
Słowo na Niedzielę
Ekonomia według Ewangelii

Ewangelista Mateusz wprowadza nas dzisiaj w świat zysków i strat. Ewangelia mówi 
nam o pomnażaniu talentów. Słowo „talent” oznacza dziś szczególne zdolności, którymi 
człowiek wykazuje się w jakiejś dziedzinie. Możemy więc spotkać talenty muzyczne, ma-
tematyczne, sportowe, i tym podobne. Każdy z nas coś posiada, ponieważ każdy został 
w jakiś sposób obdarowany. Także i ci, o których mówi się, że do wszystkiego doszli wła-
sną pracą. Tacy otrzymali dar pracowitości, uczciwości, wytrwałości. Dodatkowo każdy 
człowiek otrzymuje od Boga doraźne wsparcie, które przybiera różną postać. Mogą to być 
na przykład jakieś wyjątkowe okoliczności, pozwalające odnaleźć własną drogę do Boga. 

W oryginalnej przypowieści „talent” oznaczał sporą sumę pieniędzy. Talent (suma 
wynosząca blisko sześć tysięcy denarów – denara płacono ówcześnie za dzień pracy na-
jemnej w Palestynie) ma tu znaczenie symboliczne i oznacza uzdolnienia i dyspozycje 
człowieka. Winniśmy je – poprzez pracę i zaangażowanie – powiększać i rozwijać. Żadne 
nasze zabiegi nie pójdą na marne, ponieważ praca zostanie nagrodzona proporcjonalnie 
do włożonego w nią wysiłku.

Jak wszystkie ewangeliczne przypowieści, tak również i dzisiejsza mówi o nas sa-
mych. Jezus pyta każdego z nas: „Co robisz z życiem, które ci podarowałem? Jak wyko-
rzystujesz swój czas, swoje talenty i zdolności? Czy żyjesz tylko dla siebie, czy także dla 
innych? I czy pamiętasz, że przyjdzie czas na ostateczny rachunek ze swojego życia?” Jeśli 
więc nie czynisz nic złego – to zdecydowanie za mało! Zacznij czynić dobro! I to najlepiej 
od zaraz, by odłożywszy coś na potem, nie odłożyć tego na zawsze. 

Bóg nie tylko wymaga, ale także pomaga człowiekowi. Starajmy się wiec szanować 
talenty, rozwijać je w sobie i pomagać innym, aby je rozwijali i wykorzystywali dla praw-
dziwego dobra własnego i bliźnich. Może się kiedyś okazać, że najpiękniejszą rzeczą, jaką 
uczyniliśmy tu na ziemi, był mały, skromny gest życzliwości, dobro płynące z naszego 
wnętrza, dzięki któremu ofiarowaliśmy komuś uśmiech, a tym samym pozwoliliśmy za-
błysnąć talentowi, który Chrystus złożył w nasze ręce. 

Patrzmy zatem uważnie na nasze talenty, nawet jeśli wydają się niewielkie. W Bożej 
ekonomii nie liczy się bowiem ilość, ale miłość, czyli najwspanialsza motywacja naszego 
ludzkiego działania.
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Na północnym krańcu dzisiejszego 
województwa łódzkiego, na pograniczu 
historycznej ziemi łęczyckiej i Mazow-
sza rawskiego, we wsi Oporów, znajduje 
się niewielki zespół klasztorny paulinów. 
Skromna placówka wiejska nie należała 
nigdy do ośrodków zamożnych ani szcze-
gólnie znaczących w Rzeczypospolitej. 
Jednakże dzięki propagowaniu przez miej-
scowych paulinów kultu Matki Bożej Czę-
stochowskiej oraz świątobliwego rodaka 
Stanisława z Oporowa, stała się ośrodkiem 
pielgrzymkowym, a spisy cudów i łask za 
wstawiennictwem charyzmatycznego za-
konnika świadczą o wyjątkowości tego 
miejsca.

