
Słowo na Niedzielę
Wątpliwi dzierżawcy

Czytania dzisiejszej niedzieli ( Iz 5, 1-7 i Mt 21,33-43) rozpoczynają się jak gdyby stro-
fami pieśni o zawiedzionej miłości Boga do Jego ludu. Ten lud to „winnica przynosząca 
cierpkie owoce” (według Izajasza), to rolnicy, którzy zamiast plonów Jego winnicy, oddają 
Gospodarzowi krew wysłanników Pana. 

Po strofach hymnu o zawiedzionej miłości, Prorok i Ewangelista zmieniają go na 
pieśń o pasji, o postanowieniach Miłości, której nie zagasi żadne rozczarowanie, która się 
nie poddaje, której nigdy nie brakuje cudów i która, natychmiast po każdym odrzuceniu, 
rozpoczyna na nowo uwodzić serce za pośrednictwem nowych proroków, nowych sług, 
a ostatecznie przez Syna - „odrzuconego kamienia”. Przypowieść jest jasna. Winnicą jest 
Izrael, ale nie tylko. Jesteśmy nią także my, także ja - winnica i rozczarowanie Boga. „Co 
jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej?” (Iz 5, 4). Co jeszcze Bóg 
miał dla mnie uczynić? Piękny jest ten obraz rozentuzjazmowanego Boga, który czyni dla 
mnie to, czego nikt inny nigdy nie zrobi. 

A zatem zanim wykonam jakąkolwiek czynność, przede wszystkim chcę się zatrzy-
mać i poczuć, że jestem kochany, pozwolić Bogu, by mnie kochał – poczucie, że się jest 
kochanym, pozwala stać się mocnym - następnie zaś rozkoszować się tym, że jestem pasją 
Boga, Jego malutką latoroślą, z której On nie chce zrezygnować. Czytam dziś Słowo, który 
wzmacnia moją wiarę, które wciąż wywołuje moje wzruszenie.
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Od stycznia tego roku, gdy uzyskano 
zgodę Ministra Zdrowia – Pana Konstante-
go Radziwiłła – trwały intensywne prace nad 
utworzeniem nowego oddziału onkologii 
kobiet  w szpitalu Centrum ATTIS. Dnia 27 
września starania te zostały uwieńczone uro-
czystym otwarciem i poświęceniem Oddziału 

„Zdrowie kobiety” na czwartym piętrze szpi-
tala. 

Koncepcja projektu została zaczerpnię-
ta z Japonii, skąd Pan Prezes Wiktor Masłow-
ski przeszczepia ją na grunt polski. Chodzi 
o to by kobieta cierpiąca na chorobę nowo-

tworową mogła tu znaleźć wszystko czego 
potrzebuje, nie tylko od strony medycznej, 
ale również od strony psychiki i relacji z 
bliskimi. Szpital został uzupełniony o nie-
zbędny sprzęt medyczny. Do chirurgii no-
wotworów niezbędna jest gamma kamera, 
która pozwala precyzyjnie usunąć tkankę 
guza. Sale chorych są 1-2 osobowe w pełni 
klimatyzowane, w każdej jest osobna kom-
fortowa łazienka dostosowana do potrzeb 
osób chorych. Każda pacjentka będzie 
miała swoją małą lodówkę. Kobiety będą 
mogły zadbać o swój wygląd, umalować 
się, w razie potrzeby dobrać odpowiednią 
perukę. Jest przewidziana specjalna część 
na spotkania z bliskimi z kącikiem zabaw 
dla dzieci, nawet z możliwością upieczenia 
ciasta. Leczenie chorych onkologicznie na 
ogół trwa długo i często łączy się z dłu-
gimi okresami hospitalizacji, więc chodzi 
o zapewnienie maksimum komfortu życia 
pacjentek.

