
Słowo na Niedzielę
Gasnące lampy

Oblubieniec nadchodzi, wyjdźcie naprzeciw niemu... Raz tylko jeden słyszy każdy 
z żyjących ten głos. Raz tylko jeden przychodzi Bóg, a naprzeciw Niemu trzeba wyjść 
z płonącą lampą. Tylko jeden raz. Gasnące lampy stanowią tragedię tego spotkania. Teraz 
właśnie powinny płonąć najjaśniej. Teraz lampa daje jedyne, nieodwołalne świadectwo 
o człowieku. Czas bratniego wspomagania i dzielenia przeminie. Światłość nadchodzą-
cego Boga jest tak ogromna w swej nieskończoności, że największy płomień świętości 
zmaleje wobec niej do niepodzielnej iskierki. Nikt w owej chwili nie będzie niczego dzielił 
w swym duchowym świecie, ponieważ w momencie spotkania światłość duchowa ustala 
się na wieczność. Teraz właśnie otwarto drzwi i jedyna rozsądna rzecz to wejść. Był czas 
zdobywania i kupowania, lecz przeminął, teraz jest czas szeroko otwartych drzwi... czas 
wchodzenia na gody. Czas jedyny, ponieważ niedługo drzwi zostaną zamknięte. 

Przyszedł oblubieniec, i które były gotowe weszły z nim, i zamknięto drzwi. Za-
mknięto drzwi i nie istnieje żadna moc, która zdołałaby je otworzyć. Jakaś obezwładniają-
ca groza kryje się w tym powiedzeniu o drzwiach zamkniętych, spoza których głos Boży 
mówi: Nie znam was... Jest w tych słowach tajemnica, przed którą musi ustąpić myśl ludz-
ka. Co to oznacza, że Bóg, który miłość swą w nieskończonym bogactwie ofiarował czło-
wiekowi, serce swe pozwolił szeroko otworzyć na świadectwo tejże miłości, zamyka teraz 
drzwi? Co oznacza, że Bóg, który zna wszystko, mówi, że nie zna? Żadna myśl stworzona 
nie ogarnie znaczenia tych słów, a pytania te pozostają bez odpowiedzi. Zostawimy je więc 
nierozwiązane. Z tym większym jednak przejęciem zapadnie nam w pamięć i w serca 
Chrystusowe ostrzeżenie: Czekajcie i czuwajcie, nie znacie dnia ani godziny.

Ileż już świateł pogasło w życiu każdego z nas, ile tych świateł zgasło w dziejach pol-
skiego narodu. Jakie już mroki za nami i co przyniesie nam przyszłość? W jakie ciemności 
przyjdzie nam wkroczyć? Tego nie wiemy, ale chcemy być pewni, że wejdziemy w nie ze 
światłem, które da Bóg. Im głębsza ciemność, tym Jego światło jaśniejsze.
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Dnia 3 marca 2007 papież Benedykt 
XVI mianował na Arcybiskupa Metropolitę 
Warszawskiego biskupa diecezji koszaliń-
sko-kołobrzeskiej Kazimierza Nycza. Po-
wierzoną mu Archidiecezję Warszaw ską 
objął kanonicznie 1 kwietnia 2007 podczas 
ingresu do bazyliki archikatedralnej św. 
Jana Chrzciciela w Warszawie. Decyzją 
papie ża Benedykta XVI 9 czerwca 2007 zo-
stał mianowany ordynariuszem wiernych 
obrządku wschodniego w Polsce, pozba-
wionych ordyna riusza własnego obrządku. 
29 czerwca 2007 otrzymał z rąk papie ża 
paliusz metropolitalny. Jako arcybiskup 
metropolita warszawski objął urzędy wiel-

kiego kanclerza Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Pa-
pieskiego Wydziału Teologicznego w War-
szawie.

Od samego początku Arcybiskup 
Kazimierz Nycz podjął dzieło swojego po-
przednika kard. Józefa Glempa kontynu-
ując Bodowę Świątyni Opatrzności Bożej 
w Wilanowie. W roku 2008 zainicjował co-
rocznie obchodzony w pierwszą niedzielę 
czerwca Dzień Dzięk czynienia.

Dnia 20 października 2010 Benedykt 
XVI mianował go kardynałem. Kreowany 
kardynałem prezbiterem został na konsy-
storzu 20 listopa da 2010. 25 grudnia 2010 

odbył kardynalski ingres do archi-
katedry warszawskiej, natomiast 29 
kwietnia 2011 uroczyście objął swój 
ko ściół tytularny w Rzymie - bazy-
likę Świętych Sylwestra i Marcina 
w Monti.

W ramach Konferencji Episko-
patu Polski w 1999 został przewodni-
czącym Komisji Wychowania Kato-
lickiego. Pod jego kierunkiem zo stały 
opracowane: Podstawa programowa 
katechezy Kościoła kato lickiego w 
Polsce, Dyrektorium katechetyczne 
Kościoła katolickiego w Polsce i Pro-
gram nauczania religii, zatwierdzone 
przez Konferen cję Episkopatu Polski 
w 2001 roku. W  2010 został prze-
wodniczącym Rady Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia”.

