
Słowo na Niedzielę
A Ty?

Jezus pyta dziś ucznów, jak jest postrzegany, za kogo uważany. Gdy uczniowie muszą 
referować opinie innych mówią jeden przez drugiego: „Uważają za Jana Chrzciciela, za 
Eliasza, za Jeremiasza, za jednego z proroków...” Gdy Jezus zadaje drugie pytane: „Za kogo 
wy mnie uważacie?” sprawa nie jest już taka łatwa. Pytanie dotyka wnętrza, osobistego 
stosunku do Mistrza. Na odwagę zdobywa się tylko Piotr i mówi w imieniu wszystkich: „Ty 
jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego”.

Podobnie jest z nami. Gdy mamy opowiedzieć o Jezusie, przytaczamy opinie, fakty, 
zasłyszane określenia, przeczytane ujęcia. To wszystko jednak jest jakby obok nas, nie 
dotyka naszego wnętrza. Dopiero bezpośrednie pytanie „Za kogo uważasz Jezusa, kim On 
jest dla Ciebie?” zmusza nas do głębszego zastanowienia.

Kim jest dla Ciebie Jezus? Pytanie trudne, ale konieczne, żeby zobaczyć gdzie po-
dążam i ewentualnie skorygować kurs życia. Czy jest kimś ważnym? Czy liczę się z Jego 
Słowem? Czy zwracam się codziennie do Niego w modlitwie? Czy staram się spotykać 
z Nim w sakramentach?

A Ty, za kogo uważasz Jezusa?
xZJ
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Pozostająca na uboczu głównych 
szlaków komunikacyjnych bazylika Trójcy 
Świętej w Kobyłce k. Wołomina jest praw-
dziwym klejnotem sakralnej sztuki baro-
kowej na Mazowszu, a jej majestatyczna 
fasada w połączeniu z bogato zdobionym 
wnętrzem świątyni pozostaje nieocenio-
nym świadectwem wiary fundatorów, ar-
tystów i mieszkańców regionu, którzy 
zechcieli ofiarować Bogu to, co najpięk-
niejsze i najwznioślejsze.

 Piękno każdej świątyni zależało nie 
tylko od twórców, ale również od fundato-
rów, którzy nie szczędząc środków finanso-
wych utrzymywali artystów i sponsorowali 
ich dzieła. Dobrodziejami miejsc świętych 
byli właściciele danej miejscowości lub ma-
jątku, którzy poprzez wzniesienie okazałe-
go domu Bożego chcieli uświetnić swoje 
rządy, a przez to zapisać się w historii wiel-
kimi zgłoskami. Nierzadko dobroczyńcy 
zamierzali poprzez fundację pobożną wy-

jednać sobie łaskę zbawienia. Wznoszeniu 
budowli budzących podziw sprzyjała baro-
kowa pobożność, która kładła duży nacisk 
na uczucia, a rozmaite detale architekto-
niczne miały wprawiać człowieka w  za-
chwyt nad Bogiem i Kościołem, a w wie-
lu przypadkach także służyć umocnieniu 
wiernych w przywiązaniu do katolicyzmu 
po zamęcie wywołanym przez reformację 
protestancką. Nie wiadomo, który z tych 
celów najbardziej przyświecał biskupowi 
Marcinowi Załuskiemu z Płocka, który ok. 
1736 r. zainicjował budowę kościoła, ale 
nie ulega wątpliwości, że dzięki osobistemu 
zaangażowaniu hierarcha doprowadził do 
powstania ośrodka kwitnącego życia reli-
gijnego. Był osobą jak najbardziej kompe-
tentną do przeprowadzenia takiego przed-
sięwzięcia. Wywodził się ze szlacheckiej 
rodziny Załuskich herbu Junosza o boga-
tych tradycjach religijnych, a jej członkowie 
osiągając urzędy państwowe i  kościelne 

byli ludźmi zamoż-
nymi i wpływowymi. 
Biskup łączył do-
świadczenia religijne 
z pasją naukową, któ-
rą wyniósł nie tylko 
z przeczytanych ksią-
żek, ale też z podróży 
zagranicznych, pod-
czas których dotknął 
wspaniałych dzieł 
sztuki.