Głównym inwestorem jest właści-
ciel Centrum ATTIS, czyli Samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego, który wyłożył 
kilka milionów złotych, choć pomagało 

Zdrowie kobiety w ATTIS-ie  
Ks. Bolesław Szewc



wiele instytucji nie tylko materialnie. Z oka-
zji uroczystości otwarcia otrzymaliśmy od 
Ojca Świętego Franciszka specjalne błogo-
sławieństwo dla pacjen-
tek i personelu Oddzia-
łu. Znalazło ono swoje 
miejsce w centrum, przy 
dyżurce pielęgniarek. W 
niedzielę poprzedzającą 
uroczystość na Mszy św. 
poświęciliśmy krzyże, 
które zawisły w pomiesz-
czeniach Oddziału. 

Na uroczystość przy-
byli bardzo liczni goście. 
Przede wszystkim Jego 
Eminencja Kazimierz 
Kardynał Nycz, Arcybi-
skup Warszawski, któ-
ry dokonał poświęcenia 
Oddziału. Całością otwarcia kierował Pan 
Prezes Wiktor Masłowski. Władze Woje-
wództwa reprezentowały Panie Wicemar-
szałek Elżbieta Rzymowska i Wicemarsza-
łek Elżbieta Ranc. Przybyli między innymi: 
Pani Krystyna Wechman – prezes Federa-

cji Amazonek, która 
też odegrała niemałą 
rolę w utworzeniu 
tego Oddziału;  Pan 
Krzysztof Strzałkow-
ski, burmistrz Woli, 
który wspierał pro-
jekt od strony władz 
stolicy; Ks. Dziekan 
Wojciech Łagowski; 
Nasz ks. Proboszcz 
Zbigniew Godlew-
ski, który zorgani-
zował tę uroczystość 
od strony kościelnej; 
i  wielu innych. Pan 
Prezes odczytał list 
Marszałka Sejmu 

RP Marka Kuchcińskiego. Na uroczystość 
przysłał swój list Minister Konstanty Ra-

dziwiłł. 
Istotę tego wydarzenia najlepiej wyra-

ziła Pani Wicemarszałek Elżbieta Rzymow-
ska: „Bardzo się cieszymy, bo to jest odpo-
wiedź na nasze potrzeby, potrzeby kobiet. 
Każdy człowiek który choruje potrzebuje z 
jednej strony leczenia, a z drugiej empatii, 
wsparcia i zrozumienia tej trudnej sytuacji, 
a to miejsce będzie zapewniało taką kom-
pleksową opiekę od początku do końca. 
Chciałabym podziękować Państwu, którzy 
tu pracujecie za zaangażowanie. To nie jest 
łatwo taką inwestycję przygotować.” 

Czekamy teraz na dopełnienie pozo-
stałych formalności, między innymi umo-
wę z NFZ, aby mogły być przyjmowane 
pacjentki.







4 marca 1946 r. decyzją Stolicy Apo-
stolskiej została ustanowio na unia per-
sonalna między Warszawą i Gnieznem. 
Prymas Polski kard. August Hlond, do-
tychczasowy arcybiskup Gniezna i Pozna-
nia, przestał być arcybiskupem Poznania, 
natomiast został arcybisku pem Warszawy. 
Od tej też chwili pełne dziedzictwa pryma-
sowskie Gniezno łączy się coraz bardziej 
z Warszawą, będącą centrum życia społecz-
nego, politycznego i kulturalnego. Wkrót-
ce po swoim ingresie do prokatedry, kard. 
Hlond konsekrował dla Archidiecezji War-
szawskiej 2 biskupów pomocniczych: ks. 
Zygmunta Choromańskiego i ks. Wacława 
Majewskiego. Niebawem powołał też do 
życia Prymasowską Radę Odbudowy Ko-
ściołów, której zadaniem była tro ska o od-
budowę świątyń, leżących w gruzach od 
czasu powstania warszawskiego. Podzielił 
też Warszawę na 2 dekanaty: warszawski 
północny i warszawski południowy, i po-
wołał 4 nowe: nowodworski, pruszkowski, 
piaseczyński i rembertowski.

