
Słowo na Niedzielę
Bądźcie czujni!

Fragment Ewangelii, który słyszymy w I Niedzielę Adwentu zwraca naszą uwagę na 
rzeczy ostateczne. Jezusowe Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie 
jest wezwaniem skierowanym do każdego z nas. Chrystusowi nie chodzi wcale o to, aby 
odsłonić szczegóły czasów ostatecznych, ani o dokładne wyznaczenie dnia swojego powro-
tu. Chce zwrócić naszą uwagę na najważniejszą postawę, jaka powinna cechować każdego 
chrześcijanina. Ta postawa zawarta jest w jednym słowie: Czuwajcie!. Czuwanie oznacza, 
że człowiek ma się na baczności, jest przebudzony, oczekujący, skupiony i uważny, że żyje 
w postawie gotowości do działania. To umiejętność skupienia się na tym, co rzeczywiście 
ważne, aby nie dać się zaskoczyć decydującym dla życia wydarzeniom. Czuwanie nie jest 
łatwą czynnością. To czasami ogromna walka i wysiłek ze słabościami natury ludzkiej. 

W czasach, w których przyszło nam żyć, jesteśmy bombardowani informacjami o to-
czących się wojnach, prześladowaniach, kataklizmach. Lęk, który towarzyszy codzienności 
życia sprawia, że z konieczności musimy czuwać, kontrolować zagrożenia, które mogą nas 
dotknąć. Nie o takim czuwaniu mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Wydarzenia zewnętrz-
ne, niezależnie od tego, jak bardzo głośne i przerażające, mogą co najwyżej nie pozwolić 
nam zasnąć. Chrześcijańskie czuwanie polega na czymś innym. Związane jest z rzeczywi-
stością wewnętrzną, jest oczekiwaniem, przeżywanym w nadziei. Czuwać, to znaczy być 
gotowym spotkać się z Chrystusem w każdej chwili, żyć i pracować z myślą o Nim, to 
sumiennie wykonywać powierzone sobie zadania, mieć stale czyste i spokojne sumienie, 
nieobciążone grzechami. Nikt nie może czuwać za innych. Każdy podejmuje to zadanie 
osobiście. Nie wiadomo czy Pan przybędzie wieczorem, o północy, czy o świcie. Być może 
już przybył. Zatem jest jeszcze coś gorszego niż zaskoczenie we śnie. Można bowiem nie 
zauważyć Jego obecności.

Ewangeliczni słudzy nie tylko mają zachować czujność, każdemu z nich bowiem Pan 
zlecił jakieś zadanie. Kiedy powróci nie będzie interesował się tym, czy go oczekiwali, ale 
zapyta, czy wykonali zadania, które zostały im powierzone. Nie chodzi o to, aby bezczyn-
nie czuwać, ale o to, by nie pozwolić się bezgranicznie zawładnąć życiowym zadaniom. 
Nasze obowiązki, które codziennie wykonujemy, powołanie życiowe, które realizujemy, 
służą temu, aby przygotować nas na przyjście Pana. Wtedy nie będzie dla nas istotne, czy 
Pan przyjdzie wieczorem, o północy, czy o świcie, bo zawsze będziemy gotowi spotkać się 
z Nim.
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Przegląd kronikarza – listopad 2017

1. Ks. Proboszcz Zbigniew Godlewski 

i ks. Andrzej Kamiński w Uroczy-

stość Wszystkich Świętych, 1 listo-

pada, uczestniczyli w tradycyjnej 

corocznej Mszy Świętej w kościele 

Św. Karola Boromeusza o godz. 1230 

i procesji na Cmentarzu Powązkow-

skim. Uroczystościom przewodni-

czył ks. Kardynał Kazimierz Nycz. 

W tego typu uroczystościach na 

Cmentarzu Wolskim, którym prze-

wodniczył bp Piotr Jarecki parafię 

Św. Józefa reprezentował ks. Bole-

sław Szewc.

2. W Uroczystość Wszystkich Świę-tych, ks. wikariusz Leszek Kuźmiński 
zorganizował w parafii (kilkuletnia tradycja, którą tenże ksiądz za-początkował) ekspozycję w trzech oszklonych gablotach kilkudziesię-ciu relikwiarzy z relikwiami na tle wielkich banerów z wizerunkami świętych i błogosławionych. Ekspo-zycja (trwa jeden dzień) cieszyła się 

jak co roku ogromnym zaintereso-waniem parafian i gości.

3. W Uroczystość 

Wszystkich Świętych 

i Dzień Zaduszny, 1 i 2 

listopada odprawiono 

w parafii o godz. 1700 

procesje żałobne połą-

czone z wypominkami.

