
Słowo na Niedzielę
Czas opamiętania

Słuchając opowiadania Jezusa o dwóch braciach, zapisanej w Ewangelii św. Mateusza  
21,28-32, próbujemy zrozumieć przyczynę tak odmiennego zachowania się dwóch synów 
właściciela winnicy. Przypowieść zaczyna się od stwierdzenia, że: „Pewien człowiek miał 
dwóch synów”. Pierwszy syn na polecenie ojca: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”  
odpowiedział: „«Idę, panie!», lecz nie poszedł”. Drugi odparł: „«Nie chcę». Później jednak 
opamiętał się i poszedł”. Drugi syn, który mówi „nie” jest buntownikiem; pierwszy który 
mówi „tak”, a nie czyni, jest typem służalczym. Otóż ci dwaj synowie to każdy z nas, czyli 
ktoś, kto ma serce podzielone: raz mówi „tak”, a innym razem „nie”; twierdzi coś, a potem 
sobie przeczy. Dzieje się z nami tak, jak ze świętym Pawłem, kiedy uskarża się na siebie 
i mówi: „Nie rozumiem bowiem tego, co czynię […] Nie czynię bowiem dobra, którego 
chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę” (por. Rz 7, 15.19). Jezus nie łudzi się: do-
brze wie, jacy jesteśmy. Nie istnieje trzeci syn z doskonałą spójnością między mówieniem 
i czynieniem. Dwaj bracia z przypowieści, tak różni od siebie, mają jednak coś wspólne-
go: mają to samo wyobrażenie ojca jako ojca-pana, kogoś, kto wydaje polecenia, którym 
trzeba się podporządkować, albo przeciw którym trzeba się buntować. Żadnemu z nich 
nie przychodzi do głowy, że winnica należy także do nich i że wszystko, co ona zrodzi, 
będzie dla nich. Coś jednak powoduje, że syn, który powiedział „nie”, odwołuje swoją 
wcześniejszą odmowę. Jezus wyraża to jednym słowem: „opamiętał się”. Opamiętać się, 
znaczy zmienić sposób myślenia, zmienić sposób widzenia. Ten chłopiec zmienia sposób 
postrzegania ojca i pracy w winnicy. 

…Boże, który dajesz nam czas  na własne opamiętanie, Boże! Dzięki Ci! 
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Przegląd kronikarza – wrzesień 2017

1. Msze św. dla dzieci przygo-

towujących się do I Komunii św. 

wraz z rodzicami i dla młodzieży 

przygotowującej się do przyjęcia 

sakramentu bierzmowania były 

odprawiane zgodnie z wcześniej 

ustalonym programem.

2. Regularne spotkania wspólnot 
i grup parafialnych:
• Liturgiczna Służba Ołtarza (mi-
nistranci i lektorzy) w każdą sobotę 
o godz. 1000.
• Wspólnota Apostolska Magnificat 
w każdy poniedziałek po Mszy św. 
o godz. 1800.
• Bractwo Adoracji Najświętsze-
go Sakramentu w pierwsze piąt-
ki miesiąca na Mszy św. o godz. 
1900 i w trzecie niedziele miesiąca 
o godz. 1500 na otwartym spo-
tkaniu formacyjnym z konferencją 
Księdza Opiekuna.
• Żywy Różaniec w drugie niedziele 
miesiąca o godz. 1530.
• Bracia z Totus Tuus po 13. dniu 
miesiąca w niedziele o godz. 1700.
• Stowarzyszenie św. Faustyny w 
pierwsze soboty miesiąca po modli-
twie w Godzinie Miłosierdzia.
• III Zakon św. Franciszka w pierw-
sze czwartki miesiąca o godz. 1530.
• Koło Misyjne w trzecie soboty 
miesiąca o godz. 1530.
• Wspólnoty Domowego Kościoła 
raz w miesiącu w domach poszcze-
gólnych członków.

4. Z racji pierwszej soboty 

miesiąca odprawiono w pa-

rafii nabożeństwo czuwa-

nia z Maryją po Mszy św. 

o godz. 1900 do Apelu Ja-

snogórskiego o godz. 2000.

7. Spotkanie Kole-
gium Katechetycz-
nego odbyło się 
w poniedziałek, 4 
września po Mszy 
św. o godz. 1900 
na plebanii.

