
Słowo na Niedzielę
Przebaczyć?

Informacje, jakie płyną ze świata są przerażające: zabójstwa, gwałty, okradanie, dep
tanie godności człowieka, zamachy, nienawiść, handel ludźmi, organami, czasem tylko 
w przerażeniu pomyślimy, do czego jeszcze zdolny jest człowiek. Ale krzywda nabiera 
szczególnego znaczenia, gdy doświadczamy jej osobiście w swojej rodzinie. Jakże bolesne 
i traumatyczne są to doświadczenia, a rany często pozostają do końca życia. 

Wiele razy podejmujemy dyskusje i debaty szukając źródeł i przyczyn takiego sta
nu. Świat szuka odpowiedzi na pytanie, jak położyć temu kres i sprawić byśmy mogli żyć 
obok siebie bez lęku o swoje bezpieczeństwo i prawidłowo się rozwijać, (bo od tego zależy 
przyszłość państwa). Poszukujemy jej u ludzi mądrych, znanych, zapraszamy ekspertów 
a odpowiedź jest tak oczywista i usłyszeliśmy ją w dzisiejszej ewangelii. Piotr zbliżył się 
do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko 
mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż 
siedemdziesiąt siedem razy. 

Przebaczenie jest fundamentem naszych relacji, przebaczenie, które płynie z miłości 
do drugiego człowieka. To nie jest trudne zadanie, ono jest niemożliwe, jeżeli nie zbliżymy 
się do Jezusa i nie spojrzymy jego wzrokiem. Miłosierny wzrok Boga spoczywa na każ
dym jego dziecku, ale czy może być radosne serce rodzica, gdy jego dzieci się nienawidzą, 
zabijają i okradają, gdy już nie mogą na siebie patrzeć? To nie bliźni jest największą prze
szkodą na drodze do szczęścia, ale mój grzech, moja pycha, zawziętość, nieustępliwość, 
nienawiść, zaborczość i zachłanność. Jeśli mój brat chce zmienić swoje życie (na lepsze), 
tak szczerze i naprawdę mam obowiązek pomóc i to u mnie, wierzącego w Chrystusa po
winien zawsze znaleźć pomocną dłoń. To z Jezusem mam nieść krzyż swojego i bliźniego 
cierpienia i na nim zadać śmierć grzechowi, abyśmy mogli powstać przemienieni. Bo Boże 
miłosierdzie jest dla tych, którzy miłosierdzie okazują. 
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Bullę erygującą Diecezję Warszawską 
„Ad universam agri Dominici curam” wydał 
Pius VI 16 października 1798 r. Bulla pod
nosiła miasto Warszawę do godności sto
licy biskupiej, kolegiacie nadawała ran gę 
katedry, wytyczała ramowe granice nowej 
diecezji i stwierdza ła, że odtąd zostaje ona 
wyjęta spod władzy biskupa poznańskie go 
i będzie stanowiła samodzielną jednostkę 
kościelną, wyłączoną również spod jurys
dykcji Gniezna i podlegającą bezpośrednio 

Stolicy Apostolskiej. W chwili ustanowie
nia Diecezja Warszawska liczyła oprócz 
Warszawy 7 dekanatów: błoński, grójecki, 
gąbiński, mszczonowski, piaseczyński, so
chaczewski i warecki. Na terenie diecezji 
było 108 kościołów, a zamieszkiwało ją po
nad 150 tys. wiernych.

W 2 lata po zaistnieniu diecezji 
w granicach wyznaczonych bullą, 9 wrze
śnia 1800 r. Pius VII dołączył do niej para
fie leżące na prawym brzegu Wisły: Pra

gę, Wieliszew, Tarchomin, Nowy 
Dwór, Chotomów i Nieporęt. Zo
stały one oddzielone od Diecezji 
Płockiej i przyłączone do Diecezji 
Warszawskiej jako osobny deka
nat praski.

Po śmierci bp. Miaskowskie
go władze pruskie chciały skaso
wać powstałą 6 lat wcześniej die
cezję, ale Stolica Apostolska nie 
wy raziła na to zgody. Natomiast 
po utworzeniu Królestwa Polskie
go (1815) car Aleksander I oświad
czył abp. Ignacemu Raczyńskie
mu, że jako „poddany pruski nie 
będzie mógł ze względów politycz
nych pełnić jurysdykcji kościel
nej w znajdującej się w granicach 
Króle stwa diecezji warszawskiej, 
której arcybiskup był administra
torem”. Znów trzeba było dosto
sować administrację kościelną do 
nowej rze czywistości politycznej. 
Już w konstytucji Królestwa Pol
skiego Alek sander I zaznaczył, 
że chce mieć w Warszawie me
tropolitę, który dokonywałby ko
ronacji cara na króla Królestwa. 
Stąd w konstytu cji znalazł się za
pis o przyszłym arcybiskupstwie. 

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

rocznicy powołania do życia metropolii warszawskiej.

