
Słowo na Niedzielę
Jacy naprawdę jesteśmy?

Jacy my tak naprawdę jesteśmy? Czy tacy, jak o sobie sami myślimy? Czy też jak 
o nas myślą inni, ci, z którymi przebywamy na co dzień? 

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus poucza swoich uczniów, aby nie postępowali jak 
obłudni, zarozumiali i zakłamani, uczeni w Piśmie faryzeusze. Ich zadaniem było prowa-
dzenie prostego ludu izraelskiego do Boga. A tymczasem oni, zamiast opowiadać o miłości 
i sprawiedliwości Bożej, skoncentrowali się jedynie na mnożeniu nakazów i zakazów. Tym 
samym zamykali przed ludźmi bramy królestwa niebieskiego. Najważniejszą księgą dla 
Żydów była i jest Tora, czyli pierwszych pięć ksiąg Starego Testamentu, tzw. Pięcioksiąg 
Mojżesza. Jest to księga objawiona. Do niej Żydzi dopisali drugą księgę, Talmud, która 
stanowi jakby komentarz, katechizm udzielający szczegółowych wskazówek, jak postępo-
wać w życiu. I właśnie w Talmudzie umieścili aż 248 nakazów i 365 zakazów! Sami siebie 
uważali za elitę narodu i tych przepisów nie przestrzegali, albo robili to jedynie na pokaz. 
Natomiast zwykłych ludzi drobiazgowo rozliczali z wypełniania tych przepisów regulują-
cych wszystkie dziedziny życia. I to było dla nich ważniejsze od miłości do Boga. Dziś by-
śmy powiedzieli, że byli religijnymi manipulatorami. I dlatego Pan Jezus pouczał uczniów 
słowami: Czyńcie wiec i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie 
naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią.

Wnikliwa obserwacja codziennego życia pokazuje, że w każdym z nas jest trochę 
faryzeizmu i obłudy. Bez względu na to, kim jesteśmy, czy nosimy krawat, czy kolorat-
kę. Z tym wszystkim nie pozostajemy jednak bezradni. Wspaniałych korepetycji swoim 
nauczaniem, a przede wszystkim swoim postępowaniem udziela nam papież Franciszek. 
Przestrzega nas, abyśmy nie stali się „kontrolerami wiary” przez nadmierne zachowywa-
nie przepisów. Papież prosi, aby drzwi naszych kościołów, plebanii, zakrystii i domów były 
otwarte dla wszystkich. Tak jak do wszystkich przyszedł nasz Pan, Jezus Chrystus.

  xZG

numer 40 (40) 5 XI 2017







W miesiącu październiku szczególnie modlimy się do Matki Bożej odmawiając 
Różaniec święty. Różaniec, jak sama nazwa wskazuje, to „wieniec, bukiet róż”. W XIII w. 
Matka Boża ukazała się św. Dominikowi w towarzystwie dwóch księżniczek niebieskich 
i przekazała mu w darze Święty Różaniec mówiąc: „Powiedz moim sługom, aby głosili 
Ewangelię i odmawiali Różaniec św., a heretycy się nawrócą i nastąpi ożywienie wiary 
wśród wiernych”. Maryja o modlitwę różańcową prosiła również dzieci, szczególnie w 
Lourdes, Fatimie, a także w polskim Gietrzwałdzie. I tak już od wieków starsi i młodsi 
zanurzają się w tej pięknej i głębokiej medytacji tajemnic ukazujących życie i działal-
ność Jezusa i Jego Matki.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 225 po raz kolejny wykonali samodzielnie ró-
żańce. To prawdziwe dzieła sztuki! Jak w ubiegłym roku pomysłów nie brakowało. 

Różańce wykonane z różnych 
materiałów podziwiać można 
do 30 października w Parafii  
św. Józefa Oblubieńca NMP.  
Wystawa budzi zainteresowa-
nie, zachwyt i refleksję wśród 
wiernych. Własnoręcznie wy-
konane różańce przybliżyły 
nam wszystkim sens i wartość 
modlitwy różańcowej. 

Marta Colella
katechetka SP 225

1. Ks. Jacek Wiliński, nasz parafianin obronił doktorat z prawa kanonicznego (Il 
significato del culto pubblico secondo la normativa della chiesa latina (can. 1187) con 
speciale riguardo ai precessi canonizzazione.) na Papieskim Uniwersytecie Grego-
riańskim w Rzymie 25 września 2017 r., o godz. 1600.
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2. Na Mszy św. „dziecię-
cej” o godz. 1130 od pierwszej 
niedzieli września śpiewa re-
gularnie dziecięca schola pa-
rafialna, reaktywowana po 
rocznej przerwie. Opiekunem 
scholi jest nowy wikariusz, 
ks. Andrzej Kamiński, któ-
ry przygrywa zespołowi na 
organach. Scholę prowadzi 
pani katechetka Marta Cole-
lla przy współpracy z mamą 
scholanek. Nareszcie schola doczekała się właściwych ludzi: rzetelnych, kompetent-
nych, pracowitych i gorliwych w służbie Bożej.

