
Słowo na Niedzielę
Odwagi!

Dość tajemnicza jest sceneria dzisiejszej Ewangelii. Wydarzenia opisane przez św. 
Mateusza dzieją się w nocy, na środku jeziora. Jezus dokonuje bardzo efektownego cudu 
– kroczy po wodzie. Ten widok był tak niezwykły, że Apostołowie się przestraszyli. Gdyby 
nas, ludzi internetu i lotów w kosmos, spotkała taka sytuacja, też byśmy odczuwali nie-
pokój. Co się właściwie dzieje? Apostołowie tak byli przerażeni, że krzyknęli. Na to Jezus 
odpowiada: Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się! Chwilę później Piotr kroczy po wodzie, 
ale na widok silnego wiatru wątpi i zaczyna tonąć. Jezus zwraca się do niego: Czemu zwąt-
piłeś, małej wiary?

Proste dwa zdania, które słyszymy w dzisiejszej Ewangelii z ust Jezusa dotyczą za-
ufania. Jeśli Jezus jest obecny, nie mamy czego się obawiać. Jeśli zamieszkuje nasze srce 
wszelki strach odchodzi w dal. Z Nim możemy zwalczyć wszelką wątpliwość. Jest jedna 
tylko sytuacja, gdy Jezus nie ma dostępu do naszego serca – gdy sami wyrzucimy Go za 
drzwi. Wtedy zaczynamy tonąć. Mimo, że doświadczamy wielkich łask, to na widok prze-
ciwności zaczynamy popadać w rozpacz. 

Wiatr z dzisiejszej Ewangelii nie zagrażał Piotrowi. On nawet nie poczuł jego podmu-
chu. Jedynie na widok wiatru Piotr się przestraszył. Jeśli nie ma w naszym sercu pełnego 
zaufania wobec Boga jesteśmy jak Piotr – boimy się rzeczy, które nam nie zagrażają.

Odwagi! Jesteśmy w kochającym ręku Boga. On troszczy się o nas i nie pozwoli nas 
skrzywdzić. Wystarczy mu zaufać. Jezu ufam Tobie!
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Co może zrobić człowiek, który 52 
lata życia spędza w przymusowym odosob-
nieniu w okupowanym kraju? Nic? Otóż 
nie! Polak potrafi!

Błogosławiony Honorat Koźmiński 
pracując w tak ekstremalnych warunkach 
– założył w czasie zaborów 26 stowarzy-
szeń tercjarskich, z których powstało 16 
zgromadzeń zakonnych.

Kim był człowiek, który zapoczątko-
wał tak wielkie dzieła?

Urodził się 16 października 1829 r. 
w Białej Podlaskiej, w rodzinie inteligenc-
kiej, jako Florentyn Wacław Jan Stefan Koź-
miński. Był synem Stefana Koźmińskiego, 

budowniczego powiatowego i Aleksandry 
z Kahlów. Był bardzo zdolnym młodzień-
cem. Po ukończeniu gimnazjum w Płocku, 
mając niespełna 15 lat, studiował na wy-
dziale budownictwa warszawskiej Szkoły 
Sztuk Pięknych. Będąc w gimnazjum, za-
niechał jednak wszelkich praktyk religij-
nych, a w czasie studiów zupełnie stracił 
wiarę.

23 kwietnia 1846 r. został aresztowa-
ny pod zarzutem udziału w spisku antyro-
syjskim i osadzony w X pawilonie Cytadeli 
warszawskiej. Wówczas ciężko zachorował 
na tyfus; powracając do zdrowia (zgodnie 
z przekazem nawrócenie było związane 
z  żarliwymi modlitwami matki i miało 
miejsce 15 sierpnia, w święto Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny), przemyślał 
dokładnie swoje życie i nawrócił się. Uwol-
niony z więzienia po blisko roku (ze wzglę-
du na stan zdrowia), kontynuował studia, 
a  jednocześnie, zbliżając się do ideału 
franciszkańskiego, rozpoczął bardzo suro-
wy i ubogi tryb życia.

Po ukończeniu studiów, 8 grudnia 
1848 r., wstąpił do klasztoru kapucynów 
w Lubartowie. 27 listopada 1852 r. przyjął 
święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa 
warszawskiego Antoniego Fijałkowskiego. 
Wkrótce został mianowany profesorem re-
toryki oraz sekretarzem prowincjała, lek-
torem teologii, nadzwyczajnym rekolek-
cjonistą i spowiednikiem nawracających 
się. Zasłynął w Warszawie jako znakomity 
rekolekcjonista i misjonarz ludowy. Swoją 
głęboką religijnością i troską o człowie-
ka zjednywał wielu ludzi dla Chrystusa. 
W tym czasie odznaczał się czcią dla Naj-
świętszego Sakramentu, który adorował 
nawet wiele razy w ciągu dnia. 

Święci naszego kościoła cz. IV
Na łamach „Koła Niedzieli” kontynuujemy cykl krótkich artykułów, których za-

miarem jest przypominanie wspaniałych postaci świętych i błogosławionych, któ-
rych wizerunki znajdują się w naszym kościele.