3. Z racji pierwszego piątku miesiąca księża spowiadali tradycyjnie podczas wszystkich Mszy św. i po południu od godz. 1700.

6. Wznowiono od września Msze św. w dni powsze-dnie rano o godz. 700 oraz w piątki o godz. 1500.

5. Z racji pierwszej nie-

dzieli miesiąca po nie-

szporach o godz. 1815 

przeszła wokół kościoła 

procesja eucharystyczna.

9. Rozpoczął się cykl kon-

ferencji dla narzeczonych 

w poniedziałki o godz. 2000 

w sali św. Józefa.



9. Dla dzieci i młodzieży szkolnej rozpoczynającej rok szkolny i kate-chetyczny odprawiono we wtorek, 5 września Msze św. według nastę-pującego 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.



10. Zgodnie z zaleceniem 
Konferencji Episkopatu 
Polski w święto Narodze-
nia Matki Bożej, w pią-
tek 8 września podczas 
wszystkich Mszy św. od-
mawiano Akt poświęcenia 
Kościoła w Polsce Niepo-
kalanemu Sercu Maryi.



14. W niedzielę, 10 
września zbierano na 
tacę ofiary przeznaczone 
na potrzeby Wyższego 
Metropolitalnego Semi-
narium Duchownego w 
Warszawie.

11. Parafialną pielgrzymkę 
Służby Liturgicznej do sank-
tuarium w Gietrzwałdzie zor-
ganizował i poprowadził w 
sobotę, 9 września ks. Leszek 
Kuźmiński.

15. Podczas audiencji 20 wrze-śnia, w środę o godz. 1100 Prezes Centrum ATTIS Wiktor Masłow-ski i ks. Proboszcz wręczyli Księdzu Kardynałowi zaproszenie na uro-czyste otwarcie Zakładu Onkologii Kobiecej w dniu 27 września br. z prośbą o poświecenie tego obiektu medycznego.

12. Reaktywowano dziecięcą 
scholę parafialną prowadzoną 
pięknie w nieodległej prze-
szłości przez siostrę Wirginet-
tę, felicjankę, a po jej odejściu 
niestety stopniowo zaniedby-
waną aż do całkowitej likwida-
cji. Pierwsze spotkanie „nowej 
scholi” odbyło się w niedzie-
lę, 10 września po Mszy św. 
o godz. 1130 pod kierunkiem 
ks. Andrzeja Kamińskiego i 
pani katechetki Marty Colelli.

13. Kontynuowana jest inicja-tywa duszpasterska „30 mi-nut dla Jezusa”. 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 Sakra-mentu w naszej świątyni.



17. Ks. Kardynał Kazimierz Nycz uczestniczył w uroczystym otwar-

ciu i poświęcił Zakład Onkologii Kobiecej 27 września o godz. 1400 

w Centrum ATTIS na terenie parafii. Wśród zaproszonych gości byli 

m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, władz samorządowych 

różnych szczebli, środowisk medycznych. Duchowieństwo reprezen-

towali: ks. dziekan Wojciech Łagowski, ks. proboszcz Zbigniew God-

lewski, ks. kapelan Bolesław Szewc, ks. Leszek Kuźmiński, ks. Krzysz-

tof Dowalewski, ks. Andrzej Kamiński i ks. Zbigniew Jankowski. 

Okolicznościowe błogosławieństwo dla Pacjentek i Personelu Oddzia-

łu Onkologii Kobiecej przesłał papież Franciszek.

16. Zgodnie z decyzją 
ks. Kardynała Kazimie-
rza Nycza w niedzielę, 24 września zbieraliśmy ofiary pieniężne do puszek z prze-znaczeniem na remont ka-tedry w Gorzowie Wielko-polskim, zniszczonej przez pożar na początku lipca br.



19. W suszarni na sta-

rej plebanii założono 

nową podłogę.

20. W spotkaniu imieni-
nowym biskupów Rafała 
Markowskiego i Micha-
ła Janochy w czwartek, 
28 września uczestniczył 
w Domu Arcybiskupów 
Warszawskich ks. Pro-
boszcz.