Trzyletni okres rządów prymasa Hlon-
da był bardzo ważny dla dal szych dziejów 
Kościoła w Polsce i Kościoła w archidie-
cezji. Był to czas, w którym Kościół mógł 
zaleczyć przynajmniej częściowo rany za-
dane mu w czasie wojny, czas porządko-
wania wielu wewnętrz nych dziedzin życia 
kościelnego, jak również czas pierwszych 
kon taktów z niezbyt jeszcze agresywnym 
systemem politycznym, jaki zaczynał pano-
wać w Polsce. Niewątpliwie, kard. Hlond, 
którego za wołaniem biskupim były słowa: 
„Daj mi duszę, resztę zabierz”, ura tował 
duszę polskiego narodu i dał Kościołowi 
mocne fundamenty na całe powojenne bu-
dowanie. Po jego śmierci, w 1947 r., pyta-
no z lękiem, czy ktoś jest w stanie zająć 

miejsce tego wielkiego pryma sa? Pytanie 
było tym bardziej uzasadnione, że sytuacja 
polityczna i społeczna kraju wskazywała 
na odchodzenie władz od wcześniej dekla-
rowanej lojalności i wolności dla Kościoła.

W takiej to sytuacji Prymasem Polski 
i arcybiskupem Warszawy został dotych-
czasowy ordynariusz lubelski - bp Stefan 
Wyszyński. W liście skierowanym do wier-
nych z racji swojego ingresu tak pi sał o so-
bie i o swojej misji: „Nie jestem politykiem 
ani dyplomatą, nie jestem działaczem ani 
reformatorem. Jestem natomiast ojcem wa-
szym duchownym, pasterzem i biskupem 
dusz waszych. Jestem apostołem Jezusa 
Chrystusa. Posłannictwo moje jest kapłań-
skie, pasterskie, apostolskie”. Szybko oka-
zało się jednak, że Prymas bę dzie musiał 
być zarówno dyplomatą, jak i politykiem. 
Gdy w kwietniu 1950 r. z inicjatywy Pryma-
sa Wyszyńskiego zawarto porozumienie 
między państwem i Kościołem, jego autor 
był przez wielu niezrozu miany i krytyko-
wany. Sytuacja z każdym rokiem stawała 
się trudniej sza. Władza komunistyczna nie 
miała zamiaru przestrzegać zawar tego po-
rozumienia. Reakcją na to bezprawie był 
wystosowany przez Episkopat memoriał 
do władz, w którym czytamy: „Rzeczy Bo-
żych na ołtarzu Cezara składać nam nie 
wolno. Non possumus”. Na re akcję ze stro-
ny władzy nie trzeba było długo czekać. 24 
września 1953 r. Prymas Wyszyński został 
internowany. Przez 3 lata przebywał w od-
osobnieniu, w różnych miejscach Polski. 
Nie mógł brać bezpo średnio udziału w ży-
ciu Kościoła. Ale właśnie w czasie interno-
wania przygotował z okazji 300. rocznicy 
ślubów Jana Kazimierza Jasnogór skie Ślu-
by Narodu, które dały początek nowemu 
programowi pracy duszpasterskiej, reali-

200 lat Metropolii Warszawskiej cz. IV
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.

Kard. August Hlond 
i kard. Stefan Wyszyński 



zowanemu w okresie Wielkiej Nowenny 
(1957- 1966), przygotowującej Naród i Ko-
ściół do Milenium Chrztu Polski. Czasy 
posługi kard. Wyszyńskiego to także okres 
rozważnego wpro wadzania w życie odnowy 
soborowej w Polsce. Ważne miejsce w tym 
procesie zajmuje Archidiecezja Warszaw-
ska. To właśnie w kościele pw. św. Marcina 
w Warszawie i w Izabelinie, gdzie probosz-
czem był świątobliwy ks. Aleksander Fedo-
rowicz, po raz pierwszy liturgia Mszy św. 
była sprawowana „twarzą do ludzi”.

