
Słowo na Niedzielę
Klęska?

Zadaniem rodziców jest przygotować dziecko do dorosłego życia, wykształcenie, wy-
chowanie, wskazać rzeczy oraz wartości najważniejsze i przestrzec przed tym, co niebez-
pieczne. Dziś Jezus przygotowuje swoich uczniów na czas swojego odejścia, ale odejścia, 
które dokona się w ogromnym cierpieniu, poniżeniu i odrzuceniu.  Reakcja Piotra jest 
oczywista „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”, bo przecież nie 
chcemy cierpienia naszych bliskich. Czy w tym miejscu nie powinna pojawić się raczej 
pochwała Piotra i wdzięczność za troskę? A Piotr otrzymuje reprymendę i to bardzo sta-
nowczą „zejdź mi z oczu (…)”. Przestaniemy jednak się dziwić, gdy wnikniemy głębiej w 
tekst i zobaczymy, że troska Piotra o Jezusa nie wypływa jedynie ze współczucia, a raczej 
z troski o siebie i swoją przyszłość. Piotr chce dla Jezusa takiego dobra, jakie chciałby 
mieć dla siebie. To oni (apostołowie) u boku Jezusa mieli panować nad światem, tyle razy 
już słyszeli o królestwie, widzieli cuda Jezusa i doświadczyli bardzo konkretnie Jego mocy. 
Niejednokrotnie kłócili się, kto z nich jest najważniejszy, aż Jezus musiał interweniować, 
aby się nie pobili. A Jezus przygotowuje swoich uczniów, także i nas, na doświadczenie 
„klęski”. Piotr przeżyje klęskę Mistrza (śmierć), przeżyje własną, gdy na dziedzińcu zaprze 
się po trzykroć Jezusa, ale wyjdzie przemieniony w swoim myśleniu i działaniu. Wśród 
wielu ludzkich „klęsk” bez wątpienia cierpienie to jedno z najtrudniejszych doświadczeń 
naszej egzystencji. Wiemy, że nie wyleczymy każdej choroby, nie znajdziemy odpowiedzi 
na wiele pytań. Wielu ludzi ucieka od cierpienia a jeszcze więcej od ludzi chorych. Dzisiaj 
Jezus pokazuje, że czasem nie da się uciec, po prostu przychodzi na nas i musimy się z tym 
zmierzyć. Nie pomagają nawet najbardziej szczere życzenia. Jedyne co możemy zrobić to 
pozwolić, aby Jezus (bo tylko on to potrafi) przemienił naszą „klęskę” w zwycięstwo, jak 
najbardziej haniebną śmierć przemienił w zwycięstwo – zmartwychwstając. 
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Przegląd kronikarza – lipiec i sierpień 2017

1. 73. rocznicę wybuchu Po-

wstania Warszawskiego uczczono 

w parafii modlitwami, biciem 

w dzwony 1 sierpnia w Godzinie 

„W” o 1700 i okolicznościowym 

wystrojem kościoła.

2. W lipcu i sierpniu 
nie były odprawiane 
Msze św. codzienne 
o godz. 700 i w piątki 
o godz. 1500.

3. Regularne spo-

tkania wspólnot 
i grup parafialnych 

w miesiącach wa-

kacyjnych zostały 

czasowo zawieszone.

4. Z racji pierw-
szego piątku 
miesiąca księża 
spowiadali tra-
dycyjnie podczas 
wszystkich Mszy 
św. i po południu 
od godz. 1700.

5. Z racji pierwszej so-boty miesiąca odprawio-no w parafii nabożeń-stwo czuwania z Maryją po Mszy św. o godz. 1900 do Apelu Jasnogórskiego o godz. 2100.

6. Nowy wystrój figu-ry Matki Bożej Fatimskiej w naszym kościele ufundo-wała Wspólnota Apostolska Magnificat z racji jubile-uszów: 100. lecia objawień Matki Bożej w Fatimie, 300. lecia koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej oraz 20. lecia powstania Wspólnoty Magnificat.