3. Msze św. dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. wraz z rodzicami i dla 
młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania były odprawiane 
zgodnie z wcześniej ustalonym programem.

4. Regularne spotkania wspólnot i grup parafialnych:
• Liturgiczna Służba Ołtarza (ministranci i lektorzy) w każdą sobotę o godz. 1000.
• Duszpasterstwo Akademickie w każdą środę po Mszy św. o godz. 1900.
• Wspólnota Apostolska Magnificat w każdy poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.
• Bractwo Adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwsze piątki miesiąca na Mszy 

św. o godz. 1900 i w trzecie niedziele miesiąca o godz. 1500 na otwartym spotkaniu forma-
cyjnym 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 modlitwie w Godzi-

nie Miłosierdzia.
• III Zakon św. Franciszka w pierwsze czwartki miesiąca o godz. 1530.
• Koło Misyjne w trzecie soboty miesiąca o godz. 1530.
• Wspólnoty Domowego Kościoła raz w miesiącu w domach poszczególnych człon-

ków.
5. Koncert muzyki Szymanowskiego i Mozarta w wykonaniu „Warsaw Cammerata” 

odbył się w kościele w niedzielę, 1 października o godz. 1730.

6. Kontynuowana jest inicjatywa duszpasterska „30 minut dla Jezusa”. Polega ona 
na trzydziestu minutach modlitwy adoracyjnej raz w miesiącu w kaplicy M.B. Często-
chowskiej, będącej wyrazem wdzięczności i dziękczynienia za Jubileusz 30. lecia wieczy-
stej, całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni.

7. Konferencje dla narzeczonych głosił ks. Krzysztof Dowalewski w poniedziałki 
o godz. 2000 w sali św. Józefa.

8. Z racji pierwszego piątku miesiąca księża spowiadali tradycyjnie podczas wszyst-
kich Mszy św. i po południu od godz. 1700.

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



10. Nabożeństwa różańcowe w październiku tradycyjnie odprawiano w dni powsze-
dnie po Mszy św. o godz. 1800, a w niedziele i święta o godz. 1815. Dzieci pod przewodnic-
twem katechetów odmawiały wspólnie różaniec w kościele w poniedziałki, środy i piątki 
o godz. 1700.

11. We Mszy św. odpustowej we wspomnienie liturgiczne św. Faustyny Kowalskiej, 
5 października, w czwartek, w parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny na Muranowie 
uczestniczył w imieniu ks. Proboszcza ks. Bolesław Szewc. Uroczystościom, podczas któ-
rych młodzież przyjęła Sakrament Bierzmowania, przewodniczył ks. Kardynał Kazimierz 
Nycz.

12. Autokar z pielgrzymami z parafii wyruszył do Pratulina w ramach ogólnopolskiej 
inicjatywy świeckich katolików „Różaniec do granic” w sobotę, 7 października o godz. 530.

13. XVII Dzień Papieski obchodziliśmy w niedzielę, 8 października pod hasłem: „Idź-
my naprzód z nadzieją!” O godz. 1730 wierni uczestniczyli w spektaklu literacko-muzycz-
nym poświęconym św. Janowi Pawłowi II w wykonaniu grupy teatralnej „Meandry”. Tego 
dnia tradycyjnie zbieraliśmy przed kościołem ofiary do puszek z przeznaczeniem na fun-

dusz stypendialny dla 
biednej, utalentowa-
nej młodzieży.

14. Do udziału 
w obchodach Dnia 
Edukacji Narodowej, 
które w tym roku 
odbyły się w Zespole 
Szkół nr 32 im. K.K. 
Baczyńskiego, 12 paź-
dziernika w czwartek 



zaproszono Ks. Proboszcza Zbigniewa Godlewskiego.
15. X Wolski Bieg Papieski organizowany tradycyjnie przez parafię i Urząd Dzielnicy 

Wola odbył się w sobotę, 14 października w Parku Moczydło. Biegowi towarzyszyła nie-
zwykle bogata i urozmaicona bezpłatna strefa rozrywki.

16. Badania niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i comunicantes) przepro-
wadzono w niedzielę, 15 października. Podczas wszystkich Mszy św. uczestniczyło 3306 
wiernych (w tym 1299 mężczyzn i 2007 kobiet). Komunię św. przyjęły w sumie 1304 osoby 
(w tym 368 mężczyzn i 936 kobiet).

17. Wypominki za zmarłych oraz intencje na zbiorowe Msze św. gregoriańskie w li-
stopadzie przyjmowano w zakrystii i kancelarii parafialnej od drugiej niedzieli paździer-
nika.

18. Na spotkaniu dekanalnym w parafii św. Wojciecha, w sobotę, 21 października 
2017 r., księża Dekanatu Wolskiego wybrali nowym Dziekanem Wolskim ks. proboszcza 
Zbigniewa Godlewskiego. W roku 1953 urząd ten sprawował pierwszy proboszcz parafii 
na Kole, ks. prałat Jan Sitnik, a od roku 1981 na czele dekanatu wolskiego stali kolejni 
proboszczowie parafii św. Wojciecha.

