
Słowo na Niedzielę
Świątynią Boga jesteście

Rocznica konsekracji naszego kościoła skłania nas do głębokiej refleksji na temat 
przynależenia i budowania naszej WSPÓLNOTY. Słowo „kościół”, pisane przez małe ,,k”, 
oznacza nie tylko budynek, ale również ludzi, którzy zbierają się w nim w celu odprawia-
nia nabożeństw. I wtedy piszemy je przez duże „K”, bo myślimy o Kościele jako wspólno-
cie wierzących, których łączy ,,jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec 
wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich” (Ef 
4, 5 – 6) – jak  się wyraził św. Paweł Apostoł. To więc to, co robimy dla upiększenia ko-
ścioła-budynku, kościoła materialnego, powinno służyć budowaniu Kościoła duchowego, 
czyli wspólnoty ludzi zbierających się na modlitwę, sprawowanie kultu Bożego i słuchanie 
Jego słowa. Dlatego wspomniany przed chwilą Apostoł Narodów w następujących słowach 
zwracał się do mieszkańców greckiego miasta Korynt, w którym między tamtejszymi 
chrześcijanami istniały jakieś waśnie i spory: ,,Jesteście Bożą budowlą. (…) Niech jednak 
każdy baczy na to, jak buduje. (…) Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży 
mieszka w was?” (1 Kor 3, 9-10. 16). Jako członkowie Kościoła, który  św. Paweł nazwał 
Mistycznym Ciałem Chrystusa (1 Kor 11, 27), a  który sam Zbawiciel porównał do krzewu 
winnego, w którym korzenie, łodygi, liście i owoce stanowią roślinę (por. J 15,  1-2, 4-5), 
powinniśmy starać się o to, aby pogłębiać nasz kontakt z Chrystusem i  braćmi w wierze. 
Do tego  więc, aby  być aktywnym członkiem wspólnoty wierzących, nie wystarczy tylko 
okazywanie troski o materialną stronę życia parafii ani nawet udział w nabożeństwach. 
Powinniśmy otwierać się na działanie łaski Bożej i korzystać z duchowych darów, jakich  
Zbawiciel chce nam udzielać. Fundamentem owej budowli, do której  wznoszenia zachęca 
nas św. Paweł, jest Jezusowa Ewangelia. Dopóki przykazania Boże traktujemy jako piękny 
program, ale nie uważamy ich za  zasadę codziennego postępowania, możemy należeć do 
Kościoła tylko zewnętrznie, urzędowo, oficjalnie.                

Niech więc obchodzona dzisiaj rocznica konsekracji kościoła parafialnego umocni 
w nas wszystkich, uczestniczących w tej Mszy Św., pragnienie należenia do Chrystusa nie 
tylko z imienia, ale z życia. AMEN.  xAK

numer 39 (39) 29 X 2017



Od 19 marca 1998 r. do 19 marca 
2003 r. trwał IV Synod Ar chidiecezji War-
szawskiej, zainicjowany przez kard. Glem-

pa, który ustanowił zasadnicze struktury 
synodu, powołał odpowiednie komi sje 
i  ich przewodniczących, a także sekre-
tariat synodu. W pracach synodalnych 
uczestniczyły 152 osoby. Na 7. sesji syno-
du, 1 marca 2003  r. w głosowaniu jaw-
nym przyjęto projekt statutów synodal-
nych, który przekazano do zatwierdzenia 