7. 26. Pielgrzymka Nie-

pełnosprawnych orga-

nizowana przez KSNAW 

wyruszyła z naszej pa-

rafii w sobotę, 5 sierpnia 

po Mszy św. o godz. 600, 

której przewodniczył ks. 

Bp Piotr Jarecki.

8. Koncert Patriotycz-
ny z okazji 97. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku „Wolna i Niepodle-
gła” w wykonaniu kla-
sycznego Kwintetu Dętego FAVORI wraz z solistami odbył się w niedzielę, 13 sierpnia o godz. 1800.

9. Uroczystość Wniebowstąpienia 
NMP obchodzono we wtorek, 15 
sierpnia. Po Mszach św. odprawia-
nych według porządku niedzielnego 
święcono zioła i kwiaty.

11. Odpowiadając na apel Przewodniczą-

cego Konferencji Episkopatu Polski, ks. Bpa 

Stanisława Gądeckiego o pomoc dla po-

szkodowanych przez nawałnice rodaków 

zbieraliśmy na ten cel ofiary pieniężne do 

puszek w niedzielę, 27 sierpnia.



10. Ks. Sławomir Cieślak, pełnią-
cy od trzech lat posługę wikariusza 
w parafii na Kole, został mianowa-
ny przez ks. Kardynała Kazimierza 
Nycza z dniem 17. sierpnia probosz-
czem parafii Nawiedzenia Najświęt-
szej Maryi Panny w Zaborowie.

12. Nowy rok katechetyczny rozpocznie w 
naszej parafii rekordowa ilościowo grupa no-
wych katechetów. Po części jest to podykto-
wane nową reformą szkolnictwa. Misje ka-
noniczne do nauczania religii otrzymali: ks. 
Krzysztof Dowalewski, ks. Andrzej Kamiński, 
mgr Marta Colella, mgr Katarzyna Janina 
Kijak, mgr Olga Paulina Parda, mgr Grażyna 
Miszczak, mgr Agata Niedźwiecka, mgr Wio-
letta Boroń. Pracę katechetyczną w parafii 
zakończyły po wielu latach: Maria Pik (eme-
rytura) i Dorota Jarząbek – Kość (przebran-
żowienie). Obecnie Kolegium Katechetyczne 
w parafii św. Józefa na Kole liczy 16 osób.

13. XV pielgrzymka 
rowerowa do domu 
św. Faustyny w Gło-
gowcu przez sanktu-
aria maryjne Mazow-
sza wyruszyła z naszej 
parafii we wtorek, 22 
sierpnia po Mszy św. 
o godz. 700. 

14. Do wspólnoty Kościoła przez sakrament 
Chrztu św. zastali włączeni w lipcu i sierpniu: 
Wojciech Poliński, Jagoda Irena Kalicka, Stani-
sław Mariusz Floriański, Hanna Warzała, Piotr 
Szlitkus, Laura Pikora, Julia Małyszko, Zofia 
Maria Bartoszek, Liliana Anna Antczak, Wero-
nika Irena Koszyc, Lena Sitko, Ela Idźkowska, 
Maria Różańska, Maria Aniela Oksiutowicz, Anna 
Laura Seges, Piotr Kraśniewicz, Krzysztof To-
biasz, Nikodem Starak, Jan Paweł Szymański, 
Jakub Bruszewski, Franciszek Artur Owieczko, 
Jan Pełszyk, Borys Patryk Mroczek, Kacper Filip 
Rok, Marcel Wasilewski, Jakub Dębek, Matylda 
Sośnicka, Ewa Maria Jędzura.

15. Sakrament mał-
żeństwa zawarli w lip-
cu i sierpniu: Czesław 
Szwech i Bożena Hanna 
Sadowska, Oskar Głowac-
ki i Marta Zdzieborska, 
Radosław Mordaszew-
ski i Joanna Magdalena 
Tkaczyk, Piotr Piechocki 
i Katarzyna Anna Otwi-
nowska.

