
Słowo na Niedzielę
Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę?

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam gospodarza, który potrzebuje większej ilości 
robotników do swojej winnicy, dlatego wychodzi o różnych porach dnia i każdego zapra-
sza do pracy. Żniwa to dla rolników czas szczególnie wytężonej pracy, tu nie ma zbędnych 
rąk i każda pomoc się liczy. Fakt, że gospodarz spotkał tak wielu ludzi, może świadczyć 
o panującym wtedy bezrobociu i poszukiwaniu jakiegokolwiek zajęcia. Ale najbardziej 
kontrowersyjne w tej ewangelii jest rozliczenie gospodarza, który wszystkim wypłacił taką 
samą sumę i nie ważne czy ktoś pracował 1 godz., 6 godz., czy jak ci pierwsi 12 godz..Obu-
rzenie tych pierwszych wydaje się oczywiste i słuszne. Czego więc ma nas nauczyć ta pe-
rykopa? Aby lepiej zrozumieć, tę przypowieść zwróćmy uwagę na kilka istotnych rzeczy.

Bezrobocie to bardzo trudne doświadczenie, szczególnie, gdy jest na utrzymaniu 
rodzina, najlepiej wiedzą o tym ci, którzy stracili pracę a opłaty muszą być zrobione na 
czas. Oczekujący ludzie musieli być zdesperowani skoro przyjęli w ciemno (oprócz pierw-
szych) ofertę gospodarza. Bóg chce w ten sposób pokazać, że dla Niego nie ma rzeczy 
beznadziejnych i wszyscy jesteśmy równi. Nie ma stojących bliżej i dalej, wybranych i od-
rzuconych. „Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, 
nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie 
Jezusie.”(Ga 3, 28).

Choć postawa gospodarza jest w sprzeczności z dzisiejszym kapitalizmem i ekono-
mią, to nie sprzeciwia się prawu czy sprawiedliwości – robotnikom z pierwszej godziny 
jest dane zgodnie z umową – natomiast uwypukla łaskę. Prawem i sprawiedliwością Boga 
jest miłość i dobrowolność. Jego zapłata przewyższa wszelką zasługę, jest nagrodą udzie-
loną wszystkim przez miłosierdzie. Boża hojność jest większa niż moje pragnienia i ocze-
kiwania.

Przypowieść ta zmusza nas do postawienia jeszcze jednego bardzo ważnego pytania. 
Czy ja rozpocząłem pracę w Winnicy Pańskiej? Pomyśl, na ile twoja postawa życiowa 
oznacza pracę w służbie Boga. Czy jest to prawdziwa służba? A może to tylko twoje wy-
obrażenia o niej lub tzw. „pobożne życzenia”?  Egzaminem będzie odpowiedź na pytanie, 
jakim wzrokiem patrzysz na to, że Bóg jest dobry dla innych? 
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Z chwilą odzyskania przez Polskę 
niepodległości przed Kościołem w Polsce 
stanęły nowe, trudne zadania. Przebudowy 
domagała się sama organizacja diecezjalna 
i wewnątrz diecezji.

Kolejną trudnością była sprawa inte-
gracji duszpasterstwa, czy wreszcie kwe-
stia odrodzenia moralnego zobojętnia-
łego i zdemora lizowanego przez wojnę 

społeczeństwa. Świadom tego wszystkie-
go pierwszy arcybiskup Warszawy w II 
Rzeczpospolitej - Aleksander Kakowski już 
w  1917 r. a więc jeszcze przed odzyska-
niem niepod ległości, zwołał do Warszawy 
zjazd Episkopatu z wszystkich 3 zabo rów, 
aby wspólnie radzić nad tymi problemami. 
Bez wątpienia kard. Kakowski był czło-
wiekiem dobrze przygotowanym i odpo-

wiednim na te trudne czasy. Pod jego 
kierownictwem Kościół w Archidiece-
zji Warszawskiej starał się nie wcho-
dzić w  żadne partyjne układy, będąc 
otwartym dla wszystkich. On sam tak 
o tym mówił w 1919 r. przed wybora-
mi do sejmu: „Jestem arcybiskupem, 
metropolitą war szawskim, a na terenie 
mojej diecezji żyją nie tylko zwolenni-
cy Na rodowej Demokracji, ale również 
„Piasta” i „Wyzwolenia”, a także socja-
liści i komuniści, a ja jako biskup je-
stem odpowiedzialny przed Bogiem za 
wszystkich - nie wolno mi być bisku-
pem jednej tylko par tii, chociażby naj-
bardziej życzliwej Kościołowi”.

