto-
krzyskiego i ujazdowskiego. Pierwszy ko-
ściół został wzniesiony wzdłuż północnego 
krańca cmentarza i był budowlą jednona-
wową ze skromnie urządzonym wnętrzem. 
W prezbiterium zawisł obraz przedstawia-
jący św. Karola Boromeusza pędzla Józefa 
Wahla, ofiarowany przez prymasa Micha-
ła Poniatowskiego. Na jesieni 1792 r. dom 
Boży był już gotowy i sam król przybył 
tutaj, aby uczestniczyć w pierwszej Mszy 

świętej. Ze względu na bliskość cmentarza 
kościół stał się miejscem licznych cere-
monii pogrzebowych, a widniejący na jego 
murze biblijny napis podkreślał, że „piękną 
i zbawienną rzeczą jest modlić się za zmar-
łych”. W ten sposób losy młodej świątyni 
zostały trwale złączone z dziejami Cmen-
tarza Powązkowskiego. Pierwszym rekto-
rem kościoła został ks. Paweł Berkowski, 
który pełnił tę funkcję w latach 1793-1826.

Wzrost znaczenia cmentarza jako ne-
kropolii kryjącej prochy zacnych i zasłu-
żonych Polaków spowodował konieczność 
jego powiększenia. W związku z powyż-
szym także mały kościółek okazał się nie-
wystarczający dla bieżących potrzeb i na-
leżało go rozbudować. Prace remontowe 
zostały przeprowadzone w 1822 r., jednak 
ograniczono je do drobnych inwestycji, 
nieodpowiadających w pełni istniejącym 
potrzebom. Dopiero w 1849 r. architekt Al-
fons Kropiwnicki zainicjował przebudowę 
kościoła, który miał olśniewać gustowno-
ścią i pięknem. Wykonano m. in. nowe oł-
tarze, wstawiono okna i organy, a wejście 
od strony dzisiejszej ul. Powązkowskiej 
ubogacono trójstronnymi schodami. We 
wrześniu 1850 r. biskup warszawski Mel-
chior Fijałkowski konsekrował nową bu-
dowlę, a kazanie okolicznościowe wygłosił 
ks. Leon Topolski - profesor Akademii Du-
chownej w Petersburgu.

W odnowionej krasie kościół prze-
trwał do schyłkowych lat XIX w., kiedy 
znów zaistniała potrzeba jego moderniza-
cji. W latach 1891-1898 wzniesiono zupełnie 
nową świątynię w stylu neorenesansowym, 
według projektu Józefa Piusa Dziekoń-
skiego. Architekt znany z zaprojektowa-
nia wielu pięknych kościołów na terenie 
Warszawy i Mazowsza, również na Powąz-

Poznajemy kościoły Mazowsza cz. IV
Na łamach „Koła Niedzieli” kontynuujemy cykl krótkich artykułów, których za-

miarem jest przypominanie i popularyzowanie dziedzictwa historycznego i kultu-
rowego Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem najstarszych kościołów, będą-
cych nie tylko przestrzenią spotkania człowieka z Bogiem, ale również miejscem 

twórczej pracy wielu pokoleń mieszkańców regionu.

Kościół św. Karola Boromeusza na Powązkach 



kach stworzył dzieło oryginalne, jedyne 
w swoim rodzaju, które tworzy doskona-
łą harmonię z zabytkowymi mogiłami po-
wązkowskiej nekropolii. Kościół otrzymał 
kształt krzyża łacińskiego, a na przecięciu 
nawy głównej z transeptem stanęła wielka 
kopuła, która do dziś wyraźnie góruje nad 
okolicą. Fasadę zwieńczyły dwie dzwonni-
ce, pomiędzy którymi znajduje się figura 
anioła obwieszczającego Sąd Ostateczny. 
Zmieniono także układ wejścia głównego, 
przed którym stanęła figura Matki Bożej 
Łaskawej autorstwa Teodora Skonieczne-
go. Przeobrażeniom uległo wnętrze ko-
ścioła, które wzbogacono trzema kamien-
nymi ołtarzami: wielkim z obrazami św. 
Karola Boromeusza i Najświętszego Serca 
Jezusowego oraz bocznymi: Wniebowzię-
cia NMP i św. Józefa. W takim stanie ko-
ściół dotrwał do Powstania Warszawskie-
go, podczas którego zawaliła się kopuła 
i część dachu. Na szczęście zniszczenia nie 
były katastrofalne i po wojnie przystąpio-
no do restauracji kościoła, w której dość 
wiernie odtworzono stan przedwojenny. 
Jeden z bardziej znanych proboszczów pa-

rafii - ks. Stefan Niedzielak zadbał o to, aby 
świątynia powązkowska stała się miejscem 
pamięci Polaków pomordowanych w Katy-
niu i innych miejscach kaźni. Osiągnięciu 
tego celu posłużyły liczne tablice pamiąt-
kowe wmurowane w zewnętrzne ściany 
oraz duży krzyż, na którym widnieje napis: 
Pomordowanym na Wschodzie. W poczet 
rządców kościoła zatroskanych o kształt 
tego wyjątkowego miejsca wpisał się rów-
nież obecny proboszcz ks. Marek Gałę-
ziewski, który w ubiegłym roku przepro-
wadził generalny remont świątyni, dzięki 
czemu jej zabytkowe wnętrze ukazało na 
nowo swoje piękno.

Podstawa źródłowa: J. Bartoszewicz: 
Kościoły warszawskie rzymsko-katolic-
kie. Warszawa 1855, s. 353-359; M. Gałę-
ziewski: Parafia św. Karola Boromeusza 
na Starych Powązkach. Bydgoszcz 2012; 
Stare Powązki. Red. A. Rymarowicz. Ol-
szanica 2014.

Edgar Sukiennik



Będzie się działo na Kole
SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

23 lipca 2017 r.

1. Nieszpory dziś o godz. 1815.
2. W lipcu i sierpniu nie będzie Mszy św. w dni powszednie rano o godz. 700 oraz w piątki 

o godz. 1500.
3. „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 wdzięcz-
ności i dziękczynienia za Jubileusz 30.lecia wieczystej, całodobowej adoracji Najświętsze-
go Sakramentu w naszej świątyni. Podpisane deklaracje można przynosić do zakrystii, 
bądź pozostawić na którymś z bocznych ołtarzy w kościele.

4. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie. Osoby zainteresowane zapraszamy do 
zakrystii.

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.

b 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

Ołtarz główny w kościele św. Karola Boromeusza