16. Jubileusze małżeńskie w lip-
cu i sierpniu świętowali: WANDA 
i KAZIMIERZ – 60 rocz.; JUSTY-
NA i LESZEK – 5 rocz.; ELŻBIETA 
i MAREK  –  36 rocznica; ANNA  
i JAN – 9 rocz.; MARTA i PAWEŁ – 
8 rocz.; TERESA i JERZY – 60 rocz.; 
ALEKSANDRA i MICHAŁ – 1 rocz.; 
MAGDALENA i ARTUR – 8 rocz.; 
EDYTA  i MIROSŁAW – 15 rocz.

17. W lipcu i sierpniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp.: Barbarę Elżbietę Niwette, Witolda Kryspina Polewskiego, Wandę Wawrowską, Eugeniusza Ignut, Wiesława Jerze-go Malejko, Ludwika Jana Padew-skiego, Henrykę Mariannę Garnec-ką. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.



Ks. Sławomir 
Cieślak, pełniący od 
trzech lat posługę 
duszpasterską w naszej 
parafii został mianowa-
ny przez Ks. Kardyna-
ła Kazimierza Nycza z 
dniem 17 sierpnia pro-
boszczem parafii Na-
wiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Zabo-
rowie.

Ks. Sławomir 
Cieślak, s. Władysława i Feliksy z d. Bień, urodził 
się 22 maja 1964 r. w Warce. Wyświęcony na ka-
płana w roku 1991 w bazylice archikatedralnej 
św. Jana Chrzciciela w Warszawie przez kardyna-
ła Józefa Glempa. Był kolejno wikariuszem w pa-
rafiach: Grodzisk Mazowiecki – par. Miłosierdzia 
Bożego, Błonie – par. Świętej Trójcy, Błonie – par. 
Narodzenia Pańskiego, Warszawa – par. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Pyrach, par. Św. Waw-
rzyńca na Reducie Wolskiej, par. Dobrego Pasterza 
na Ulrychowie, par. Św. Józefa Oblubieńca NMP na 
Kole (2014 – 2017).

Słowa pożegnania księdza Sławomira Cieśla-
ka odchodzącego na probostwo do Zaborowa skie-
rowała w imieniu parafian 20 VIII 2017 r. podczas 
Mszy św. o godz. 1015 Aldona Konkiel.

Księże Sławku, zostałeś posłany do naszej 
wspólnoty parafialnej w szczególnym momencie, 
gdy przygotowywaliśmy się do nawiedzenia kopi 
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Potem wraz 
z młodzieżą zająłeś się przygotowaniami do Świato-
wych Dni Młodzieży, które były poprzedzone pere-
grynacją ikony Matki Bożej Salus Populi Romani. 

Te znaki świadczą o tym, że Matka Boża ma 
szczególne upodobanie w Twoim kapłaństwie i za 
pośrednictwem księdza Kardynała kieruje Ciebie 
do parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Pan-
ny w Zaborowie. Cieszy nas to bardzo, gdyż jest 
Ksiądz czwartym kapłanem, który z naszej parafii 
w ostatniej dekadzie obejmuje posługę proboszcza.

Trzy lata minęły szybko i czas się żegnać. 
Dziękujemy Bogu za każdą posługę, którą pośród 
nas sprawowałeś: za Msze Święte i sakramenty, 
opiekę nad wspólnotami. Zapewniamy o modli-
tewnej pamięci dzień i noc w kaplicy Matki Bożej 
Częstochowskiej przed Jezusem w Najświętszym 
Sakramencie. 

Szczęść Boże.