18. W węźle C.O. w 
domu parafialnym 
przeprowadzono po-
ważne prace hydrau-
liczne.

22. Sakrament mał-
żeństwa zawarli we 
wrześniu: Jacek Wal-
demar Żach i Beata 
Klimek, Jerzy Szuba 
i Anna Milewska.

21. Do wspólnoty Kościoła 
przez sakrament Chrztu św. 
zastali włączeni we wrześniu: 
Sebastian Urbański, Adam 
Krzysztof Szelachowski, Lena 
Elżbieta Grzegrzółka, Kacper 
Ignacy Kot, Lea Kozica, Woj-
ciech Jan Szczerba, Julianna 
Marlena Awęcka, Weronika 
Natalia Konstantynowicz, Ali-
cja Zubrzycka, Weronika He-
lena Kowalska, Stefania Sidor, 
Zofia Helena Prokurat, Anto-
nia Agnieszka Ciupak, Alek-
sander Mateusz Kozicki, Adam 
Zaborski, Jaromir Bogusław 
Woźniak, Antoni Chomiński, 
Gabriela Fortuna. 

23. Jubileusze sakramentu mał-
żeństwa w naszej parafii ob-
chodzili: 1. Maria i Jerzy – 49 
rocznica; 2. Anna i Stanisław 
– 45 rocznica; 3. Jack i Domi-
nika – 27 rocznica; 4. Beata i 
Marek – 25 rocznica; 5. Joanna 
i Janusz – 23 rocznica; 6. Karo-
lina i Tomasz – 21 rocznica; 7. 
Monika i Piotr – 20 rocznica; 8. 
Marzena i Paweł – 18 rocznica; 
9. Agata i Roman – 13 roczni-
ca; 10. Magdalena i Karol – 10 
rocznica; 11. Małgorzata i Bar-
tosz – 5 rocznica; 12. Agnieszka 
i Łukasz – 4 rocznica; 13. Joan-
na i Mariusz – 3 rocznica; 14. 
Monika i Grzegorz – 2 rocznica;
Drogim Jubilatom życzymy wie-
lu łask, obfitości Bożego błogo-
sławieństwa oraz miłość, którą 
poznaje się nie po sile, lecz po 
czasie jej trwania. 

24. We wrześniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp.: Genowefę Sabinę Zdunek, Jerzego Marię Wiktor. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.



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

1 października 2017 r.

1. Na koncert muzyki W.A. Mozarta i K. Szymanowskiego zapraszamy do naszej świątyni 
dziś na godz. 1730.

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

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

4. 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 piątki o godz. 1800 oraz w niedzielę o godz. 1015 w salce 

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

dynatorów.
5. Konferencje dla narzeczonych odbywają się w poniedziałek w sali św. Józefa o godz. 

2000.
6.	 Nabożeństwa	różańcowe w październiku w dni powszednie po Mszy 

św. o 1800 a w niedziele o godz. 1815. Dzieci zapraszamy na różaniec 
w poniedziałki, środy i piątki o godz. 1700.

7. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spo-
wiadamy podczas wszystkich Mszy św. i po południu od 
godz. 1700.

8.	 Z	racji		pierwszej	soboty	miesiąca nabożeństwo czuwa-
nia z Maryją po Mszy św. o godz. 1900 do Apelu Ja-
snogórskiego o godz. 2100.

9. XVII Dzień Papieski obchodzimy w przyszłą nie-
dzielę, 8 października, pod hasłem „Idźmy naprzód 
z nadzieją!”. O godz. 1730 zapraszamy na spektakl li-
teracko – muzyczny poświęcony św. Janowi Paw-
łowi II w wykonaniu grupy teatralnej „Meandry”. 
Tego dnia tradycyjnie zbieramy przed kościołem 
ofiary do puszek z przeznaczeniem na fundusz sty-
pendialny dla biednej, utalentowanej młodzieży.

10. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpaster-
ska, 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, będą-
cej wyrazem wdzięczności i dziękczynienia za Jubi-
leusz 30-lecia wieczystej, całodobowej adoracji Naj-
świętszego Sakramentu w naszej świątyni. Podpisane 
deklaracje można przynosić do zakrystii, bądź pozosta-
wić na którymś z bocznych ołtarzy w kościele.

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

12. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzie-
li” 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