Marcin Zału-
ski był właścicielem 
Kobyłki i zapragnął 
uczynić z niej zna-
czący ośrodek reli-
gijny z rozbudowa-
ną kalwarią (co było 

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

czej pracy wielu pokoleń mieszkańców regionu.

Bazylika Trójcy Świętej w Kobyłce 
Edgar Sukiennik



wówczas modne, gdy spojrzymy na znane 
kalwarie w Wambierzycach, Wejherowie 
i  Kalwarii Zebrzydowskiej). Do prac bu-
dowlanych zaangażował włoskiego archi-
tekta Gwidona Antoniego Longhiego, któ-
ry w ciągu kilku lat wzniósł świątynię na 
planie prostokąta z szeroką i falistą fasadą 
oraz dwiema dzwonnicami usytuowanymi 
symetrycznie w jej narożnikach. Intere-
sujące rozwiązanie architektoniczne znaj-
duje się w elewacji południowej kościoła, 
gdzie artysta umieścił kaplicę Ukrzyżowa-
nia. Scenę otwiera łuk triumfalny, symbo-
lizujący zwycięstwo Chrystusa na Krzyżu. 
Osobliwością bazyliki są freski ze scenami 
pasyjnymi na ścianach zewnętrznych, któ-
re jak na polskie warunki klimatyczne są 
dość nietypowym rozwiązaniem. Freski zo-
stały zakryte tynkiem w 1824 r., zaś odkry-
to je i poddano pracom konserwatorskim 
w roku 2000. Niemniej interesujące jest 
wnętrze, które zachwyca różnorodnością 
kolorów i licznymi malowidłami. Warto 
zwrócić uwagę na ołtarz główny z taberna-
kulum, na którego drzwiczkach namalowa-
no scenę Ostatniej Wieczerzy wzorowaną 
na obrazie Rubensa. Wyzłocona nastawa 
ołtarzowa wypełniona jest relikwiami i wo-
tami składanymi przez pielgrzymów. Cało-
ści urządzenia prezbiterium dopełnia duży 
fresk - scena adoracji nowonarodzonego 
Jezusa przez pasterzy, a także dwie ambo-

ny, służące niegdyś nie tylko do wygłasza-
nia kazań, ale też do prowadzenia dysku-
sji teologicznych. Szczególnie interesująca 
jest ambona z prawej strony prezbiterium 
(patrząc w kierunku ołtarza), której dolna 
część jest opuszczana na specjalnych łańcu-
chach i służy jako chrzcielnica. Wykonana 
ze srebra wieczna lampka przedstawia trzy 
orły w koronach. W latach zaborów była 
ważnym punktem odniesienia w budowa-
niu polskiego patriotyzmu w regionie. Na 
sklepieniu zaś odnajdujemy okazały fresk 
Grzegorza Łodzińskiego z wyobrażeniem 
Niebiańskiej Jerozolimy.

Biskup Załuski powierzył duszpaster-
stwo ojcom jezuitom z prowincji litewskiej, 
którzy kierowali parafią do 1775 roku. 
Po kasacie zakonu opiekę nad kościołem 
przejęli duchowni diecezji płockiej, ale już 
w 1778 r. do placówki sprowadzili się ber-
nardyni, którzy cieszyli się wówczas dużą 
popularnością w Polsce. Kościół prze-
trwał czas powstań narodowych i wojen 
światowych z niewielkimi uszkodzeniami. 
Bardziej dotkliwy okazał się wielki po-
żar w 1971 r., który strawił ołtarz główny 
i zniszczył malowidła. Dzięki heroicznym 
wysiłkom ks. Kazimierza Konowrockiego 
z zespołem inżynierów udało się wyre-
montować świątynię i przywrócić jej daw-
ny wygląd. W 2011 r. papież Benedykt XVI 
nadał jej tytuł Bazyliki Mniejszej.