Ks. Arkadiusz 
Wiktorowicz – pro-
boszcz parafii św. Mi-
chała w Goszczynie

Urodził się 
27 września 1961 r. 
w  Kołbieli. Wyświę-
cony 28 maja 1988 
r. w bazylice archi-
katedralnej św. Jana 
Chrzciciela w  War-
szawie przez kardyna-
ła Józefa Glempa. Ma-

gister teologii na Akademickim Studium Teologii 
Katolickiej. Jako wikariusz pracował w parafiach: 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Grodzisku 
Mazowieckim, św. Łucji w Rembertowie, św. Anny 
w Wilanowie, św. Józefa Oblubieńca NMP w War-
szawie na Kole. w latach 2000 – 2005 rezydent w pa-
rafii św. Józefa Oblubieńca NMP na Kole i prefekt 

BYLI WIKARIUSZE,  
KTÓRZY ODESZLI Z NASZEJ PARAFII  

NA PROBOSTWA 



Liceum Ogólnokształcącego. Od 2005 roku ponow-
nie wikariusz w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Warszawie na Kole. Był kapelanem w Centrum 
Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy „AT-
TIS” w Warszawie. Od roku 2009 proboszcz parafii 
św. Michała Archanioła w Goszczynie. 

Ks. Bogumił Kempa – proboszcz parafii 
i kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Kaliszu

Urodził się w 1977 r. w Ostrowie Wielkopol-
skim. Tam ukończył III Liceum Ogólnokształcące 
i po zdaniu egzaminu dojrzałości, wstąpił do Wyż-
szego Seminarium Duchowego Diecezji Kaliskiej. 
W 2002 r. obronił pracę magisterską: „Kontempla-
cja wlana w życiu mistycznym św. Faustyny Kowal-
skiej w świetle Dzienniczka” na wydziale Teologicz-
nym uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
23 maja 2002 r. w Katedrze Kaliskiej, z rak J.E. Ks. 
Bpa Stanisława Napierały przyjął święcenia kapłań-
skie. Przez kolejne trzy lata pracował w parafii Mi-
łosierdzia Bożego w Kaliszu. 

W roku 2005 został skierowany przez Bisku-
pa Kaliskiego na studia specjalistyczne z zakresu 
prawa kanonicznego na Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie w roku 
2008 obronił magisterium: „Absolucja wielu peni-
tentów równocześnie bez uprzedniej spowiedzi 
indywidualnej w świetle Kodeksu prawa kanonicz-
nego z 1983 r.”. Aktualnie przygotowuje rozprawę 
doktorską „Utworzenie Diecezji Kaliskiej oraz pro-
ces powstawania jej struktur w latach 1992 – 2007. 
Studium historyczno-prawne”. Podczas studiów 
doktoranckich (2005 – 2009) mieszkał w parafii św. 
Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie na Kole. Tu 
dał się poznać jako dobry duszpasterz i organizator 
wielu przedsięwzięć o charakterze religijnym, mię-
dzy innymi sprowadził do Warszawy kopię Cudow-
nego Obrazu św. Józefa Kaliskiego. 

W tym czasie przeprowadził także kilkana-
ście serii rekolekcji w różnych parafiach w Polsce, 
między innymi w Warszawie, Kaliszu, Jastrzębiu 

Zdroju, Ostrowie Wielkopolskim. Tematyka reko-
lekcji była bardzo szeroka, z reguły jednak obej-
mowała tematy związane z kultem Miłosierdzia Bo-
żego i św. Józefa. Dwukrotnie pełnił posługę ojca 
duchowego Kaliskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną 
Górę. W  roku 2009 decyzją Ks. Bpa Stanisława 
Napierały, ks. Bogumił Kempa, został mianowany 
proboszczem i kustoszem Diecezjalnego Sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu. Obecnie peł-
ni funkcję Oficjała Sądu w diecezji kaliskiej.

Ks. dr Dariusz Bartoszewicz – proboszcz 
parafii Świętej Faustyny Kowalskiej

w Sękocinie Starym
Urodzony 2 listopada 1970r. w Piasecznie 

z ojca Kazimierza i matki Haliny z d. Dudzickiej. 
Ochrzczony w kościele parafialnym pw. św. Anny 
w Piasecznie 18  kwietnia  1971r. Bierzmowany 
16. maja 1986r. przez JE ks. Abpa Bronisława Dą-
browskiego w par. p.w. św. Michała w Warszawie.