O błogosławionym, który większość życia 
spędził w areszcie 

Arkadiusz Grzelka



W 1861 roku, po kasacie zakonów 
przez władze carskie, o. Honorat został 
przeniesiony do Zakroczymia pod Warsza-
wą. Pomimo trudnych warunków tworzył 
tam dalej grupy tercjarek. Około 1889 r. 
zwrócił się do Stolicy Świętej o zatwierdze-
nie zgromadzeń bezhabitowych, tzn. uta-
jonych przed carskim zaborcą. W tym sa-
mym roku uzyskał aprobatę. Dzięki temu 
powstało 26 stowarzyszeń tercjarskich, 
z których na przestrzeni lat uformowało 
się 16 zgromadzeń zakonnych. Ojciec Ho-
norat stał się odnowicielem życia zakonne-
go i twórcą jego nowej formy, zbliżonej do 
dzisiejszych instytutów świeckich. Poprzez 
swoje duchowe córki i synów starał się do-
cierać do wszystkich środowisk i odrodzić 
w społeczeństwie ducha gorliwości pierw-
szych chrześcijan. Kierował tymi wspólno-
tami przez konfesjonał i korespondencję, 
ponieważ rząd carski nie pozwoliłby na 
formowanie się nowych zakonów (w roku 
1864 skasował zakon kapucynów, pozosta-
wiając tylko klasztor w Nowym Mieście 
nad Pilicą). Do dziś istnieją trzy zgroma-
dzenia habitowe: felicjanki – powołane 
we współpracy z bł. Marią Angelą Zofią 
Truszkowską, serafitki, kapucynki  i czter-
naście - bezhabitowych.

Zgromadzenia o. Honorata podej-
mowały prace charytatywne i apostolskie 
m.in. wśród młodzieży szkolnej i rzemieśl-
niczej, w fabrykach, wśród ludu wiejskie-
go, w przytułkach dla ludzi starych i upo-
śledzonych. Ostatecznie osiadł w Nowym 
Mieście nad Pilicą. W 1895 r. został ko-
misarzem generalnym polskiej prowincji 
kapucynów. Jednocześnie prowadził inten-

sywną pracę pisarską, zabierał głos w ak-
tualnych sprawach, zajmował się zagad-
nieniami społecznymi. Był człowiekiem 
wielkiej gorliwości, jeśli chodzi o zbawie-
nie dusz. Wiele godzin spędzał w konfe-
sjonale. Praktykował surowe umartwienia, 
wiele czasu spędzał na modlitwie.

Miał wielkie nabożeństwo do Matki 
Bożej, był jednym z inicjatorów wprowa-
dzenia święta Matki Bożej Częstochow-
skiej. W 1867 r., podczas corocznych reko-
lekcji odbytych w Zakroczymiu, oddał się 
Matce Najświętszej w niewolę miłości.

Pozbawiony słuchu i cierpiący fizycz-
nie resztę lat spędził na modlitwie i kon-
templacji. Wyczerpany pracą apostolską, 
zmarł w opinii świętości 16 grudnia 1916 
roku. 16 października 1988 r., w 10. roczni-
cę swego pontyfikatu, beatyfikował go Jan 
Paweł II. Bł. Honorat jest głównym patro-
nem diecezji łowickiej.

Jego wspomnienie obchodzimy 
w Kościele 13 października. W ikonografii 
przedstawiany jest w habicie kapucynów.

Kilka myśli błogosławionego Hono-
rata:

- Główną tajemnicą domowego apo-
stolstwa jest cichość i łagodność.

- Módl się tylko z ufnością, a Pan Bóg 
zaradzi najlepiej wszystkiemu.

- Osoba uboga ma wszystko u Boga.
- Wiara to latarnia morska, co nam 

drogę do portu wiecznej szczęśliwości uka-
zuje.

Modlitwa o nawrócenie
Błogosławiony Honoracie, na Tobie 

spoczęło kiedyś Oblicze Boże, dając począ-
tek ewangelicznej drodze nawrócenia. Do-
pomóż mi, Ojcze, abym w doświadczeniu 
kruchości mojej wiary wracał pamięcią do 
pierwszego spojrzenia Jezusa zapraszają-
cego mnie na drogę życia chrześcijańskie-
go. Naucz mnie czerpać codzienną moc 
do przemiany serca z blasku Jego Oblicza 
obecnego w Eucharystii, w Słowie i dru-
gim człowieku. Niechaj z tych spotkań ro-
dzi się we mnie coraz większa wierność, 
abym postępując ścieżkami wymagań Bo-
żych budował wiarę mojej wspólnoty i ca-
łego Kościoła. Amen.Cela bł O. Honorata 

w X pawilonie Cytadeli Warszawskiej



Będzie się działo na Kole
DZIEWIĘTNASTA  NIEDZIELA ZWYKŁA „A”

13 sierpnia  2017 r.

1. Na koncert patriotyczny z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej w wykonaniu Kwintetu 
Dętego „Favori” i Solistów zapraszamy dziś o godz. 1800.

2. Uroczystość Wniebowzięcia NMP przypada we wtorek. Msze św. według porządku nie-
dzielnego. Po każdej Mszy św. poświęcenie ziół i kwiatów.

3. W  sierpniu  nie będzie Mszy św. w dni powszednie rano o godz. 700 oraz w piątki o godz. 
1500.

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 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.

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

6. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” rozprowadzają 
dziś ministranci po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna ofia-
ra 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