Do radosnych ogólnopolskich 
przeżyć należy zaliczyć beatyfikację 
ks. Jerzego Popiełuszki w dniu 6 
czerwca 2010 r. na placu Józefa Pił-
sudskiego w Warszawie.

Dnia 29 grudnia 2010 decyzją 
Benedykta XVI został członkiem 

200 lat Metropolii Warszawskiej cz. VII
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. Kazimierz Nycz 

Herb Kardynała Kazimierza Nycza
Zawołanie: „Z ludzi dla ludzi”



Kardynał Kazimierz Nycz 
Arcybiskup Metropolita Warszawski

dwóch dykasterii Kurii Rzymskiej: Kon-
gregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów oraz ds. Duchowieństwa. W 
roku 2013 uczestniczył w konklawe, na któ-
rym papieżem został wybrany Fran ciszek. 
Kardynał Kazimierz Nycz podczas swo-
jej dotychczasowej po sługi udzielił świę-
ceń biskupich nuncjuszowi apostolskie-
mu w  Uberii Mirosławowi Adamczykowi 
(2013) oraz biskupom pomocniczym war-
szawskim: Józefowi Górzyńskiemu (2013), 
Rafałowi Markow skiemu (2013) i Micha-
łowi Janosze (2015). Był współkonsekrato-

rem podczas sakry biskupa pomocniczego 
koszalińsko-kołobrzeskiego Krzysztofa 
Zadarki (2009) i biskupa pomocniczego 
płockiego Miro sława Milewskiego (2016).

Obecnie w skład Metrópoli Warszaw-
skiej wchodzi - Archidiecezja Warszaw-
ska, Diecezja Warszawsko-Praska i Die-
cezja Płocka. Po wierzchnia Archidiecezji 
Warszawskiej zajmuje 3 tys. 350 km kw. 
Obecnie na jej terenie mieszka ok. 1 mln 
625 tys. mieszkań ców, pośród których 95 
proc. (1  min 543 tys.) przyznaje się do 
katoli cyzmu. Archidiecezja składa się z 25 

dekanatów (11 war-
szawskich i 14 poza 
Warszawą), o łącznej 
liczbie 215 parafii, na 
terenie których znaj-
dują się 283 kościoły 
i kaplice. Z woli ks. 
kardynała Kazimierza 
Nycza został wybudo-
wany dla księży cho-
rych i w podeszłym 
wieku Dom księży 
emerytów w Kiełpinie 
k. Łomianek. Wielkim 
wydarze niem ogól-
noświatowym przeży-
wanym w Archidie-
cezji, były Świato we 
Dni Młodzieży Kra-
ków 2016, poprze-
dzone peregrynacją 
znaków ŚDM (w 2015 
r.) i „Dniami w Diece-
zjach”, gdzie punktem 
kulminacyj nym było 
spotkanie młodzieży 
całego świata na Pla-
cu Józefa Piłsud skiego 
w  Warszawie i przy 
Świątyni Opatrzności 
Bożej w Wilanowie. 
W  Narodowe Świę-
to Niepodległości 11 
listopada 2016 roku 
w Achi- diecezji War-
szawskiej, odbyło się 
uroczyste otwarcie 
dla wiernych Świąty-
ni Opatrzności Bożej 
w Wilanowie.



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

12 listopada  2017 r.

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

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 w przyszłą niedzielę o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z Rodzica-
mi w górnym kościele.

4. 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.
•	 Koło Misyjne w sobotę o godz. 1530.
•	 Adorujący Najświętszy Sakrament w przyszłą niedzielę o godz. 1500 w górnym ko-

ściele. Temat spotkania: Miłosierdzie czyni nas „nowym stworzeniem”. Spotkanie jest 
otwarte dla wszystkich.

•	 Bracia z „Totus Tuus”  w przyszłą niedzielę o godz. 1700.
5. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, 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, będącej wyrazem wdzięczności 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 bocznych ołtarzy w kościele.

6. Pielgrzymka parafialna do Częstochowy i Sulejo-
wa organizowana jest 25 listopada. Zapisy w zakry-
stii.

7. Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Pol-
ski, każdą drugą niedzielę listopada obchodzimy 
jako Dzień Solidarności z Kościołem Prześlado-
wanym. W tym roku hasło IX Dnia Solidarności 
brzmi: „Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wscho-
dzie”. W  związku z tym pamiętajmy w modlitwie 
o tych, którzy w dzisiejszych czasach oddają ży-
cie za Chrystusa. Z tej racji dziś  zbieramy ofiary 
pieniężne do puszek, z przeznaczeniem na pomoc 
tym, którzy cierpią prześladowanie za wiarę.

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

9. I Światowy Dzień Ubogich zgodnie z wolą papieża 
Franciszka obchodzić będziemy  w przyszłą  niedzielę 
pod hasłem „Nie miłujmy słowem, ale czynem”. Z tej racji 
za tydzień będziemy zbierać ofiary do puszek po Mszach św. 
z przeznaczeniem dla ubogich za pośrednictwem Caritas.

10. 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.
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kolo.nie.dzieli@gmail.com


