
Słowo na Niedzielę
Pozyskać brata

Nic nie jest tak bolesne, jak poczucie samotności, ponieważ Bóg stworzył nas do 
wspólnoty, wspólnoty z Sobą i drugim człowiekiem, dlatego tak bardzo ważny jest drugi 
człowiek. Dziś mamy pochylić się nad naszym bliźnim, który grzeszy i schodzi lud zszedł 
na złą drogę. Grzech niszczy więź z Bogiem i drugim człowiekiem. Ewangelia przedsta-
wia nam kolejne kroki, jakie powinniśmy podjąć wobec ludzi, którym mamy udzielić 
upomnienia. Upomnienie a nie plotki i oczernianie. Najważniejsze to uświadomić sobie, 
że każdy grzech i błądzenie osłabia naszą wspólnotę, jest ona w jakiś sposób zubożona. 
Upomnienie ma służyć do „Pozyskania swego brata”, a nie udowodnienia, jaki jest bezna-
dziejny. Tam, gdzie dwaj są razem, Ojciec ma upodobanie, bo Syn jest między nimi.

 Następną bardzo ważną rzeczą jest dobro mojego bliźniego, jeżeli szczerze chcę po-
móc, muszę odkryć czego naprawdę potrzebuje. Wielu ludzi potrzebujących prosi o rze-
czy, których tak naprawdę nie potrzebują a często, tylko przedłużają ich trwanie w grze-
chu i samotności. To bardzo trudne zadanie, bo trzeba zainteresować się bliźnim, znaleźć 
czas o wiele łatwiej jest dać pieniądze, jedzenie, ubranie i niech sobie idzie, bo chcę mieć 
święty spokój.

Dziś Jezus zachęca nas, abyśmy z sercem pełnym miłości poszli do bliźniego i w czte-
ry oczy porozmawiali, razem pochylili się nad problemem. Niech zobaczy, że jego życie 
i sprawy są ważne i nie zostawiamy go samego. Jeżeli problem jest poważny i sam sobie 
nie poradzisz znajdź odpowiednie osoby, innych poproś o pomoc, po to jest wspólnota, 
aby problemy rozwiązywać razem. Nie bój się iść do lekarza, sąsiada, urzędu, księdza, 
jeżeli pozyskasz brata wypełnisz najważniejsze przykazanie – miłości, jeżeli nie skorzysta 
z pomocy, to ty wypełniłaś najważniejsze przykazanie. Wielu ludzi jest przekonanych, że 
nie potrzebują pomocy i odrzucają każdą wyciągniętą dłoń, wtedy pozostaje nam, tylko 
duchowo ją wspierać modlitwą osobistą jak również całego Kościoła. 
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Archidiecezja Warszawska sięga korzeniami 
archidiakonatu czerskiego, który powstał w 2. poło-
wie XI w., w ramach Diecezji Poznańskiej. Na prze-
łomie XIII i XIV w. z racji swego korzystnego po-
łożenia Warszawa przejęła prymat wśród grodów 
Mazowsza. W 1320 r. była już kasztelanią, w XIV w. 
stała się ośrodkiem życia polityczno-administracyj-
nego. Dlatego książę Janusz I Starszy stwierdziw-
szy, że Czersk stracił znaczenie obronne, po prze-
budowie zamku w Warszawie przeniósł tu swoją 
stolicę. Pewny jest też fakt przeniesienia w  1402 
r. kapituły kolegiackiej z Czerska do Warszawy, 
na mocy bulli papieża Bonifacego IX „Humilibus 

et honestis”, z  12 listopada 1399 r. Kościół farny 
podniesiono do godności kolegiaty w 1406 r. Ksią-
żę Janusz I Starszy nosił się z zamiarem wszczęcia 
starań o erekcję Diecezji Warszawskiej, ale plany te 
zostały pokrzyżowane brakiem zgody króla Włady-
sława Jagiełły i biskupów poznańskich. Warszawa 
w tym okresie była już silnym ośrodkiem duszpa-
sterstwa miejskiego, zorganizowanego w bractwa, 
wśród których najbardziej znane było bractwo do-
broczynne. Na terenie Warszawy powstawały też 
nowe parafie i świątynie, takie jak pw. św. Marcina 
i pw. św. Anny. Systematycznie wzrastało znaczenie 
Warszawy jako stolicy archidiakonatu, w skład któ-

rego wchodziły deka-
naty: błoński, garwoliń-
ski, gąbiński, latowicki, 
liwski, mszczonowski, 
grójecki, piaseczyński, 
sochaczewski i warecki.