Szkołę Podstawową ukończył w Piasecznie. 
Naukę kontynuował w LIII Liceum Ogólnokształcą-
cym pw. św. Augustyna w Warszawie; które ukoń-
czył w 1989r. zdając egzamin dojrzałości.

W okresie od 1 października 1989 do 25 maja 
1996 był alumnem Wyższego Metropolitalnego Se-
minarium Duchownego pw. św. Jana Chrzciciela 
w Warszawie. Pierwszy stopień sakramentu świę-
ceń - diakonat przyjął w Warszawie 14 maja 1995r. 
z rąk JE ks. Bpa Piotra Jareckiego. Przez przyjęcie 
dnia 25 maja 1996r. w katedrze warszawskiej z rąk 
JEm. Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski 
święceń prezbiteratu został kapłanem Archidiecezji 
Warszawskiej. Od 18 czerwca 1996r. do 25 czerwca 
2005r. pełnił funkcję wikariusza parafii pw. św. Ka-
zimierza w Pruszkowie w dekanacie pruszkow-
skim. Od 25 czerwca 2005r. do 22 czerwca 2007r. 
był wikariuszem parafii p.w. św. Józefa w Warasza-
wie w dekanacie wolskim. Od czerwca 2007r. do 



sierpnia 2008r. był rezydentem tejże parafii. Od 
sierpnia 2008r. do 30 listopada 2013r. był ponownie 
wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Warszawie. 
Od 1 grudnia 2013r. jest proboszczem parafii św. 
Faustyny w Sękocinie w dekanacie raszyńskim. 24 
grudnia 2016r. został odznaczony przywilejem ro-
kiety i mantoletu.

W czasie formacji seminaryjnej (od 1989 do 
1996r.) studiował filozofię i teologię w Papieskim 
Wydziale Teologicznym w Warszawie sekcja św. 
Jana Chrzciciela. Po ukończeniu studiów uzyskał 
tytuł magistra teologii na podstawie pracy: Interpre-
tacja napisu: mene, mene, tekel ufarsin – Dn 5, 25, 
napisanej pod kierunkiem ks. dr hab. Stanisława 
Kura. W roku akademickim 1996/97 był uczestni-
kiem kursu licencjackiego. Praca magisterska zo-
stała decyzją Rady Wydziału uznana za licencjacką 
i po jej obronie 28 maja 1997r. nadany został przez 
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie stopień 
licencjata (kanonicznego) teologii w specjalności 
teologii biblijno - pastoralnej. W latach 1997 - 1999 
odbył dwuletnie studia doktoranckie w Papieskim 
Wydziale Teologicznym w Warszawie. Dnia 25 
maja 1999r. obronił rozprawę doktorską: Huryckie 
reminiscencje w Pięcioksięgu i Dziele Deuterono-
mistycznym i uzyskał stopień naukowy doktora 
teologii w specjalności biblijno - pastoralnej. Pro-
motorem pracy był ks. dr hab. Stanisław Kur, zaś 
recenzentami ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek 
i ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk.

 Od 1 października 1999r. do 31 września 
2007r. był wykładowcą w Papieskim Wydziale Teo-
logicznym w Warszawie. Dnia 1 października 2007r. 
został zatrudniony jako adiunkt w Papieskim Wy-
dziale Teologicznym w Warszawie a następnie mia-
nowany na ten urząd przez JE Kazimierza Nycza 
Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego, Wielkie-
go Kanclerza PWTW. 

Ponadto od 1 października 2007r. do 30 wrze-
śnia 2010r. był Sekretarzem PWT w Warszawie 
oraz koordynatorem CIBnS. Od 6 marca 2008r. do 
30 września 2010r. był sekretarzem redakcji War-
szawskich Studiów Teologicznych.

Od 1 października 2008r. prowadzi wykłady 
zlecone na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dotychczas pro-
wadził wykłady: Stary Testament księgi prorockie, 
Księga Psalmów, Dzieje Apostolskie i Listy św. Paw-
ła, Introdukcja biblijna.