Podczas jego pasterzowania zo-
stało erygowanych w archidiecezji 50 
nowych ośrodków parafialnych. Zasłu-
gą kardynała było również utworzenie 
przez Benedykta XV w 1920 r., Diecezji 
Łódzkiej. Powsta ła ona z 5 dekanatów 
wydzielonych z Archidiecezji Warszaw-
skiej. Wobec licznych problemów dusz-
pasterskich, jakie ujawniły się po od-
zyskaniu niepodległości, został zwołany 
w Warszawie synod, któ ry w 1922  r. 
uporządkował prawo i wytyczył nowe 
kierunki działal ności Kościoła. Kard. 
Kakowski, aby usprawnić działalność 
duszpa sterską, dokonał podziału die-
cezji na 19 dekanatów. Kolejna zmiana 

200 lat Metropolii Warszawskiej cz. III
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.

Okres międzywojenny 
i II wojny światowej 

kardynał Aleksander Kakowski, 
Prymas Królestwa Polskiego, 

Arcybiskup metropolita warszawski
Źródło: Wikipedia



granic Archidiecezji Warszawskiej nastąpi-
ła 28 października 1925 r„ na mocy kon-
kordatu ze Stolicą Apostolską, która bullą 
„Vixdum Poloniae unitas” wprowadziła 
nowy podział diecezji polskich.

W okresie międzywojennym nastą-
piło ożywienie życia religijnego w archi-
diecezji. Powstały nowe ośrodki duszpa-
sterskie, rozwinęło się duszpasterstwo 
stanowe, charytatywne i wydawnicze. Po-
wstało wiele czasopism i dzienników kato-
lickich. Wielka w tym zasługa ks. Ignace-
go Kłopotowskiego, dziś błogosławionego, 
ówczesnego pro boszcza na warszawskiej 
Pradze i założyciela zgromadzenia sióstr 
loretanek. Na uczelniach polskich powsta-
ło duszpasterstwo aka demickie. W War-
szawie na ten cel oddano pobernardyński 
kościół pw. św. Anny, w którym działali 
wybitni duszpasterze, tacy jak ks. Edward 
Szwejnic i ks. Edward Detkens. Szczegól-
ną rolę w formacji intelektualno-ducho-
wej społeczeństwa pełniło jezuickie śro-
dowisko w Warszawie i franciszkańskie 
w Niepokalanowie oraz prężnie dzia łające 
organizacje i stowarzyszenia, a wśród nich 
przede wszystkim Akcja Katolicka, powo-
łana przez kard. Kakowskiego.

W skali nie tylko Warszawy, ale i ca-
łego kraju wyraźnie rosły kadry inteli-
gencji o pogłębionej świadomości chrze-
ścijańskiej i poczuciu odpowiedzialności 
za Kościół. Jednym z wychowawców no-
wej inteli gencji był warszawski kapłan, 
ks. Władysław Korniłowicz. Z jego oso-
bą łączy się też wielkie dzieło m. Elżbie-
ty Róży Czackiej i powołane go przez nią 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Słu-
żebnic Krzyża. W Laskach pod Warszawą 
stworzyli oni nowoczesny zakład dla ludzi 
ociemniałych i zarazem ośrodek szero-
ko otwarty dla wszystkich po szukujących 
Boga. Wokół ks. Korniłowicza i Lasek 
skupiła się grupa ludzi wybitnych, szeroko 
otwartych na świat i ludzi innych przeko-
nań. W 1919 r. kard. Kakowski konsekro-
wał w katedrze warszawskiej nuncjusza 
apostolskiego w Polsce, Achillesa Rattiego, 
późniejszego papieża Piusa XI. Kard. Ka-
kowski zmarł 30 grudnia 1938 r. W 8 mie-
sięcy później wy buchła II wojna światowa. 
Stolica Apostolska nie zdążyła miano wać 
nowego ordynariusza. Do 1946 r., a więc 
do chwili przybycia kard. Augusta Hlon-