Od 1504 r. działał 
w Warszawie wybitny 
kaznodzieja i mistyk, 
autor wielu pieśni re-
ligijnych, Władysław 
z Gielniowa, bernardyn, 
późniejszy błogosławio-
ny i patron stolicy.

W 1596 r. król 
Zygmunt III Waza prze-
niósł do Warszawy sto-
licę państwa, co wiązało 
się z przeniesieniem 
do tego miasta najwyż-
szych władz państwo-
wych i nurtu życia po-
litycznego. Tu zaczęły 
powstawać rezydencje 
magnackie i biskupie, 
a  także rezydencje 
urzędników królew-
skich. W okresie tym 
nastąpił szybki rozwój 

200 lat Metropolii Warszawskiej cz. I
Na łamach „Koła Niedzieli” rozpoczynamy cykl krótkich artykułów, których zamia
-rem jest przypominanie i popularyzowanie historii archidiecezji z racji dwusetnej 

rocznicy powołania do życia metropolii warszawskiej.

Warszawa przed utworzeniem diecezji 

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Czersku. 
Parafia erygowana w 1242 roku, 

kościół wybudowany w latach 1805-1806.
Źródło: Wikipedia



miasta we wszystkich 
sferach.

Kolejnym stop-
niem usamodzielnienia 
się archidiakonatu było 
zamieszkanie w War-
szawie biskupów po-
znańskich. Oni to od 2. 
połowy XVII w. zaczęli 
tytułować się biskupami 
nie tylko poznańskimi, 
ale także warszawski-
mi, i chętnie rezydowali 
w  stolicy. Pierwszym 
rezydującym w Warsza-
wie biskupem poznań-
skim był Stefan Wierz-

bowski (1663-1687).
Po drugim rozbiorze Polski (1793) zmieniła 

się sytuacja polityczna i kościelna. Ponownie na-
brała znaczenia sprawa usamodzielnienia się archi-
diakonatu. Ostatni król Rzeczypospolitej Stanisław 
August, idąc za wskazaniami sejmu grodzieńskiego 
z 1793 r. rozpoczął starania o utworzenie z archi-
diakonatu biskupstwa warszawskiego. Brat króla, 
książę prymas Michał Jerzy Poniatowski, chciał 
połączyć Warszawę z Gnieznem unią personalną. 
Stolica Apostolska, odpowiadając na te zabiegi kró-
la, oddała archidiakonat w zarząd „tam spirituali-
bus ąuam temporalibus” arcybiskupowi Gniezna, 
dekretem „Quam Eminentissimus”, z 12 stycznia 
1794 r., sygnowanym przez papieża Rusa VI.

Po upadku powstania kościuszkowskiego 
Warszawa znalazła się pod panowaniem rosyjskim. 
Zaborca, chcąc pozyskać zwolenników dla swojej 
polityki, podjął na nowo sprawę utworzenia Diece-
zji Warszawskiej. Okazało się to jednak niemożliwe, 
ponieważ na mocy traktatów rozbiorowych War-
szawa znalazła się pod rządami pruskimi. 9 stycznia 
1796 r. wojska pruskie wkroczyły do Warszawy. Za-
garnięte ziemie podzielono na 2 prowincje. Nabyte 
terytoria po lewej stronie Wisły wraz z Warszawą 
wcielono do tzw. Prus Południowych, a do Warsza-
wy przeniesiono stolicę prowincji. Teren ten prawie 
w całości zamieszkiwali Polacy, toteż władze, by nie 
zrażać miejscowej ludności i stopniowo włączać te 
ziemie do państwa pruskiego, prowadziły ostrożną 
politykę, także wobec Kościoła, który według ocen 
władz pruskich miał znaczący wpływ na mieszkań-
ców tych ziem. Trzeba było szukać rozwiązań po-
zwalających związać z pruską racją stanu interesy 
Kościoła i tej racji stanu je podporządkować. Tu 
leży jedna z przyczyn utworzenia nowej organizacji 
kościelnej na zajętych ziemiach polskich. Podstawę 
prawną dla tych dążeń stanowiła uchwała sejmu 
grodzieńskiego z 1793 r.