Od października 2002r. do czerwca 2009r. 
wykładał wybrane zagadnienia z Pisma Świętego 
w  nowicjacie oraz junioracie Sióstr Opatrzności 
Bożej w Grodzisku Mazowieckim w łącznym wy-
miarze ok. 90 godzin wykładowych rocznie. Od 
września 2007r.do czerwca 2009r. wykładał Teolo-
gię biblijną Starego i Nowego Testamentu w nowi-

cjacie Sióstr Werbistek w Sulejówku.
Jest aktywnym członkiem towarzystw i sto-

warzyszeń naukowych. 
Od 2000r. należy do Warszawskiego Towa-

rzystwa Teologicznego im. bł. ks. Romana Archu-
towskiego. Od 2002r. do 2014r. pełnił w nim funkcję 
członka Zarządu (w kadencji 2002-2005 skarbnika, 
zaś w kadencjach 2005-2008, 2008-2011, 2011-2014 
sekretarza).

Od 2002r. jest członkiem Polskiego Towarzy-
stwa Orientalistycznego. Uczestniczył w wielu se-
sjach naukowych Towarzystwa w Warszawie. Wy-
głosił wykład Czy Biblia ulegała i ulega zmianom 
podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Orientali-
stycznej 9 maja 2017r. organizowanej przez Polskie 
Towarzystwo Orientalistyczne i Wydział Orientali-
styczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2006r. jest członkiem Stowarzyszenia Bi-
blistów Polskich. Uczestniczył w sympozjach orga-
nizowanych przez Stowarzyszenie w Kaliszu (2006), 
w Pelplinie (2007), Wrocławiu (2008), Tarnowie 
(2010), Katowicach (2011) i Warszawie (2012), Łodzi 
(2014), Toruniu (2015), Rzeszowie (2016).

Od 2006r. jest członkiem ogólnopolskiego 
stowarzyszenia Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. W 
latach 2006-2008 pełnił funkcję zastępcy diecezjal-
nego moderatora Dzieła Biblijnego w Archidiecezji 
Warszawskiej. Był także członkiem zespołu redak-
cyjnego Przeglądu Biblijnego.

Od 1 września 1993r. do 30 września 2009r. 
był nauczycielem religii. Dnia 31 lipca 2001r. uzy-
skał stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóło-
wy przebieg pracy katechetycznej:

Od 1 września 1993r. do 31 sierpnia 1994r. 
nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 8 w Pruszko-
wie, ul. Obrońców Pokoju 44.

Od 1 września 1996r. do 31 sierpnia 1998r. 
nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Tade-
usza Kościuszki, ul. Kościuszki 38 w Pruszkowie.

Od 1. września 1998r. do 31 sierpnia 2008r. 
nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
(Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana, a od 
1 września 2001r. do 31 sierpnia 2004r. także Gim-
nazjum nr 1) ul. Daszyńskiego 6 w Pruszkowie.

Od 1 września 2005r. do 31 sierpnia 2006r. 
nauczyciel w Kolegium św. Józefa w Warszawie, ul. 
Deotymy 41.

Od 1 września 2005r. do 31 sierpnia 2008r. 
nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. 
Norwida w Warszawie, ul. Obozowa 60.

Od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2009 na-
uczyciel w Zespole Szkół nr 24 w Warszawie, ul. 
Księcia Janusza. 

xZG



M o j e  ś w i a d e c t w o *

Urodziłam się 31 lipca 1920 r. jako najmłodsze dziecko w rodzinie Godlewskich z ojca 
Adolfa i Józefy. Mieszkam na Woli. Należę do parafii Dobrego Pasterza. Obecnie skończę 88 
lat.

W latach przedwojen-
nych mieszkaliśmy na „drewnia-
nym Kole” – po lewej stronie uli-
cy Obozowej, jadąc w kierunku 
Śródmieścia. Jako tutejsza miesz-
kanka byłam świadkiem budu-
jącego się nowego Kościółka na 
ul. Deotymy. Była to budowla 
drewniana. Pamiętam, że w 1938 
r. Kościół został poświęcony i od-
dany do użytku wiernym. Często 
bywałam na Mszach św. w nie-
dzielę. Ochotnie chodziłam do 
nowej Świątyni. Była to przecież 
moja parafia. Msze Święte odpra-
wiał ksiądz Jan Sitnik.