Utworzenie diecezji warszawskiej  
i okres zaborów 

bp Józef Miaskowski, 
pierwszy biskup warszawski
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Warszawa, która po utworzeniu Królestwa 
stała się znowu stolicą państwa, musiała 
mieć swojego arcybiskupa. Dlatego też Ko
misja Wyznań i Wycho wania Publicznego 
opracowała 22 grudnia 1816 r. specjalny 
memo riał w sprawie utworzenia metropolii 
i arcybiskupstwa w Warsza wie. Rozpoczęły 
się pertraktacje z Rzymem. Porozumienie 
między Stolicą Apostolską a rządem car
skim zostało zawarte 18 stycznia 1818 r. 
a już 12 marca Pius VII, bullą „Militantis 
Ecclesiae regimini”, podniósł do godno
ści Kościoła metropolitalnego dotychcza
sowy Kościół biskupi i zastrzegł sobie na 
przyszłość przydzielenie war szawskiemu 
Kościołowi metropolitalnemu biskupich 
Kościołów die cezjalnych. Druga bulla, „Ex 
imposita nobis”, z 30 czerwca 1818 r., wy
znaczała diecezje, które wchodziły w skład 
nowej metropolii. Oprócz Archidiecezji 
Warszawskiej do metropolii należały die
cezje: krakowska, lubelska, sandomierska, 
włocławska, płocka, podlaska i sejneńska. 
W takim stanie metropolia funkcjonowała 
do powstania styczniowego. Po powstaniu 
car zniósł Diecezję Podlaską, która zo stała 
ponownie przywrócona dopiero w 1918 r. 
Natomiast w 1880 r. Diecezja Krakowska 
została wyłączona z metropolii i poddana 
bez pośrednio Stolicy Apostolskiej. W za
mian przywrócona do życia Die cezja Kie
lecka znalazła się w granicach Metropolii 
Warszawskiej.

Arcybiskup warszawski, jako metro
polita, otrzymał szereg praw i przywilejów. 
Na wniosek cara, Pius VII przyznał mu ty
tuł prymasa Królestwa Polskiego i przy
wilej noszenia szat purpurowych na wzór 
kardynałów Kościoła Rzymskiego. Oprócz 
uprawnień o charakterze kościelnym, me
tropolia posiadała też niektóre prerogaty
wy o cha rakterze politycznym. Po powsta
niu listopadowym uprawnienia po lityczne 
arcybiskupów warszawskich zostały moc
no ograniczone, w latach 60. zreorganizo
wane, a wreszcie po powstaniu stycznio
wym zawieszone.

Powstała w 1818 r. Metropolia War
szawska właściwie cieszyła się poparciem 
tylko cara Aleksandra I, gdyż już jego na
stępca, Mikołaj I, odnosił się do niej nieuf
nie. Brało się to stąd, że arcybiskupi war
szawscy troszczyli się nie tylko o sprawy 
kościelne, ale i narodowe, a sama War
szawa była zbyt polska, by mogła cieszyć 
się poparciem carów. Dlatego też w  ra
mach represji po powstaniu listopado
wym rząd carski chciał znieść Metropolię 
Warszawską, a uprawnienia metropolital
ne przekazać metropolicie mohylewskie
mu. Podobnie rzecz się miała po powsta
niu styczniowym. Jednakże i w jednym, 
i w drugim przypadku Stolica Apostolska 
nie wyraziła na to zgody.

Wnętrze krypty arcybiskupów warszawskich 
w podziemiach bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela. 
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Będzie się działo na Kole
DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA  „A”

17 września  2017 r.

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

•	 Adorujący Najświętszy Sakrament dziś o godz. 1500 w górnym kościele. Temat spo-
tkania „Eucharystia jako celebracja miłosierdzia”. Spotkanie jest otwarte dla wszyst-
kich.

•	 Bracia z „Totus Tuus” dziś o godz. 1700.
•	 Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.
•	 Chłopców, którzy pragną być ministrantami, ks. Leszek zaprasza na spotkanie w naj-

bliższą sobotę o godz. 1000 przed kościołem.
•	 Dziecięca Schola Parafialna w niedzielę o godz. 1015 w salce parafialnej.

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

4. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisując de-
klarację wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minutach modli-
twy 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 świą-
tyni. 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. W związku z pożarem zabytkowej katedry w Gorzowie 
Wielkopolskim, jaki miał miejsce na początku lipca 
br. i decyzją Ks. Kardynała Kazimierza Nycza prze-
prowadzimy w przyszłą niedzielę po Mszach Świę-
tych zbiórkę ofiar pieniężnych do puszek z przezna-
czeniem na remont zniszczonej katedry. 

7. 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.

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

Podziemia	Katedry
W podziemiach bazyliki archikatedralnej spo

czywają prochy znamienitych ludzi polskiej historii: 
wśród nich książęta mazowieccy z rodu Piastów, król 
Stanisław August Poniatowski, prezydenci Rzeczypo
spolitej Polskiej Gabriel Narutowicz i Ignacy Mościcki, 
generał Kazimierz Sosnkowski, wielki pisarz, laureat na
grody Nobla Henryk Sienkiewicz oraz muzyk i mąż stanu 
Ignacy Jan Paderewski; są grobowce arcybiskupów warszaw
skich.

Poziemia są udostępnione do zwiedzania. Na stronie www.
katedra.mkw.pl jest także możliwość wirtualnego spaceru po całej 
bazylice łącznie z podziemiami.