Dziś bazylika Świętej Trójcy nadal 
pełni podstawowe zadania parafialne, ale 
już w ramach diecezji warszawsko-praskiej 
pod opieką kapłanów diecezjalnych. Przy-
bywają tutaj pielgrzymi i turyści, którzy 
modlą się i cieszą jej pięknem. Rolę tego 
świętego przybytku dla społeczności lokal-
nej doskonale oddaje herb miasta Kobyłki, 
w którego dolnym polu widnieje srebrna 
miniatura fasady bazyliki. Jej wyjątkowość 
jako dziedzictwa kultury najlepiej podsu-
mował ks. abp Henryk Hoser, który po 
objęciu rządów w diecezji stwierdził, że 
„Świątynia Trójcy Świętej w Kobyłce jest 
integralną częścią skarbnicy wiary katolic-
kiej, trwającej od wieków na Wschodnim 
Mazowszu”.

Podstawa źródłowa: J. Andrzejewski: Kościół 
Św. Trójcy w Kobyłce. Dom modlitwy i arcydzieło 
[b.d.wyd.]; K. Guttmejer: Kobyłka: perła baroku na 
Mazowszu. Kobyłka 1998.



Będzie się działo na Kole
DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA „A”

27 sierpnia 2017 r.

1. Ks. Sławomir Cieślak, pełniący od trzech lat posługę duszpasterską w naszej parafii zo-
stał mianowany przez Ks. Kardynała Kazimierza Nycza z dniem 17 sierpnia proboszczem 
parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Zaborowie. Dziękujemy ks. Sławo-
mirowi za pracę w parafii na Kole, gratulujemy awansu i życzymy sukcesów i satysfakcji 
z pasterskiej posługi proboszcza w nowej wspólnocie parafialnej.

2. Władza Archidiecezjalna mianowała z dniem 27 sierpnia br.  Ks. Andrzeja Kamińskiego 
wikariuszem w naszej parafii. Posługę duszpasterską ks. Andrzeja zawierzamy Matce 
Najświętszej i św. Józefowi i życzymy aby dobrze czuł się w naszej wspólnocie. 

3. Nieszpory dziś o godz. 1815.
4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

• Bractwo Adoracyjne w piątek na Mszy św. o godz. 1900. Po Mszy św. spotkanie koor-
dynatorów.

5. Wznawiamy od września Msze św. w dni powszednie rano o godz. 700 oraz w piątki 
o godz. 1500.

6. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczas 
wszystkich Mszy św. i po południu od godz. 1700.

7. W związku z pierwszą sobotą miesiąca czuwanie maryjne po Mszy 
św. o godz. 1900 do Apelu Jasnogórskiego o godz. 2100.

8. Konferencje dla narzeczonych rozpoczną się w poniedziałek 
4 września w sali św. Józefa o godz. 2000.

9. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, któ-
rą można podjąć podpisując deklarację wyłożoną przy 
wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minu-
tach 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 któ-
rymś z bocznych ołtarzy w kościele.

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

11. Jako wspólnota parafialna łączymy się w duchu 
i modlitwie z naszymi Siostrami i Braćmi – ofia-
rami klęsk żywiołowych w naszej ojczyźnie.  Jed-
nocześnie odpowiadając na apel Przewodniczącego 
Konferencji Episkopatu Polski ks. abpa Stanisława 
Gądeckiego o konkretną pomoc dla poszkodowa-
nych zbieramy dziś na ten cel ofiary pieniężne do pu-
szek  po Mszach św. przed kościołem.

12. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkład-
ką „Koło niedzieli” 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