Jednym z najważniej-
szych wydarzeń mojego dorosłe-
go życia było zawarcie Sakramen-
tu Małżeństwa w dniu 8 stycznia 
1939 roku w kościele parafialnym 
pod wezwaniem św. Józefa na 
Kole. Miałam wtedy 18 lat. Ślu-
bu udzielił nam ksiądz Jan Sitnik.

Sakramentalne „Tak” 
przyrzekli sobie – panna Felik-
sa Godlewska i kawaler Jan Ko-
walski – co zapisano w księgach 
tego Kościoła za nr aktu – 2/1939. 
W 1940 r. zostałam parafian-
ką Kościoła św. Stanisława ul. 
Bema. Na Kole nadal zamieszki-
wała moja starsza siostra Czesła-
wa Krzyżewska z rodziną, aż do 
1944 roku tj. do Powstania War-
szawskiego. Tutaj na Kole chrzcili 
swoje dzieci.

Gdy bywałam na Kole w obecnej Świątyni murowanej, zawsze wracam myślą do 
tamtej budowli drewnianej, w której brałam ślub. Jest to niezatarte wspomnienie mojego 
życia.

Feliksa Kowalska 
ul. Góralska  

Warszawa, 29 marca 2008 roku.

*Po śmierci i pogrzebie śp. Feliksy Kowalskiej rodzina dostarczyła parafii powyższy 
tekst i zdjęcie.



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

3 września  2017 r.

1. Nieszpory i procesja eucharystyczna dziś o godz. 1815.
2. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

• Stowarzyszenie św. Faustyny w sobotę po modlitwie w Godzinie  Miłosierdzia.
3. Wznowiliśmy od września Msze św. w dni powszednie rano o godz. 700 oraz w piątki 

o godz. 1500.
4. Dzieci i młodzież szkolna spotykają się na Mszach  św. rozpoczynających rok szkolny        

i katechetyczny we wtorek 5 września, według następującego porządku:
• godz. 900  Młodzież szkół ponadpodstawowych;
• godz. 1000 Szkoła Podstawowa nr 317 i Szkoła Podstawowa nr 388
• godz. 1100 Szkoła Podstawowa nr 148;
• godz. 1200 Szkoła Podstawowa nr 225

5. Spotkanie Kolegium Katechetycznego w poniedziałek, 4 września po Mszy św. o godz. 
1900 w domu parafialnym.

6. Konferencje dla narzeczonych odbywają się w poniedziałek w sali św. Józefa o godz. 
2000.

7. Dzieci przygotowujące się w tym roku do I Komunii św.  /klasy III/ zapra-
szamy wraz z Rodzicami na Mszę św. inicjacyjną w przyszłą niedzielę 
o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami w dolnym kościele.

8. Reaktywujemy dziecięcą scholę parafialną.  Dziewczynki 
i chłopcy pragnący śpiewać podczas Mszy św. niedzielnych 
o godz. 1130 zapraszamy na spotkanie z ks. Andrzejem i pa-
nią Martą w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 1130.

9. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, 
którą można podjąć podpisując deklarację wyłożoną 
przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu 
minutach modlitwy adoracyjnej raz w miesiącu 
w kaplicy M.B. Częstochowskiej, będącej wyrazem 
wdzięczności i dziękczynienia za Jubileusz 30-lecia 
wieczystej, całodobowej adoracji Najświętszego 
Sakramentu w naszej świątyni. Podpisane dekla-
racje można przynosić do zakrystii, bądź pozosta-
wić na którymś z bocznych ołtarzy w kościele.

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

11. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na Se-
minarium Duchowne w Warszawie.

12. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną 
wkładką „Koło niedzieli” rozprowadzają dziś mini-
stranci po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus 
dobrowolna ofiara na druk kolorowej wkładki i fun-
dusz 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