4. Zbiorowe Msze Święte 
za zmarłych połączone 
z wypominkami odpra-
wiano w listopadzie co-
dziennie o godz. 1800.

5. Wypominki całoroczne są czytane podczas Mszy św. o godz. 1500 w każdy piątek.



6. Msze św. dla dzieci przygotowu-
jących się do I Komunii św. wraz 
z rodzicami i dla młodzieży przygo-
towującej się do przyjęcia sakramen-
tu bierzmowania były odprawiane 
zgodnie z wcześniej ustalonym pro-
gramem.

8. Regularne spotkania wspólnot i grup parafialnych:
• Liturgiczna Służba Ołtarza (ministranci i lektorzy) w każdą sobotę 
o godz. 1000.
• Duszpasterstwo Akademickie w każdy wtorek 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 mie-
siąca na Mszy św. o godz. 1900 i w trzecie niedziele miesiąca o godz. 
1500 na otwartym spotkaniu formacyjnym 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 modli-
twie w Godzinie 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 poszcze-
gólnych członków.

7. Z racji pierwsze-
go piątku miesiąca 
księża spowiadali 
tradycyjnie podczas 
wszystkich Mszy św. 
i po południu od 
godz. 1700.

9. Z racji pierwszej sobo-
ty miesiąca odprawiono 
w parafii nabożeństwo 
czuwania z Maryją po 
Mszy św. o godz. 1900 
do Apelu Jasnogórskiego 
o godz. 2000.

11. Zakupiono wysokiej klasy piani-
no elektroniczne dla dziecięcej scholi 
parafialnej, na którym podczas co-
niedzielnej Mszy Świętej dla dzieci 
o godz. 1130 z towarzyszeniem scholi 
gra ks. Andrzej Kamiński.

10. Kontynuowana jest inicjaty-wa duszpasterska „30 minut dla Jezusa”. Polega ona na trzydzie-stu minutach modlitwy adora-cyjnej raz w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochowskiej, będącej wyrazem wdzięczności i dzięk-czynienia za Jubileusz 30. lecia wieczystej, całodobowej adora-cji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni.



Jubileusz 15-lecia

Jubileusz 15-lecia

Jubileusz 15-lecia

Rekolekcje

Rekolekcje

1986 – W ramach posoborowej odnowy parafii, we wspólnocie para-
fialnej św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie na Kole zostały zainicjo-

wane spotkania formacyjne dla świeckich i zawiązała się grupa modlitewna, 
która po kilku latach formacji, w 1997 roku, przyjęła nazwę Wspólnota Apostolska 
Magnificat.
1998 – Wspólnota Apostolska Magnificat dekretem Prymasa Polski Kardynała Jó-

zefa Glempa zostaje przyjęta w poczet członków Rady Zrzeszeń Katolickich 
Archidiecezji Warszawskiej i ma swoich dwóch stałych członków w Radzie. 

Wspólnota istnieje w dwóch warszawskich parafiach: św. Józefa Oblubieńca NMP 
na Kole i NMP Królowej Świata na Ochocie. Osobą odpowiedzialną za Wspól-
notę jest Moderator we współpracy z Ks. Proboszczem i Gospodarzem Kręgu 
w parafii.

Członkowie Wspólnoty podejmują:
•	formację duchową na spotkaniach raz w tygodniu po Mszy św. o godz. 1800 

(modlitwa Jezusowa, brewiarzowa, medytacje Pisma Świętego, konferencje) 
oraz wakacyjne wyjazdy rekolekcyjne.

•	posługę w parafii według potrzeb: oprawa liturgiczna Mszy św. w niedzielę, 
poniedziałek i uroczystości parafialne, organizacja „śniadań adwentowych” po 
Mszach św. roratnich, rozważania Drogi Krzyżowej, przygotowanie ołtarza na 
Boże Ciało, prace porządkowe i dekoracyjne w kościele, organizacja liczenia 
wiernych i pomoc w zbieraniu ofiar na różne potrzeby. 

Wspólnota Apostolska Magnificat ufundowała dla parafii św. Józefa Oblubieńca 
NMP na Kole z okazji 15.lecia Wspólnoty i 75.lecia parafii feretron i czerwony 
ornat; z okazji 100.lecia objawień Matki Bożej w Fatimie nowy wystrój figu-
ry Maryi; z okazji 20.lecia Wspólnoty razem ze Służbą Liturgiczną nową mon-
strancję. 