19. Mszę św. dla narzeczonych na zakończenie konferencji przedmałżeńskich, które 
prowadził ks. Krzysztof Dowalewski i w których uczestniczyło 19 par narzeczonych od-
prawiono w poniedziałek, 23 października o godz. 1900.

20. Na audiencji w piątek, 27 października o godz. 1000 ks. Kardynał Kazimierz Nycz 
przyjął ks. Proboszcza Zbigniewa Godlewskiego i prezesa Szpitala ATTIS Wiktora Ma-
słowskiego, który wręczył Księdzu Kardynałowi okolicznościowy album z otwarcia Zakła-
du Onkologii Kobiecej i podziękował za poświęcenie tegoż.

21. Wystawę prac dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 225 wykonanych pod kierunkiem 
katechetów można było podziwiać w świątyni w drugiej połowie paździer-
nika.

22. Wspólnota Żywego Różańca sfinansowała naprawę i renowację 
monstrancji. Ufundowała także relikwiarz dla relikwii (kropla krwi) św. 
Jana Pawła II i pomogła sfinansować obchody 30. lecia wieczystej adora-
cji Najświętszego Sakramentu. Wspólnota Żywego Różańca jest najstarszą 
wspólnotą parafialną i w przyszłym roku będzie świętować wraz z naszą 
parafią jubileusz 80. lecia istnienia.

23. W artykule Witolda Dudzińskiego „Casting na śpiewaków, który 
ukazał się w ogólnopolskim Tygodniku Katolickim „Niedziela” (nr 44 z dn. 29 X 2017r., s. VI
-VII) wiele miejsca poświęcono Dziecięcej Scholi Parafialnej (także zdjęcie), którą prowadzi 
ks. Andrzej Kamiński i katechetka Marta Colella przy współpracy z mamą scholanki.

24. Do wspólnoty Kościoła przez sakrament Chrztu św. zastali włączeni w październi-
ku: Tymon Maj, Nina Anna Pałkowska, Anastazja Arażnik, Liliana Wójcicka, Sophia Victo-
ria Urban, Rita Anna Kostrubiec, Daria Surmacz, Franciszek Aleksander Dzikowski, Zofia 
Natalia Kordowska, Zofia Płodzik, Jan Waldemar Kaczyński, Tomasz Lesław Kaczyński, 
Beniamin Zaręba, Józefina Zaręba, Zofia Barbara Dodacka, Franciszek Jezierski, Mikołaj 
Amonowicz, Stanisław Najmoła, Hanna Mioduszewska, Bartosz Roszuk, Liliana Jolanta 
Tkacz, Michał Bekrycht, Antonia Meljon, Franciszek Jarosław Sokołowski, Stanisław Leon 
Moczulski, Jakub Antoni Kozak.

25. Sakrament małżeństwa zawarli w październiku: Daniel Paweł Wasilewski i Ida 
Izabela Kwiecińska, Łukasz Przesmycki i Katarzyna Szczepaniak, Michał Bronisław Tra-
czyk i Joanna Wolbiś, Krzysztof Kurach i Ewelina Ciach.

26. Jubileusze małżeńskie w październiku świętowali: Paulina i Krzysztof – 1 roczni-
ca; Agnieszka i Bartosz – 6 rocznica; Agnieszka i Marcin – 15 rocznica; Anna i Alan – 25 
rocznica; Danuta i Jarosław – 25 rocznica; Celina i Arkadiusz – 30 rocznica; Maria i Ire-
neusz – 35 rocznica; Iwona i Ireneusz – 40 rocznica; Honorata i Grzegorz – 40 rocznica; 
Alina i Ryszard – 40 rocznica;

27. W październiku pożegnaliśmy w naszym kościele śp.: Annę Jadwigę Suszlik i Jó-
zefę Świć. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.



Będzie się działo na Kole
TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA „A”

5 listopada 2017 r.

1. Msze św. gregoriańskie za zmarłych odprawiane są przez cały listopad w dni powsze-
dnie i niedziele o godz. 1800. 

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

3. Kandydaci  przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania  spotykają się przyszłą 
niedzielę  po Mszy św. o godz. 900 w sali św. Józefa.

4. 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.
• Rodzina Radia Maryja  w sobotę po Mszy św. o godz. 800.

5. „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 Najświętsze-
go Sakramentu w naszej świątyni. Podpisane deklaracje można przynosić do 
zakrystii, bądź pozostawić na którymś z bocznych ołtarzy w kościele.

6. Pielgrzymka parafialna do Częstochowy i Sulejowa  organizowa-
na jest 25 listopada. Zapisy w zakrystii.

7. Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski, każdą dru-
gą niedzielę listopada obchodzimy jako Dzień Solidar-
ności z Kościołem Prześladowanym.  W tym roku ha-
sło IX Dnia Solidarności brzmi: „Ocalmy chrześcijan na 
Bliskim Wschodzie”. W  związku z tym pamiętajmy 
w modlitwie o tych, którzy w dzisiejszych czasach 
oddają życie za Chrystusa. Z tej racji w przyszłą nie-
dzielę będziemy zbierać ofiary pieniężne do puszek, 
z przeznaczeniem na pomoc tym, którzy dziś są 
prześladowani za wiarę.

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

9. 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


