
Słowo na Niedzielę
Oddać cesarzowi, co jego

Faryzeusze i stronnicy Heroda -  dziś powiedzielibyśmy dwie przeciwstawne partie, 
na przykład partia prawicowa i partia lewicowa umówili się, aby przyłapać Jezusa na go-
rącym uczynku: „Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?”. Pytanie złośliwe: jesteś 
przeciwko Rzymowi czy przeciwko swojemu ludowi? Ale także pytanie interesowne, które 
kryje w sobie, niewypowiedziane wprost, pragnienie unikania płacenia zobowiązań fiskal-
nych. Odpowiadając, Jezus zwraca uwagę na dwa aspekty tego zagadnienia. Po pierwsze, 
podczas gdy faryzeusze pytają:  „Czy wolno płacić?”, On zmienia czasownik „płacić” na 
„oddać”: „Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara”. Jezus mówi o pewnej wymianie: 
otrzymaliście - zwróćcie. Wy używacie tej monety, to używacie państwa rzymskiego, które 
zapewnia wam  drogi, bezpieczeństwo, interesy, handel. Otrzymaliście -  to teraz oddajcie: 
płaćcie wszyscy podatki za usługi, które dotyczą wszystkich, nie ma powodu, by uchylać 
się od płacenia podatków. Jakże nie odnieść tej prosto wyrażonej przez Jezusa prawdy 
do naszych czasów, w których kryzys ekonomiczny przynosi z sobą trudną refleksję nad 
uchylaniem się od podatków, i zastosować ją również do dzisiejszych faryzeuszów, dla 
których unikanie fiskusa jest powodem do chluby. Żyjesz między Cesarzem i Bogiem. 
Dzielisz swój czas i siły . Oddawaj i ucz się oddawać; co ziemskie ziemi, a co Boskie niech 
w całości do Niego należy. 
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Nasza Szkoła Wyjątkowa!
Dlaczego???
Szkoła, budynek, sale jak każda in-

na...a jednak …
Do niedawna sportowe Gimnazjum 

nr 48, a od 1września 2017r. Szkoła Pod-
stawowa nr 388 im. Jana Pawła II.

Tak...patronem naszej szkoły jest Jan 
Paweł II, niezwykły Święty, natomiast ha-
słem przewodnim są słowa: ”Musicie od 
siebie wymagać, choćby inni od was nie 

wymagali”…
„Wymagać do siebie”, tzn. podejmo-

wać walkę ze swoimi wadami, złymi cecha-
mi, dążyć do stawania się każdego dnia lep-
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szym. Człowiek, który wymaga od siebie 
stara się spełniać swoje obowiązki rzetel-
nie, realizuje on swoje cele, stawiając sobie 

wysoko poprzeczkę. Takiego człowieka 
nie zadowala  bylejakość i osiąganie mini-
mum, ma  on znacznie większe plany, am-
bicje. Jako nauczycielka wiem, że łatwo jest 
wymagać od innych, od siebie natomiast 
staram się wymagać stokroć więcej. My-
ślę, że najlepiej jest dawać dobry przykład 
młodemu człowiekowi swoją postawą, bo 
to często postawa osoby dorosłej (a nieko-
niecznie słowa), jest dla niego bodźcem do 
podjęcia działań, stawiania sobie wysokich 
wymagań, celów, które może podjąć, zain-
spirować się... Święty Jan Paweł II w swo-
ich słowach ostrzega nas przed łatwizną, 
lenistwem. I tak też się stało w ostatnim 

czasie w naszej szkole:) Wymagamy, aby 
każdy uczeń znał życiorys Jana Pawła II. 
Od kilku lat tradycją naszej Szkoły jest 
sprawdzenie wiedzy uczniów nowych klas 
na temat Jana Pawła II. W październiku od-
był się Ogólnoszkolny test wiedzy o Janie 
Pawle II, w którym wzięła udział cała nowo 
powstała Szkoła Podstawowa(każdy uczeń 
dostał ocenę cząstkową) i klasy II i  III 

Gimnazjum. Z każdej klasy zostali wybrani 
laureaci, którzy byli nagrodzeni w czasie 
Apelu szkolnego z okazji Dnia Patrona, 
który odbył się 13 października. Nagrodzi-
liśmy także uczniów, którzy wzięli udział 
w konkursie plastycznym pt.: „Jan Paweł II 

w oczach dziecka” (byłam organizatorem 
wraz z Panią Anettą Płotnicką - nauczyciel 
plastyki). W czasie apelu była przedstawio-
na prezentacja nt. naszego Świętego Patro-
na a cała uroczystość zakończyła się życze-
niami dla nauczycieli z okazji obchodów 
Dnia Edukacji Narodowej. Na wejściu do 
szkoły można było podziwiać gazetkę nt. 
Patrona oraz kwiaty i znicz, który oznaczał, 
że pamiętamy o Wielkim Świętym w Dniu 
Papieskim oraz wystawę prac plastycznych 
uczniów.



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

22 października 2017 r.

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

niedzielę po Mszy św. o godz. 900 w sali św. Józefa.
3. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:
•	 Wspólnota Apostolska Magnificat w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.
•	 Duszpasterstwo Akademickie we wtorek po Mszy św. o godz. 1900.
•	 Stowarzyszenie św. Faustyny w sobotę po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia.
4. Msza św. dla narzeczonych na zakończenie konferencji przedmałżeńskich w poniedzia-

łek o godz. 1900.
5. 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.

6. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, którą można podjąć podpisując de-
klarację wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minutach modlitwy 
adoracyjnej raz w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochowskiej, będącej wyrazem wdzięcz-
ności i dziękczynienia za Jubileusz 30-lecia wieczystej, całodobowej adoracji 
Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni. Podpisane deklaracje 
można przynosić do zakrystii, bądź pozostawić na którymś z bocz-
nych ołtarzy w kościele.

7. Dziękujemy Wspólnocie Żywego Różańca za sfinansowanie 
naprawy i renowacji monstrancji. Wspólnota ufundowa-
ła też relikwiarz dla relikwii św. Jana Pawła II i pomogła 
sfinansować obchody 30- lecia wieczystej adoracji Naj-
świętszego Sakramentu. Wspólnota Żywego Różańca 
jest najstarszą wspólnotą parafialną i w przyszłym 
roku będzie świętować wraz z naszą parafią jubile-
usz 80 – lecia istnienia.

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

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

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

11. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na misje.
12. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkład-

ką „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


