
Słowo na Niedzielę
Przywołanie

Ewangelia ta obraca się wokół  obrazu sali weselnej. Sala weselna. Bóg wyprawia 
ucztę i nikt nie bierze w niej udziału. Zaprosił wielu, lecz sala pozostaje pusta i smutna. 
Jest to bezlitosna fotografia Jego klęski. Ale dlaczego? I pomyśleć, że przecież nie wzywa 
do wypełnienia zadania, do pracy, wysiłku, ale zaprasza na ucztę. Bardzo uderzyła mnie 
odpowiedź pewnego młodego człowieka, którego spotkałem we Wrocławiu podczas Kon-
gresu Eucharystycznego. Powiedział: „Aby świętować, trzeba być najpierw szczęśliwym”. 
Nie idziesz na ucztę, aby szukać szczęścia, lecz by dać jemu wyraz. Zaproszeni nie od-
powiadają królowi, ponieważ nie są szczęśliwi, zgubili gdzieś serce, zajmując się swoimi 
interesami. Wówczas Bóg, który nie może być sam, który żyje po to, by stwarzać radość, 
ale radość dzieloną  z innymi, mówi do sług: ,,Idźcie na drogi i zaproście na ucztę wszyst-
kich, których spotkacie, złych i dobrych”. Zauważcie najpierw złych, potem dobrych. Nie 
jesteśmy wezwani dlatego, że jesteśmy dobrzy i zasłużyliśmy na to, ale dlatego, byśmy 
się stali dobrzy. A możemy się nimi stać tylko wówczas, gdy pozwolimy, aby spotkała nas 
i zauroczyła Boża propozycja życia piękniejszego i szczęśliwszego. Na koniec sala wypeł-
niła się głosami, twarzami, biesiadnikami złymi i dobrymi. Tak właśnie wyobrażam sobie 
raj, jak tę salę biesiadną. Raj jest pełen tych, którzy dostąpili przebaczenia, to znaczy ludzi 
takich jak ja, jak ty. 
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Po śmierci kard. Wyszyńskiego ar-
cybiskupem metropolitą war szawskim 
i  gnieźnieńskim oraz Prymasem Polski 
został mianowany przez Jana Pawła II, 
7 lipca 1981 r„ bp Józef Glemp, dotychcza-
sowy biskup warmiński. Rządy w obu ar-
chidiecezjach objął on kanonicz nie 9  lip-
ca, a uroczyste ingresy odbył: 13 września 
do bazyliki pry masowskiej w Gnieźnie 
i  24  września do archikatedry warszaw-
skiej. Jako Prymas Polski został także 
opiekunem duszpasterstwa Polonii zagra-
nicznej i ordynariuszem na terenie Polski 
wiernych obrząd ku grekokatolickiego i or-
miańskiego. Na publicznym konsystorzu w 
Watykanie, 2 lutego 1983 r., otrzymał god-
ność kardynała-prezbitera wraz z kościo-
łem tytularnym Santa Maria in Trastevere 
(Najświęt szej Maryi Panny na Zatybrzu).

Po euforii sierpnia 1980 r. nadszedł 13 
grudnia 1981 r. i rozpoczął się stan wojenny. 
Już w dniu wprowadzenia stanu wojenne-
go w war szawskim kościele akademickim 
pw. św. Anny zebrała się grupa naukow-
ców, artystów, i studentów, aby wspólnie z 
pracującymi tam księżmi radzić nad zaist-
niałą sytuacją. Podobne spotkania odbyły 
się w kościele pw. św. Marcina, w siedzi-
bie Związku Literatów Pol skich i w wie-
lu innych miejscach. Zaczęły powstawać 
pierwsze li sty uwięzionych - w przypadku 
niektórych znane było miejsce ich pobytu. 
17 grudnia 1981 r. Prymas Glemp wydał 
dekret powołują cy Prymasowski Komitet 
Pomocy Osobom pozbawionym Wolności 
i ich Rodzinom. W myśl dekretu, do ko-
mitetu jako członkowie „winni wchodzić 
kapłani Archidiecezji Warszawskiej, któ-
rzy mają prawo dobierać sobie jako po-
mocników kompetentne osoby świeckie”. 
Przewodniczącym komitetu Ksiądz Pry-