arcybiskupowi warszawskiemu. Promul-
gowanie statutów nastąpiło na uroczystej 
sesji plenarnej koń czącej synod, a weszły 
one w życie 24 czerwca 2003 r. IV Synod 
Archi diecezji Warszawskiej miał charak-
ter prawno-duszpasterski, określił praw-
ne ramy życia kościelnego we wszystkich 
jego dziedzinach, za równo w odniesieniu 
do instytucji kościelnych, jak kuria, sąd, 
semi narium, jak i prowadzenia duszpa-
sterstwa, udzielania sakramentów, spra-
wowania liturgii. Synod określił także, jak 
winna wyglądać dzia łalność charytatywna, 
katechetyczna czy ekumeniczna Kościoła. 
Na terenie Archidiecezji Warszawskiej od 
wielu lat intensywnie pro wadzony jest dia-
log ekumeniczny. Już w 1946 r. oficjalnie 
ukonstytu owała się w Warszawie Polska 
Rada Ekumeniczna. Jeszcze przed Sobo-
rem Watykańskim II, 10 stycznia 1962  r. 
zebrali się w kościele pw. św. Marcina 
przedstawiciele innych wyznań chrześci-
jańskich, aby razem z katolikami modlić 
się o jedność. Mszy św. przewodniczył ks. 
Stanisław Mystkowski, a homilię wygło-
sił ks. Aleksander Fedoro wicz. 2 tygodnie 
później, na zaproszenie ks. Zygmunta Mi-
chelisa, proboszcza luterańskiej parafii 
pw. Świętej Trójcy, grupa świeckich i du-
chownych katolickich, za specjalnym po-
zwoleniem Prymasa Wy szyńskiego, po 
raz pierwszy w historii polskiego ekume-
nizmu wzięła udział w tej świątyni w na-
bożeństwie ekumenicznym sprawowanym 
w  kościele niekatolickim. Rok później 
w prawosławnej cerkwi na Pradze odbyło 
się podobne nabożeństwo. W coraz lepszej 
atmos ferze przebiegają kolejne Tygodnie 
Modlitw o Jedność Chrześcijan w różnych 
świątyniach Warszawy. Tydzień Modlitw, 
który formalnie trwa od 18 do 25 stycznia 
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każdego roku, w Warszawie z reguły roz- 
ciąga się na prawie cały miesiąc. Pośród 
ważnych wydarzeń eku menicznych, które 
miały miejsce w Warszawie, należy wymie-
nić przede wszystkim podpisanie w stycz-
niu 2000 r. w ewangelicko-augsburskim 
kościele pw. Świętej Trójcy, „Deklaracji 
o  wzajemnym uznaniu Chrztu”. Podpisa-
li ją zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych 
w  Polskiej Radzie Ekumenicznej, z wy-
jątkiem Kościoła Chrześcijan Baptystów, 
a ze strony Kościoła rzymskokatolickie-
go ówczesny prze wodniczący Konferen-
cji Episkopatu Polski, kard. Józef Glemp. 
Po nadto, w Warszawie odbywały się spo-
tkania ekumeniczne podczas kolejnych 
pielgrzymek papieskich i  miała miejsce 
wizyta Jana Pawła II w świątyni ewange-
licko-augsburskiej, 9 czerwca 1991 r. oraz 
wizy ta Benedykta XVI w tej samej świątyni, 
25 maja 2006 r.

Oprócz działalności ekumenicznej 
w Archidiecezji Warszawskiej prowadzo-
ny jest dialog międzyreligijny. Dotyczy on 
zarówno wy znawców judaizmu, jak i isla-
mu. Od 1991 r. Polska Rada Chrześcijan 
i Żydów organizuje wspólne modlitwy w 
kościele parafialnym pw. Dzieciątka Jezus 

w Warszawie, zaś w przeddzień rozpoczę-
cia Ty godnia Modlitw o Jedność Chrześci-
jan jest obchodzony w Kościele katolickim 
„Dzień Judaizmu”. Natomiast dialog z is-
lamem prowadzi, działająca w Warszawie 
od 1997 r., Rada Wspólna Katolików i Mu-

zułmanów, która zorganizowała, za zgodą 
Konferencji Episkopatu Polski, „Dzień Isla-
mu” (26 stycznia), po raz pierwszy obcho-
dzony w Polsce w 2001 r.