W tym czasie doszło też do powsta-
wania nowych duszpasterstw środowi-
skowych, takich jak ruch oazowy, który 
kształtował postawy moralne młodzieży, 
czy duszpasterstwo akademickie, środo-
wisk twórczych, robotników, osób chorych 
i niepełnosprawnych. W 2. po łowie lat 50. 
ks. Tadeusz Fedorowicz utworzył, na po-
lecenie Prymasa Wyszyńskiego, Krajowe 
Duszpasterstwo Niewidomych. Natomiast 
w zorganizowaniu duszpasterstwa samot-
nych matek zasłużyła się zmarła w opinii 
świętości Teresa Strzembosz.

Po usunięciu religii ze szkół ważną 
rolę w wychowaniu religijnym młodego 
pokolenia odegrała dynamicznie organizo-
wana katechi zacja parafialna w punktach 
katechetycznych i w prywatnych do mach 
wiernych, którzy często z tego powodu 
byli narażeni na szy kany ze strony władz 
komunistycznych. Pod koniec posługi Pry-
masa Wyszyńskiego punktów tych było 
732, w  tym 382 w pomieszczeniach pry-
watnych.

Ważne miejsce w pracy archidiecezji 
w tym okresie zajmowała od budowa znisz-
czonych podczas wojny świątyń i wznosze-
nie nowych, często bez zgody ówczesnej 
władzy ludowej. Przykładem może być 
budowa kościoła w Zbroszy Dużej, któ-
ra zakończyła się sukcesem tylko dzięki 
nieugiętej postawie tamtejszego probosz-
cza, ks. Czesła wa Sadłowskiego, i para-
fian. Służba Bezpieczeństwa, mimo zastra-
szania i tortur, nie zdołała przeszkodzić w 
budowie. Takich przypad ków było więcej. 
W czasie posługi kard. Wyszyńskiego od-
budowana została katedra pw. św. Jana, 
a także dom arcybiskupów warszaw skich 
oraz 70 zabytkowych kościołów.

W 1957 r. arcybiskup Warszawy do-
konał reorganizacji struktur die cezjalnych. 

Archidiecezja liczyła wtedy 32 dekanaty 
i 329 parafii. Za mieszkiwało ją 3 mln ka-
tolików. Jej obszar wynosił 12 tys. 400 km 
kw. Do dnia śmierci kard. Wyszyńskiego, 
28 maja 1981 r. liczba deka natów nie uległa 
zmianie, natomiast liczba parafii wzrosła 
do 347. Poza tym w archidiecezji było 88 
samodzielnych ośrodków dusz pasterskich. 
W samej Warszawie było 81 parafii i 8 rek-
toratów, nie licząc kościołów zakonnych. 
W trakcie budowy było 40 kościołów i ka-
plic. Ogółem liczba kapłanów inkardyno-
wanych do diecezji wy nosiła 1 017. W se-
minarium duchownym przygotowywało 
się do kapłaństwa 219 kleryków.

Wielkim wydarzeniem kościelnym 
i  narodowym był wybór na Stolicę Pio-
trową, w październiku 1978 r., najbliższe-
go współpracownika Pry masa, kard. Ka-
rola Wojtyły. W 1979 r. Papież Jan Paweł 
II przyjechał do Polski z 1. pielgrzymką. 
Pielgrzymka ta stała się inspiracją do po-
wstania w 1980 r. „Solidarności”. Rola Ko-
ścioła, a szczególnie kard. Wyszyńskiego, 
w powstaniu tego ruchu jest niekwestiono-
wana.

Ciąg dalszy ogłoszeń
8. Kandydaci  przygotowujący się do Sa-

kramentu Bierzmowania spotykają się 
w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 
900 w sali św. Józefa.