mas mianował bp. Władysła wa Miziołka. 
Jako członkowie w skład komitetu weszli: 
ks. Bronisław Dembowski, ks. Józef Maj 
i  o. Tadeusz Sitko. W samej Warszawie 
komitet zorganizował 8 punktów dekanal-
nych (we wszystkich istnie jących wówczas 
dekanatach miejskich), a poza Warszawą 
7 punk tów dekanalnych. Lista współpra-
cowników komitetu zawierała ponad 500 
osób. Warszawski komitet współpracował 
z 16 komite tami diecezjalnymi. Oprócz 
bezpośredniej pomocy internowanym, w 
ówczesnym odbiorze społecznym wielkie 
znaczenie miała pomoc komitetu w znale-
zieniu pracy dla ponad 800 osób z terenu 
Archidie cezji Warszawskiej. W ramach po-
mocy komitetu przebadano nieod płatnie 
ponad 1 tys. osób internowanych i ponad 
1 500 innych potrzebujących z terenu ar-
chidiecezji. To również dzięki komiteto-
wi, w latach 1982-1987, ponad 4 500 dzieci 
z  rodzin internowanych mogło wyjechać 
na wakacje. Członkowie komitetu i ich 
współpra cownicy narażeni byli na szykany 
ze strony ówczesnych władz, z pobiciem 
i zastraszeniem włącznie. Punktem kulmi-
nacyjnym tych szykan był napad, w dniu 
3 maja 1982 r. Służby Bezpieczeństwa na 
klasztor sióstr franciszkanek służebnic 
Krzyża, w którym mieścił się komitet, oraz 
pobicie i wywiezienie do lasu kilku mło-
dych współpra cowników.

Praca komitetu nie wyczerpuje ca-
łej działalności Kościoła w Archi diecezji 
Warszawskiej w okresie stanu wojennego. 
Większość księży diecezjalnych i zakon-
nych w archidiecezji angażowała się w 
tym czasie w działalność duszpastersko-pa-
triotyczną. W wielu kościo łach odprawia-
ne były Msze św. za Ojczyznę i głoszone 
budzące nadzieję kazania. To właśnie war-
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szawski kościół pw. św. Stanisła wa Kostki 
stał się miejscem, do którego przychodzi-
li nie tylko war szawiacy, aby wziąć udział 
w „słynnych” Mszach św. za Ojczyznę, spra-
wowanych przez ks. Jerzego Popiełuszkę, 
kapelana „Solidarno ści , zamordowanego w 
październiku 1984 r. przez Służbę Bezpie-
czeństwa. To przy tym kościele gromadziła 
się ówczesna opozycja, dla której Kościół 
stał się jedynym miejscem wolności. War-
to też pa miętać, że wśród 93 osób zamor-
dowanych w okresie od 13 grudnia 1981 
r. do 15 lipca 1989 r. znajdują się 3 war-
szawscy księża - obok wspomnianego ks. 
Popiełuszki, ks. Sylwester Zych i ks. Stefan 
Niedzielak. Oceniając okres stanu wojen-
nego z perspektywy lat, trze ba stwierdzić, 
że Prymas Glemp nie dopuścił do tego, by 
Kościół zaangażował się politycznie i stał 
się stroną konfliktu politycznego, a jedno-
cześnie zrobił wszystko, by Kościół speł-
nił swoją misję jed nania i umożliwił dialog 
prowadzący do pokojowego rozwiązania 
nabrzmiałych konfliktów.

Dnia 25 marca 1992 r., bullą „Totus 
Tuus Poloniae Populus”, Papież Jan Pa-
weł II dokonał reorganizacji struktur ad-
ministracyjnych Kościo ła katolickiego 
w Polsce. Obszar kraju został podzielony 
na 39 archi diecezji i diecezji. Dotychcza-
sowa Archidiecezja Warszawska została 
podzielona na 3 diecezje: Archidiecezję 
Warszawską, Diecezję Warszawsko-Praską 
i Diecezję Łowicką, które wraz z Diecezją 
Płocką utworzyły Metropolię Warszawską, 
której metropolitą pozostał kard. Glemp. 
W chwili obecnej, decyzją Stolicy Apostol-
skiej, Diecezja Ło wicka należy do Metro-
polii Łódzkiej. Archidiecezja Warszawska 
w no wych granicach początkowo miała 17 
dekanatów (8 w Warszawie i 9 poza War-
szawą), 177 parafii (74 w Warszawie i 103 
poza Warszawą), 29 parafii zakonnych oraz 
ok. 470 kapłanów diecezjalnych. Na jej te-
renie mają swoje siedziby ważne instytu-
cje kościelne, m.in. Nuncjatu ra Apostolska, 
Sekretariat Konferencji Episkopatu Pol-
ski, Ordynariat Polowy z katedrą i para-
fią wojskową, parafia bizantyjsko-ukraiń-
ska, Wyższe Metropolitalne Seminarium 
Duchowne, Archidiecezjalne Se minarium 
Misyjne „Redemptoris Mater”, Uniwersytet 
Kardynała Ste fana Wyszyńskiego, Papie-
ski Wydział Teologiczny.

