
Słowo na Niedzielę
Błogosławione milczenie

W tych ostatnich chwilach Adwentu, w szczególny sposób, naszemu oczekiwaniu na 
Zbawiciela towarzyszy Maryja. To Ona przez dziewięć miesięcy przeżywała swój adwent, 
czekając na narodzenie się Syna Bożego, który wzrastał w Jej łonie. Ewangelia dzisiejsza 
zaprasza nas do przyjęcia zwiastowania narodzin Jezusa w osobistej historii życia. Mamy 
wzór w Maryi, której imię wypowiedziane przez zwiastuna – anioła Gabriela – brzmi: „peł-
na łaski”. Wypowiadając swoje fiat zgadza się na realizację Bożego planu. 

Paradoksalnie, scenę zwiastowania, którą opisuje Ewangelista Łukasz, charakteryzu-
je milczenie. To ono jest tłem spotkania, dialogu. Maryja prawie przez cały czas milczy. Jej 
milczenie jest wyrazem uważnego słuchania, szacunku dla przesłania, które przychodzi 
z góry i uczestnictwa w nim. Przez milczenie Słowo staje się w Niej Ciałem. Przez milcze-
nie Maryja pozwala Bogu wejść w Jej życie i dokonać w nim radykalnego zwrotu, nadać 
mu całkowicie nowy kierunek. 

W zdominowanym przez hałas dzisiejszym świecie, bardzo często sami stajemy się 
hałaśliwie gadatliwi. Często rozmawiamy z Bogiem nazbyt swobodnie. Zamiast wejść 
w Jego świat, zamykamy Go w dusznej przestrzeni naszych interesów, wikłamy Go w na-
sze przewidywalne z góry sposoby myślenia. Zagadujmy, przedstawiamy swoje plany na 
życie, oczekujemy pomocy i akceptacji swoich pomysłów. Zatracamy się w przedświątecz-
nym chaosie przygotowań. A Maryja przypomina nam, że najlepszy sposób przygotowa-
nia się na święto Bożego Narodzenia, na przyjęcie Słowa, polega na zachowaniu milczenia. 
Milczenie na modlitwie pozwala nam porzucić utarte schematy, przyzwyczajenia i wejść 
w zadziwiającą, rewolucyjną nowość Bożej rzeczywistości. Pasja dla Słowa rozpala się 
tylko w tym, kto kocha ciszę. Człowiek Słowa, to przede wszystkim człowiek ciszy. Praw-
dziwy człowiek kontemplacji – taki jak Maryja - nigdy nie jest gadatliwy. Tak jak Dziewica 
z Nazaretu milczy, aby doprowadzić do spotkania. Kiedy zaś usłyszy Słowo, nie znajduje 
słów. Tylko w milczeniu wchodzimy w posiadanie Słowa, tylko w milczeniu Słowo staje 
się Ciałem w naszym ciele. Tylko w milczeniu Słowo wciela się w nas i w nas dojrzewa.
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Korzystając z tradycji wizyty kolędowej  
pragniemy spotkać się z rodzinami całej wspólnoty parafialnej,  

aby przez chwilę pomodlić się i porozmawiać.  
Kolędę rozpoczniemy we wtorek, 27 grudnia  

według następującego programu:

27 grudnia 2017 r. (środa)
 ul. Obozowa  67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85
 ul. Deotymy  49, 51, 52, 54
 ul. Ks. Jana Sitnika  6

28 grudnia 2017 r. (czwartek)
 ul. Obozowa  62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80
 ul. Deotymy  43, 45
 ul. Górczewska  80

29 grudnia 2017 r. (piątek)
 ul. Ringelbluma 3
 ul. Ks. Jana Sitnika 4
 ul. Ożarowska 75
 ul. Deotymy 43a
 ul. Szałka 4, 6

30 grudnia 2017 r. (sobota)
 ul. Obozowa  87, 89, 91, 93,  95
 ul. Majakowskiego  3, 4, 6, 8
 ul. Ożarowska  61
 ul. Św. Stanisława  8 ,10
 ul. Ostroroga  14/16
 al. Prymasa Tysiąclecia  102a
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Konkursy plastyczne



Roraty i św. Mikołaj





Będzie się działo na Kole
CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU  „B”

24 grudnia  2017 r.

1. Wieczorem zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej. Zadbajmy o chrześcijańską oprawę wie-
czerzy wigilijnej. Niech towarzyszy nam wspólna modlitwa, czytanie Pisma Świętego, 
łamanie się opłatkiem i śpiewanie kolęd. Podczas wieczerzy zachowajmy nasze tradycyj-
ne, polskie zwyczaje, łącznie z postem. Pamiętajmy by nie stawiać na stół alkoholu. Dziś 
porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę i Pasterka o godz. 2400.

2. Boże Narodzenie  jutro, 25 grudnia. Porządek Mszy św. niedzielny. W drugim dniu świąt 
Bożego Narodzenia, w święto św. Szczepana, pierwszego męczennika, we wtorek,26 grud-
nia, porządek Mszy św. niedzielny. Taca z tego dnia przeznaczona jest na KUL.

3. Koncert kolęd w wykonaniu chóru męskiego z parafii w Zielonce  we wtorek, drugiego 
dnia świąt o godz. 1800.

4. Msza św. i nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego  w przyszłą niedzielę 
o godz. 1900.

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 wy-
razem wdzięczności i dziękczynienia za Jubileusz 30-lecia wieczystej, 
całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świą-
tyni. Podpisane deklaracje można przynosić do zakrystii, bądź 
pozostawić na którymś z bocznych ołtarzy w kościele.

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

7. Opłatki wigilijne, świece Caritas i sianko na stół wigi-
lijny  można dziś nabyć przy wyjściu z kościoła. Przy 
okazji można kupić płytę CD wydaną przez Ojców 
Redemptorystów z pieśniami do Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy w wykonaniu chóru z muzyką 
organową. Będzie to piękne dopełnienie adwen-
towego czuwania z Maryją i doskonały prezent 
pod choinkę. Cena płyty – 20 zł.

8. Tygodnik katolicki „Niedziela” w wydaniu świą-
tecznym zawierającym kalendarz na rok 2018, 
płytę z kolędami i śpiewnikiem Arki Noego oraz 
parafialną wkładką „Koło niedzieli”  rozprowa-
dzają dziś ministranci po Mszach św. Cena tygo-
dnika to 10 zł. plus dobrowolna ofiara na druk ko-
lorowej wkładki i fundusz ministrancki.
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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