 Parafia w Oporowie powstała na 
przełomie XIV/XV w. i obsługiwana była 
przez duchowieństwo archidiecezji gnieź-
nieńskiej, ale nie była jeszcze znanym 
ośrodkiem duszpasterskim. Dopiero przy-

bycie tutaj paulinów z Jasnej Góry w 1453 r. 
otworzyło nowy rozdział w dziejach para-
fii i zadecydowało o kierunku jej rozwoju. 
Zakon paulinów, który miał wtedy za sobą 
zaledwie 71 lat istnienia w Polsce, stawał 
się coraz bardziej popularny dzięki rosną-
cemu znaczeniu Jasnej Góry jako ośrodka 
pielgrzymkowego. Po fundacji klasztoru 
częstochowskiego przez księcia Władysła-
wa Opolczyka zaczęły powstawać kolejne 
placówki w Głogówku, Wieluniu, Wieruszo-
wie, Beszowej, Brdowie i Pińczowie, a do-
brodziejami paulinów byli królowie z dy-
nastii Jagiellonów, książęta, możnowładcy 
i biskupi. Popularność zakonu pustelnicze-
go dotarła również do Oporowa, który był 
własnością zamożnego rodu Oporowskich 
herbu Sulima, reprezentowanego przez 
dwóch braci: Piotra - wojewodę łęczyckie-
go oraz Władysława – arcybiskupa gnieź-
nieńskiego i prymasa Polski. Podjęli oni 

decyzję o  przekazaniu 
paulinom miejscowego 
kościoła z wszystkimi 
prawami duszpasterski-
mi.

Oddanie zakonni-
kom parafii na zawsze 
zmieniło jej oblicze. Pau-
lini rozwijali kult Matki 
Bożej Częstochowskiej 
oraz świętych patronów 
zakonu: pustelnika Paw-
ła i opata Antoniego. 
W  pierwszych latach 
XVI w. w parafii dorastał 
Stanisław, który został 
paulinem i doszedł aż do 
funkcji prowincjała z re-
zydencją na Jasnej Gó-

Poznajemy kościoły Mazowsza cz. VI
Na łamach „Koła Niedzieli” kontynuujemy cykl krótkich artykułów, których 
zamiarem jest przypominanie i popularyzowanie dziedzictwa historycznego 

i kulturowego Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem najstarszych kościołów, 
będących nie tylko przestrzenią spotkania człowieka z Bogiem, ale również 

miejscem twórczej pracy wielu pokoleń mieszkańców regionu.

Kościół św. Marcina w Oporowie 
Edgar Sukiennik



rze. Odegrał ważną rolę w mobilizowaniu 
szlachty polskiej do przeciwstawienia się 
wpływom protestantyzmu, który w  tam-
tym okresie niczym walec przetaczał się 
przez Rzeczpospolitą. Stanisław zmarł ok. 
1551 r. w opinii świętości i został pochowa-
ny w Oporowie. Późniejsi paulini, zwłasz-
cza Jacek Rudnicki i Krzysztof Łobodziń-
ski, wyrażali przekonanie o jego świętości 
i poszukiwali jego grobu, choć bez kon-
kretnych rezultatów. Rozwijali jednak kult 
współbrata, spisując cuda i łaski za jego 
wstawiennictwem, które przechowywane 
są do dziś w Archiwum Jasnej Góry. Nigdy 
jednak nie został wyniesiony na ołtarze. Nie 
przeszkadzało to paulinom w ostrożnym 
pielęgnowaniu kultu wyjątkowego zakon-
nika, a wzrastająca liczba świadectw o nad-
zwyczajnych uzdrowieniach przyczyniła się 
do rozwoju tutejszego kościoła jako ośrod-
ka pielgrzymkowego. W  XVII  w. dwóch 
paulinów poniosło śmierć, którą można za-
kwalifikować jako męczeństwo. W 1642 r. 
o. Wacław Wesolski został zamordowany 
za podjęcie posługi sakramentalnej wobec 
konającego protestanta, a podczas „Poto-
pu” szwedzkiego w 1657 r. zmarł o.  Ga-
briel Górnicki, który przed śmiercią był 

torturowany i  przypalany ogniem. 
W aurze świętości zmarł także inny 
zakonnik - Walenty Matuszkiewicz 
(†1676), który zasłynął jako dobro-
dziej żebraków. Paulini starali się 
o jego beatyfikację, ale pośpiesznie 
sporządzona dokumentacja, prze-
słana do austriackiego zakonnika 
Macieja Fuhrmana, okazała się nie-
zbyt przekonująca i sprawa beatyfi-
kacji upadła.