Członkowie Wspólnoty po zakończeniu przewidzianej formacji włączają się w Apo-
stolstwo Modlitwy i Apostolstwo Służby zgodnie z dokumentami Wspólnoty 

oraz składają Zobowiązanie Apostolskie.
Moderatorem Wspólnoty z wyboru od roku 2008 jest Aldona Konkiel. 

Wczoraj i dziś wspólnoty

Spotkanie  opłatkowe

Śniadania adwentowe

Wspólnota Apostolska Magnificat

Spotkanie  wspólnoty

Tych wszystkich, którzy chcą razem z nami przybliżać się do Boga zapraszamy w każdy poniedziałek miesiąca 
na Mszę św. o godz. 1800 i na spotkanie w domu parafialnym w sali na I piętrze od września do czerwca.

Boże Ciało
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12. W koncercie Mate.o „Pie-
śni naszych Ojców” z okazji 500. 
lat Reformacji w kaplicy Kościoła 
Zielonoświątkowego w Warszawie 
przy ul. Siennej 68/70 w nie-
dzielę, 5 listopada, o godz. 1800 
uczestniczył na imienne zaprosze-
nie ks. Andrzej Kamiński.

14. Spotkanie księży de-
kanatu wolskiego odbyło 
się w sobotę, 11 listopa-
da o godz. 1400 w para-
fii św. Józefa Oblubieńca 
Najświętszej Maryi Panny 
na Kole. Po obradach ks. 
Proboszcz Zbigniew God-
lewski zaprosił księży na 
uroczysty obiad.

16. W dniu święta Szkoły Podstawowej nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego we wtorek, 14 listopada o godz. 900 Mszę św. od-
prawił i wygłosił okoliczno-ściowe kazanie ks. Bolesław Szewc.

18. Pielgrzymka para-

fialna do Częstochowy 

i Sulejowa odbyła się w 

sobotę, 25 listopada.

13. We Mszy św. dziękczynnej 
w intencji dobrodziejów Cmen-
tarza Powązkowskiego, którą 
odprawił ks. Kardynał Kazimierz 
Nycz, w środę, 8 listopada o 
godz. 1730 uczestniczyli ks. Pro-
boszcz Zbigniew Godlewski i ks. 
Leszek Kuźmiński.

15. Dzień Solidarności z Kościołem prześladowanym obchodzono w dru-gą niedzielę listopada (12.XI.2017 r.). Hasło tegorocznego IX Dnia Soli-darności brzmiało: „Ocalmy chrze-ścijan na Bliskim Wschodzie”. Trady-cyjnie zbierano ofiary pieniężne do puszek, z przeznaczeniem na pomoc tym, którzy dziś są prześladowani za wiarę w Chrystusa.

19. W spotkaniu księży dekanatu wol-
skiego z okazji imienin Ks. Prałata 
Zdzisława Rogozińskiego, proboszcza 
parafii Dobrego Pasterza i Ks. Pra-
łata Zdzisława Struzika uczestniczył 
Ks. Proboszcz w sobotę, 25 listopada 
o godz. 1930.

17. I Światowy Dzień Ubogich pod 
hasłem: „Nie miłujmy słowem, ale 
czynem” – zgodnie z wolą papieża 
Franciszka – obchodzono w para-
fii w niedzielę, 19 listopada. Z tej 
racji po Mszach św. zbierano ofiary 
pieniężne do puszek z przeznacze-
niem dla ubogich za pośrednic-
twem Caritas.



26. W listopadzie pożegnaliśmy w naszym kościele śp.: Zygmun-ta Wojciecha Długosza, Grażynę Krystynę Kalinowską – Łęgiewicz zd. Kalinowską, Roberta Szyma-niaka. Niech odpoczywają w po-koju wiecznym. Amen.

20. Nagrodę Dobrej Woli, będącą uznaniem Samorządu Wolskiego dla działalności społecznej w lokalnym środowisku otrzymał w tym roku Parafialny Zespół „Caritas” z naszej parafii. To prestiżowe wyróżnienie zostało uroczyście wręczone przez Władze Miasta i Dzielnicy w Te-atrze Dramatycznym Scena na Woli im. Tadeusza Łomnickiego w ponie-działek, 20 listopada, o godz. 1800. W uroczystościach uczestniczyły wy-różnione Panie z Księdzem Probosz-czem i ks. Leszkiem Kuźmińskim.

21. Przedstawiciele ruchów i wspól-
not z naszej parafii uczestniczyli 
w piątek, 24 listopada o godz. 1800 
w Sanktuarium Matki Bożej Na-
uczycielki Młodzieży na Siekierkach 
w spotkaniu modlitewnym Rady 
Zrzeszeń Katolickich Archidiecezji 
Warszawskiej, któremu przewodni-
czył Kardynał Kazimierz Nycz.