Okres posługi Prymasa Glempa 
charakteryzuje się intensywnym rozwo-
jem różnych form duszpasterstwa, ru-
chów i wspólnot religij nych. Był to czas, 
w którym Kościół przeżywał kilkakrotnie 
pielgrzym ki Jana Pawła II do Ojczyzny. 
Szczególnym przejawem dynamiki duszpa-
sterskiej jest również troska o media i po-
wstanie archidie cezjalnej rozgłośni radio-
wej - Radio „Józef”. W trosce o kapłanów 
i katechetów Ksiądz Prymas wprowadził 
permanentną formację du chownych. Jego 
zasługą jest też odrestaurowanie dawnego 
budynku seminaryjnego przy Krakow-
skim Przedmieściu, gdzie przeniesiono 
seminarium, i przekształcenie poprzed-
niego domu seminaryjnego na Bielanach 
w ośrodek rekolekcyjny i siedzibę 2 die-
cezjalnych szkół katolickich, które założył. 
W tym okresie dokonano także remontu 
budynku kurii metropolitalnej i reorgani-
zacji tej kościelnej instytucji. Ksiądz Pry-
mas erygował ponad 100 nowych parafii 
i ośrodków dusz pasterskich, a po odzyska-

niu wolności, w 1989 r., podjął 
na nowo ideę budowy świątyni 
Opatrzności Bożej. Świątynia ta 
będzie też siedzibą, powołanej 
w trosce o piękno sprawowanej 
w niej liturgii, Kapituły Wila-
nowskiej. Aby zapoznać młode 
pokolenia z tą ideą przodków, 
ustanowił Spotkania Młodych na 
Polach Wilanowskich. Z kolei dla 
realizacji papieskiej idei współ-
istnienia wiary i rozumu, Ksiądz 
Prymas powołał Towarzystwo 
Uniwersyteckie „Fides et Ratio” 
(TUFR), grupujące osoby świec-
kie związane ze środowiskiem 

akademickim, przede wszystkim z 
Uniwersytetem Kardynała Stefa na 
Wyszyńskiego w Warszawie.

Po przejściu na emeryturę 
kardynała Józefa Glempa, Arcybiskupem 
Warszawskim mianowany został biskup 
płocki Stanisław Wielgus, który 6 stycznia 
2007 r. zrzekł się prowadzenia diecezji za-
raz po jej objęciu i został arcybiskupem 
tytularnym Viminacium.

Grób kardynała Józefa Glempa, 
w podziemiach Archikatedry Warszawskiej



Będzie się działo na Kole
TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA  „A”

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY KONSEKRACJI KOŚCIOŁA WŁASNEGO

29 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 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.

4. Uroczystość Wszystkich Świętych przypada w środę. Procesja żałobna połączona z wypo-
minkami o godz. 1700, a o godz. 1800 pierwsza zbiorowa Msza św.  gregoriańska za zmarłych.

5. Dzień Zaduszny, 2 listopada przypada w czwartek. Procesja żałobna połączona z wypo-
minkami o godz. 1700, a o godz. 1800 druga Msza św. gregoriańska za zmarłych. Msze św. 
gregoriańskie odprawiane będą przez cały listopad w dni powszednie i niedziele o godz. 
1800. Pamiętajmy, że stan łaski uświęcającej, udział we Mszy św. a zwłaszcza przyjęcie Ko-
munii św. są warunkiem skuteczności naszych modlitw w intencji zmarłych i umożliwia-
ją uzyskanie odpustu. Warunki odpustu: nawiedzenie 1 listopada świątyni i odmówienie 
modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga, a od Zaduszek do 8 listopada włącznie 
nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych.

6. Wypominki za zmarłych oraz intencje na zbiorowe Msze św. gre-
goriańskie w listopadzie przyjmowane są w zakrystii i kance-
larii parafialnej, a dziś i w dni świąteczne także przy wyjściu 
z kościoła. Przy wyjściu z kościoła można zabrać przygoto-
wane karty, na których wpiszemy imiona zmarłych, któ-
rych chcemy polecić modlitwie wypominkowej.

7. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. 
Spowiadamy podczas wszystkich Mszy św. i po po-
łudniu od godz. 1700.

8. Z racji  pierwszej soboty miesiąca nabożeństwo 
czuwania z Maryją po Mszy św. o godz. 1900 do 
Apelu Jasnogórskiego o godz. 2100.

9.  „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.

10. Intencje Mszy św. na rok 2018 przyjmujemy już w za-
krystii lub kancelarii parafialnej.

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

12. 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 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