9. Dzieci przygotowujące się do rocznicy I 
Komunii św. spotykają się wraz z Rodzi-
cami na Mszy św. inicjacyjnej w przyszłą 
niedzielę o godz. 1130. Po Mszy św. spotka-
nie z Rodzicami w górnym kościele.

10. Badanie niedzielnych praktyk religij-
nych (dominicantes i comunicantes) 
w przyszłą niedzielę podczas wszystkich 
Mszy św. 

11. Intencje Mszy św. na rok 2018 przyjmu-
jemy już w zakrystii lub kancelarii para-
fialnej.

12. Są wolne intencje Mszy św. w najbliż-
szym czasie. Osoby zainteresowane za-
praszamy do zakrystii.

13. Tygodnik katolicki „Niedziela” z para-
fialną wkładką „Koło niedzieli” rozpro-
wadzają dziś ministranci po Mszach św. 
Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna 
ofiara na druk kolorowej wkładki i fun-
dusz ministrancki.



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

8 października  2017 r.

1. XVII Dzień Papieski obchodzimy dziś pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją!”.  O godz. 
1730 zapraszamy na spektakl literacko – muzyczny poświęcony św. Janowi Pawłowi II 
w wykonaniu grupy teatralnej „Meandry”. Po Mszach św.  tradycyjnie zbieramy przed 
kościołem ofiary do puszek z przeznaczeniem na fundusz stypendialny dla biednej, uta-
lentowanej młodzieży.

2. Na Mszy św. „dziecięcej” o godz. 1130 od pierwszej niedzieli września śpiewa regularnie 
dziecięca schola parafialna reaktywowana po rocznej przerwie. Opiekunem scholi jest 
nowy wikariusz, ks. Andrzej Kamiński, który przygrywa zespołowi na organach. Scho-
lę prowadzi pani katechetka Marta Colella przy współpracy z mamą scholanki. Chęt-
nych: dziewczynki i chłopców zapraszamy do wspólnego śpiewania. Próby odbywają się 
w piątki o godz. 1800 oraz w niedzielę o godz. 1015 w salce parafialnej.

3. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:
•	 Żywy Różaniec dziś o godz. 1530.
•	 Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.
•	 Duszpasterstwo Akademickie we wtorek po Mszy św. o godz. 1900.
•	 Chłopców, którzy pragną być ministrantami, ks. Leszek zaprasza na spo-

tkanie w najbliższą sobotę o godz. 1000 przed kościołem.
•	 Adorujący Najświętszy Sakrament w przyszłą niedzielę o godz. 

1500 w górnym kościele. Temat spotkania „Celebracja miło-
sierdzia w Sakramencie Pojednania”. Spotkanie jest otwar-
te dla wszystkich.

•	 Stowarzyszenie św. Faustyny w sobotę po modlitwie 
w Godzinie Miłosierdzia.

4. Konferencje dla narzeczonych odbywają się w ponie-
działek w sali św. Józefa o godz. 2000.

5. Nabożeństwa różańcowe w październiku w dni 
powszednie po Mszy św. o godz. 1800, a w niedzie-
le o godz. 1815. Dzieci zapraszamy na różaniec w 
poniedziałki, środy i piątki o godz. 1700.

6. „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, bę-
dącej wyrazem wdzięczności i dziękczynienia za 
Jubileusz 30-lecia wieczystej, całodobowej adora-
cji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni. 
Podpisane deklaracje można przynosić do zakry-
stii, bądź pozostawić na którymś z bocznych ołtarzy 
w kościele.

7. X Wolski Bieg Papieski organizowany tradycyj-
nie przez parafię i Urząd Dzielnicy Wola odbędzie się 
w sobotę, 14 października w Parku Moczydło. Do udzia-
łu w biegu i imprezach towarzyszących (także dla senio-
rów) bardzo serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców 
i dziadków. Od godz. 900 rejestracja uczestników i kolejne serie 
biegowe w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Ciąg dalszy ogłoszeń na stronie 7.

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