da, Archidiecezją Warszawską kierowali 
admi nistratorzy: abp Stanisław Gall, pierw-
szy biskup polowy Wojska Polskiego, a po 
nim sufragan warszawski - abp Antoni 
Szlagow ski. Archidiecezja Warszawska 
podzieliła losy całego polskiego Kościoła 
i narodu. W wyniku wojny w samej War-
szawie uległa zniszczeniu większość świą-
tyń, zostało zamknięte seminarium. Ar-
chidiecezja poniosła też duże straty wśród 
kleru diecezjalnego i zakonnego. Szacuje 
się je na 11,5 proc. stanu przedwojennego, 
nie licząc tych księży, którzy przeżywszy 
obozy i więzienia, zmar li wkrótce po uwol-
nieniu. Spośród rozstrzelanych i zamęczo-
nych świętym został ogłoszony franciszka-
nin konwentualny - o. Maksy milian Maria 
Kolbe, zaś błogosławionymi: ks. Roman 
Archutowski, rektor seminarium duchow-
nego w Warszawie, aresztowany m.in. 
za pomoc niesioną Żydom, ks. Edward 
Detkens, duszpasterz mło dzieży akade-
mickiej, ks. Michał Woźniak i ks. Michał 
Oziębłowski, proboszcz i wikariusz parafii 
pw. św. Wawrzyńca w Kutnie, aresz towani 
za gorliwą służbę duszpasterską i wier-
ność Chrystusowi i Jego Kościołowi, oraz 
ks. Zygmunt Sajna, dziekan i proboszcz 
z Góry Kalwarii.

Szczególną działalnością Archidiece-
zji Warszawskiej w okresie wojny była po-
moc niesiona prześladowanym i ekstermi-
nowanym przez okupanta Żydom. Wielu 
księży i wiele sióstr zakonnych, mimo gro-
żących represji i niejednokrotnie za cenę 
utraty życia, niosło pomoc ludności żydow-
skiej. Plebanie, kościoły i inne zabudowa-
nia kościelne w Warszawie i poza nią stały 
się miejscem schronienia i przetrwania dla 
wielu Żydów. Także na terenie Warszawy 
grupa działaczy katolickich, skupionych 
we Froncie Odrodzenia Polski, z Zofią 
Kossak na czele, zainicjowała akcję pomo-
cy Żydom, która przybrała ramy organiza-
cyjne w postaci Rady Pomocy Żydom przy 
Delegaturze Rządu na Kraj.

W czasie powstania warszawskiego 
kapłani wspierali powstań ców posługą sa-
kramentalną i modlitwą na polu walki oraz 
ofiarną posługą w szpitalach. W powstaniu 
zginęło 23 kapłanów, zniszczo na została 
większość warszawskich kościołów.



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

24 września  2017 r.

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

•	 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. Kandydaci rozpoczynający przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania (chodzi 
o młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych) spotykają się w przyszłą niedzielę po Mszy św. 
o godz. 900 w sali św. Józefa.

5. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich rodziców zapraszamy na Mszę św. ini-
cjacyjną w przyszłą niedzielę o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami w dolnym 
kościele.

6. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisując dekla-
rację 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-le-
cia wieczystej, całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu 
w naszej świątyni. Podpisane deklaracje można przynosić do 
zakrystii, bądź pozostawić na którymś z bocznych ołtarzy w 
kościele.

7. Na koncert muzyki W.A. Mozarta i K. Szymanowskie-
go zapraszamy do naszej świątyni w przyszłą niedzie-
lę na godz. 1730.

8. Pielgrzymka do Pratulina w ramach inicjatywy 
„Różaniec do granic” organizowana jest w sobotę, 
7 października. Wyjazd sprzed kościoła o 530, po-
wrót ok. 2000. Zapisy w zakrystii.

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

10. W związku z pożarem zabytkowej katedry w Go-
rzowie Wielkopolskim, jaki miał miejsce na po-
czątku lipca br. i decyzją Ks. Kardynała Kazimierza 
Nycza zbieramy dziś ofiary pieniężne do puszek z 
przeznaczeniem na remont zniszczonej katedry. 

11. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkład-
ką „Koło niedzieli” rozprowadzają dziś ministranci 
po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobro-
wolna ofiara na druk kolorowej wkładki i fundusz mi-
nistrancki.

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