 Kamieniem milowym w dzie-
jach kościoła i klasztoru było obję-
cie rządów w Oporowie przez ro-
dzinę Sołłohubów herbu Prawdzic 
w 1725 roku. Jej przedstawiciele: Jan 
- podskarbi wielki litewski i Józef - 
wojewoda witebski przebudowali 
kościół w stylu barokowym, hojnie 
wyposażyli go w paramenty litur-
giczne oraz wznieśli cztery ołtarze, 
spośród których największą uwagę 
przyciągał ołtarz główny z obrazem 
Matki Bożej Częstochowskiej, dla 
którego Jan Sołłohub ufundował 
w 1739 r. srebrną suknię.

Wspólnota paulinów funk-
cjonowała w klasztorze św. Marcina do 
1819 r., kiedy Królestwem Polskim wstrzą-
snęła fala kasat klasztorów. Zakonnicy 
zniknęli z Oporowa na blisko 140 lat, a pa-
rafię powierzono księżom z nowoutworzo-
nej archidiecezji warszawskiej. Wśród nich 
szczególnie wsławił się ks. Piotr Wojtkie-
wicz, który samotnie prowadził działalność 
duszpasterską w trudnych latach okupa-
cji niemieckiej, co przypłacił trzykrotnym 
aresztowaniem. Paulini powrócili do para-
fii dopiero w 1957 r. i od tamtej pory pra-
cują tutaj nieprzerwanie. Dawna świetność 
Oporowa już jednak przeminęła, pozosta-
wiając po sobie jedynie materialne świa-
dectwa w postaci zespołu klasztornego, 
zamku-muzeum rodziny Oporowskich 
oraz dokumentacji klasztoru zdeponowa-
nej w Archiwum Jasnogórskim.

Podstawa źródłowa: Archiwum Jasnej Góry: 
Cathalogus patrum... (AJG 77), Vita et miracula…
Stanislai Oporovii (AJG 1042, 2174); R. Rau, Fun-
dacja Sołłohubów…, w: Oporów. Stan badań..., s. 
163-190; J. Zbudniewek, Stanisław z Oporowa…, w: 
„Polscy Święci” 5 (1985), s. 32-60.

Fot. kościoła w Oporowie: Dariusz Cichor 
OSPPE (Włodawa).



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

19 listopada  2017 r.

1. Nagrodę Dobrej Woli,  będącą uznaniem Samorządu Wolskiego dla działalności społecz-
nej w lokalnym środowisku otrzymał w tym roku Parafialny Zespół „Caritas” z naszej 
parafii. To prestiżowe wyróżnienie zostanie uroczyście wręczone przez Władze Miasta 
i Dzielnicy w Teatrze Dramatycznym Scena na Woli im. Tadeusza Łomnickiego w ponie-
działek 20 listopada o godz. 1800. Wyróżnionym Paniom serdecznie gratulujemy.

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

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

•	 Bracia z „ Totus Tuus” dziś o godz. 1700.
•	 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.
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 dekla-
racje można przynosić do zakrystii, bądź pozosta-
wić na którymś z bocznych ołtarzy w kościele.

6. Pielgrzymka parafialna do Częstochowy i Sule-
jowa  organizowana jest 25 listopada. Zapisy 
w zakrystii.

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

8. I Światowy Dzień Ubogich  zgodnie z wolą papie-
ża Franciszka obchodzimy dziś pod hasłem „Nie mi-
łujmy słowem, ale czynem”. Z tej racji zbieramy dziś 
ofiary do puszek po Mszach św. z przeznaczeniem dla 
ubogich za pośrednictwem Caritas.

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