Siedziba Nuncjatury Apostolskiej, 
przy al. Szucha, została zakupio na w 1924 
r. przez Episkopat Polski i przekazana Sto-
licy Apostolskiej. Zamieszkiwali w niej ko-
lejni nuncjusze, aż do wybuchu II wojny 
świa towej, w czasie której budynek został 
zniszczony. W 1947 r. władze stolicy za-
twierdziły plan jego odbudowy. W latach 
1949-52 miał tu swoją siedzibę Prymas Ste-
fan Wyszyński. Po jego przeniesieniu się 
do odbudowanej siedziby arcybiskupów 
warszawskich, pozostały tam niektóre in-
stytucje Sekretariatu Prymasa. Do 1982 r. 
czyli do przeniesienia się do nowo wybu-
dowanej siedziby Konferencji Epi skopatu 
Polski, w dawnej nuncjaturze mieściło się 
Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu. 
W 1985 r. zakończono remont całego bu-
dynku, a po wznowieniu stosunków dyplo-
matycznych między Polską i Stolicą Apo-
stolską, w listopadzie 1989 r., przekazano 
odnowiony gmach Stolicy Apostolskiej 
i zamieszkał w nim nuncjusz apostolski - 
abp Józef Kowalczyk.

Od chwili przywróceniu Ordynariatu 
Polowego, 21 stycznia 1991 r. w Warszawie 
mieści się również siedziba biskupa polo-
wego i Kuria Polowa Wojska Polskiego. 
Pierwszym biskupem polowym był bp Sła-
woj Leszek Głodź, następnie bp Tadeusz 
Płoski, który zginął w katastrofie samolotu 
prezydenckiego pod Smoleńskiem, obec-
nie jest nim bp Józef Guzdek.

Po reorganizacji struktur Kościoła 
w Polsce, kard. Glemp pozostał arcybisku-
pem metropolitą warszawskim, zachowu-
jąc godność Pry masa Polski, jako kustosz 
relikwii św. Wojciecha, a także ordynariu-
szem wiernych obrządku wschodniego ży-
jących w Polsce i nie ma jących własnego 
ordynariusza.

8 czerwca 1991 r. w bazylice pw. Naj-
świętszego Serca Jezusowego w Warsza-
wie, podczas 2. pielgrzymki Jana Pawła II 
do Ojczyzny, za inaugurowano II Polski Sy-
nod Plenarny. Jego przewodniczącym zo-
stał Prymas Polski. Prace synodu trwały 8 
lat. W tym czasie w każdej parafii archidie-
cezji zostały powołane zespoły synodalne, 
które pra cowały na przygotowanych tek-
stach i modliły się o owocny przebieg sy-
nodu. 11 czerwca 1999 r., w archikatedrze 
warszawskiej, Papież Jan Paweł II uroczy-
ście zakończył synod plenarny.



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

15 października  2017 r.

1. Nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 1815.
2. Kandydaci przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania spotykają się dziś po 

Mszy św. o godz. 900 w sali św. Józefa.
3. Dzieci przygotowujące się do rocznicy I Komunii św. spotykają się wraz z Rodzicami na Mszy 

św. inicjacyjnej dziś o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z Rodzicami w górnym kościele.
4. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

•	 Adorujący Najświętszy Sakrament dziś o godz. 1500 w górnym kościele. Temat spo-
tkania „Celebracja miłosierdzia w sakramencie Pojednania”. Spotkanie jest otwarte dla 
wszystkich.

•	 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 spotkanie w naj-

bliższą sobotę o godz. 1000 przed kościołem.
•	 Koło Misyjne w sobotę o godz. 1530.

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

7. Liturgiczne wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki przypada 
w czwartek, a św. Jana Pawła II w przyszłą niedzielę.

8. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, którą 
można podjąć podpisując deklarację wyłożoną przy wyj-
ściu  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-lecia wieczystej, ca-
łodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu w 
naszej świątyni. Podpisane deklaracje można przy-
nosić do zakrystii, bądź pozostawić na którymś z 
bocznych ołtarzy w kościele.

9. Badanie niedzielnych praktyk religijnych (do-
minicantes i comunicantes) dziś  podczas wszyst-
kich Mszy św. 

10. Wypominki za zmarłych oraz intencje na zbioro-
we Msze św. gregoriańskie w listopadzie przyj-
mowane są w zakrystii i kancelarii parafialnej. Przy 
wyjściu z kościoła można zabrać przygotowane kar-
ty, na których wpiszemy imiona zmarłych, których 
chcemy polecić modlitwie wypominkowej.

11. Intencje Mszy św. na rok 2018 przyjmujemy już 
w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

12. Są wolne intencje Mszy św. w najbliższym czasie. Oso-
by zainteresowane zapraszamy do zakrystii.

13. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na misje.
14. 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 wkład-
ki 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