22. Okolicznościowe podzię-
kowanie „za życzliwą pomoc, 
włożony wymierny trud i czas 
poświęcony na udział w przy-
gotowaniu i czuwaniu nad 
przebiegiem jubileuszowego, X 
Święta Dziękczynienia, 4 czerw-
ca 2017 roku, podczas którego 
dziękowaliśmy miłosiernemu 
Bogu za Dar Chleba” skierował 
ks. Kard. Kazimierz Nycz na 
ręce naszych parafian: Janu-
sza Motoczyńskiego, Andrzeja 
Łukasiewicza i Waldemara Ta-
boty – członków Totus Tuus – 
Kościelnej Służby Porządkowej 
Archidiecezji Warszawskiej.

23. W obiedzie imieninowym z ra-cji uroczystości patronalnych Ojca Andrzeja Krygera, redemptorysty, proboszcza parafii św. Klemensa uczestniczył Ks. Proboszcz w środę, 29 listopada o godz. 1230.

25. Jubileusze małżeńskie 

w listopadzie świętowali:

Danuta i Tadeusz - 25 

rocznica.
24. Do wspólnoty kościoła przez 

sakrament Chrztu św. zastali 

włączeni w listopadzie: Pauli-

na Grzybko, Mikołaj Sypiański, 

Maksymilian Dominik Sypiański, 

Gabriela Sikorska, Leon Bień-

kowski, Oliwia Borowska, Ni-
kola Pietrzycka, Alan Domżała, 

Kalina Górnik, Helena Maria 

Niedziejko, Jakub Sujkowski, 

Maurycy Matkowski, Aleksander 

Adrian Kozłowski.



Będzie się działo na Kole
PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU  „C”

3 grudnia  2017 r.

1. Rozpoczynamy okres Adwentu. Jutro o godz. 630 zapalimy po raz pierwszy świecę roratnią. 
Do udziału w Roratach zapraszamy szczególnie dzieci i prosimy, aby przyniosły ze sobą lam-
piony. Po Mszach św. roratnich zapraszamy dzieci na śniadanie do sali św. Józefa.

2. Wspólnota Apostolska Magnificat związana z naszą parafią od swego powstania i nie-
zwykle aktywnie zaangażowana w działalność parafialną obchodzi w tym roku 20-lecie 
swojego istnienia. Ten okrągły jubileusz świętować będziemy dziś podczas uroczystej 
Mszy św. o godz. 1015, którą odprawi Ks. Biskup Rafał Markowski z udziałem probosz-
czów dekanatu wolskiego. Podczas tych uroczystości okażemy wdzięczność i pożegnamy 
ustępującego ze stanowiska dziekana, po 18 latach dziekańskiej posługi, Ks. Prałata Woj-
ciecha Łagowskiego i Jego najbliższych współpracowników.

3. Nieszpory i procesja eucharystyczna,  dziś o godz. 1815.
4. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP  przypada w piątek, 8 grudnia. Z racji tej uroczystości 

odprawiona zostanie tradycyjnie Msza św. o godz. 1200 i  nie ma obowiązku zachowania postu.
5. 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.

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

7. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich rodziców  zapra-
szamy na Mszę św. inicjacyjną  w przyszłą niedzielę o godz. 1130. 
Po Mszy św. spotkanie z rodzicami i dziećmi.

8. „30 minut dla Jezusa”  to inicjatywa duszpasterska, któ-
rą 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, ca-
łodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu w 
naszej świątyni. Podpisane deklaracje można przy-
nosić do zakrystii, bądź pozostawić na którymś 
z bocznych ołtarzy w kościele.

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

10. Taca dzisiejsza  przeznaczona jest na potrzeby Se-
minarium Duchownego w Warszawie.

11. Opłatki wigilijne, świece Caritas i sianko na stół 
wigilijny można dziś nabyć przy wyjściu z ko-
ścioła. Przy okazji można kupić płytę CD wyda-
ną przez Ojców Redemptorystów z pieśniami do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w wykonaniu 
chóru z muzyką organową. Będzie to piękne dopeł-
nienie adwentowego czuwania z Maryją i doskona-
ły prezent pod choinkę. Cena płyty – 20 zł.

12. Ofiary pieniężne na pomoc Kościołowi na Wscho-
dzie  zbierać będziemy w przyszłą niedzielę do puszek przed 
kościołem.

13. Kiermasz książek religijnych, kalendarzy na nowy rok i dewo-
cjonaliów  organizuje w przyszłą niedzielę po Mszach św. przed 
kościołem Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej.

14. 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