Król pruski Fryderyk Wilhelm II, uzurpując 
sobie prawa, jakie w kwestii mianowania kandy-
datów na urzędy kościelne przysługiwały monar-
sze polskiemu, nie czekając na rezultat rokowań 
z Rzymem, 20 lutego 1797 r. wydał patent nomina-
cyjny dla Józefa Bończy Miaskowskiego. Nominat, 
dotychczasowy prepozyt kapituły poznańskiej, był 
dobrze znany władzom pruskim. Brak obecnie peł-
nej dokumentacji, która naświetliłaby cały przebieg 
rokowań z Rzymem. Nie musiały być one jednak 
skomplikowane, skoro jeszcze w tym samym roku, 
23 listopada, powołany został specjalny delegat Rzy-
mu – w osobie i biskupa kujawskiego, Józefa Igna-
cego A. Rybińskiego – do prowadzenia procesu in-
formacyjnego. 3 stycznia 1798 r. bp Rybiński wysłał 
do kapituły kolegiackiej list, prosząc o odpowiedź 
na postawione pytania, potrzebne do prowadzenia 
procesu. Otrzymawszy żądany materiał, bp Rybiń-
ski otworzył proces informacyjny na temat przy-
szłego biskupstwa i nominata Józefa Miaskowskie-
go. Proces odbywał się w Warszawie od 14 do 18 
kwietnia. Z materiału procesowego dowiadujemy 
się dużo zarówno na temat przyszłego biskupa, jak 
i Kościoła warszawskiego. Warszawa liczyła wów-
czas 60 tys. mieszkańców. Kolegiata była kościołem 
parafialnym, a od 1669 r. była zrównana z kościoła-
mi katedralnymi, co potwierdził papież Klemens XI 
w 1715 r. W kapitule zasiadało 7 prałatów i 12 kano-
ników. Obok kolegiaty stał murowany, wymagający 
remontu dom biskupów poznańskich, ale dla przy-
szłego biskupa przewidziano dawny pałac pryma-
sowski, który był w dobrym stanie. Oprócz parafii 
kolegiackiej Warszawa posiadała jeszcze 3 parafie 
w samym mieście i 2 podmiejskie. W stolicy istniały 
też liczne klasztory i domy zakonne. Na jej terenie 
pracowali: kanonicy regularni, pijarzy (2 kolegia), 
kanonicy regularni laterańscy, augustianie, paulini, 
franciszkanie konwentualni, bernardyni, reformaci, 
kapucyni, dominikanie (2 klasztory), karmelitanie 
(2 klasztory) i trynitarze. W sumie było tu 15 mę-
skich klasztorów i domów zakonnych. Spośród za-
konów żeńskich w Warszawie były obecne: brygid-
ki, karmelitanki, sakramentki, siostry miłosierdzia 
i wizytki. Pod Warszawą znajdowało się jeszcze 12 
klasztorów męskich i 2 żeńskie. Ponadto zeznania 
przynosiły informację o tym, że Warszawa posia-
da 6 szpitali, będących jednocześnie przytułkami. 
Przy prawie wszystkich kościołach istniały bractwa 
świeckie, w tym 2 dla narodowości niemieckiej. 
W Warszawie znajdowały się 2 seminaria duchow-
ne: jedno prowadzone przez misjonarzy św. Win-
centego a Paulo, drugie przez bartoszków, zwanych 
komunistami.

bp Stefan Wierzbowski
Źródło: Wikipedia



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

10 września  2017 r.

1. Nieszpory dziś o godz. 1815.
2. Dzieci przygotowujące się w tym roku do I Komunii św. /klasy III/ zapraszamy wraz 

z Rodzicami na Mszę św. inicjacyjną dziś o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami 
w dolnym kościele.

3. Reaktywujemy dziecięcą scholę parafialną. Dziewczynki i chłopcy pragnący śpiewać 
podczas Mszy św. niedzielnych o godz. 1130 zapraszamy na spotkanie z ks. Andrzejem 
i panią Martą dziś po Mszy św. o godz. 1130.

4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:
•	 Żywy Różaniec dziś o godz. 1530.
•	 Chłopców, którzy pragną być ministrantami, ks. Leszek zaprasza na spotkanie w naj-

bliższą sobotę o godz. 1000 przed kościołem.
•	 Wspólnota Krwi Chrystusa w sobotę po Mszy św. o godz. 800.
•	 Koło Misyjne w sobotę o godz. 1530.
•	 Adorujący Najświętszy Sakrament w przyszłą niedzielę o godz. 1500 w górnym ko-

ściele. Temat spotkania „Eucharystia jako celebracja miłosierdzia”. Spotka-
nie jest otwarte dla wszystkich. 

•	 Bracia z „Totus Tuus” w przyszłą niedzielę o godz. 1700.
5. Konferencje dla narzeczonych odbywają się w poniedziałek 

w sali św. Józefa o godz. 2000.
6. „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.

7. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym cza-
sie. Osoby zainteresowane zapraszamy do zakry-
stii.

8. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na Seminarium 
Duchowne w Warszawie.

9. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną 
wkładką „Koło niedzieli” rozprowadzają dziś mi-
nistranci 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


