
Słowo na Niedzielę
Zwyczajna niezwyczajna Rodzina

Ewangelista Łukasz ukazuje nam Józefa, Maryję i Jezusa, jako rodzinę, która mimo 
niespotykanej łaski Boga, daru Syna Bożego, zachowuje się jak każda rodzina izraelska. 
Maryja i Józef przybywają z Jezusem do świątyni, aby wypełnić obrzędy i przepisy Prawa 
Mojżeszowego. Opisana scena ewangeliczna wprowadza nas w prostoty sposób w to, co 
dokonuje się między Bogiem, a człowiekiem. Wydaje się, że wydarzenie to jest normal-
ne i nie różni się od wielu innych. Wszystko w świątyni odbywa się zgodnie z ustalonym 
ceremoniałem, według określonej reguły. Jednak św. Łukasz porusza głębszą istotę tego 
wydarzenia – odkrywa rąbek tajemnicy Boga, fragment Jego planu zbawienia. 

Prorok Symeon i prorokini Anna wychodzą na spotkanie Jezusa i witają Go. Re-
prezentują oni pobożnych Izraela, którzy z utęsknieniem oczekują przyjścia Mesjasza 
i zbawienia Izraela. To, co oboje mówią, jest zapowiedzią, proroctwem i objawieniem, kim 
to Dziecię jest dla narodu wybranego i dla narodów pogańskich. Spotkanie i objawienie 
dokonują się w miejscu, które stanowi serce religii Izraela. Maryja i Józef słuchają pro-
roctwa Symeona i Anny ze zdumieniem, a Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim 
mówiono. Zdumienie rodziców Jezusa jest oznaką ich wrażliwości i otwartości na dar, któ-
ry Bóg im powierzył. Misją Józefa i Maryi było towarzyszenie Jezusowi w Jego wzroście 
i nabieraniu mocy. 

To samo zadanie rysuje się przed każdym chrześcijańskim rodzicem. Może dziś 
szczególnie potrzeba rodzicom wrażliwości Maryi i Józefa, ich otwartości na Boży plan 
dla ich dziecka, aby mogło odkryć swoje życiowe powołanie. Potrzeba także odwagi, aby 
podjąć trud wychowania w „mądrości i mocy” Bożej, nawet gdyby miało wypełnić się 
proroctwo, które usłyszała Maryja: a Twoją duszę miecz przeniknie. Na pewno warto to 
podjąć dla Boga, który w Jezusie – swoim Synu – uświęca każdą rodzinę. 
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Korzystając z tradycji wizyty kolędowej  
pragniemy spotkać się z rodzinami całej wspólnoty parafialnej,  

aby przez chwilę pomodlić się i porozmawiać.  
W tym tygodniu księża będą odwiedzać domy parafian  

według następującego programu:

2 stycznia 2018 r. ( wtorek)
  ul. Bolecha (2-96 ; 23-67 domki)
  al. Prymasa Tysiąclecia 139/143
  ul. Czorsztyńska 2a
  ul. Ks. Jana Sitnika 3 
  ul. Deotymy 46, 48
  ul. Batalionu „Pięść” 5, 7
3  stycznia 2018 r. (środa)
  ul. Dobiszewskiego 1, 2
  ul. Ożarowska 59
  ul. Magistracka 26a, 29
  ul. Raszei 1/3, 5, 6, 8
  al. Prymasa Tysiąclecia 153, 155
4 stycznia 2018 r. (czwartek)
  ul. Obozowa 56, 60
  ul. Deotymy 7/9
  ul. Przy Lasku 6
  ul. Magistracka 31
  ul. Ks. Jana Sitnika 2
  ul. Astronomów 5, 7, 9, 11
  ul. Deotymy 11/13
5 stycznia 2018 r. (piątek)
  ul. Przy Lasku 8
  ul. Magistracka 22, 24
  ul. Dobiszewskiego 3, 5
  ul. Batalionu „ Pięść” 1, 3
  ul. Brożka 1a, 2a, 2b
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Będzie się działo na Kole
NIEDZIELA W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY:  JEZUSA MARYI I JÓZEFA

31 grudnia  2017 r.

1. Nieszpory dziś o godz. 1815.
2. Msza św. i nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego dziś o godz. 1900.
3. Nowy Rok rozpoczynamy jutro, w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Porzą-

dek nabożeństw niedzielny.
4. „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 Najświęt-
szego Sakramentu w naszej świątyni. Podpisane deklaracje można przynosić do zakrystii, 
bądź pozostawić na którymś z bocznych ołtarzy w kościele.

5. Pierwszy piątek miesiąca przypada w tym tygodniu. Spowiadamy podczas wszystkich 
Mszy św. i po południu od godz. 1700.

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

7. Uroczystość Objawienia Pańskiego przypada w sobotę. Porządek nabo-
żeństw niedzielny. Po każdej Mszy św. poświęcenie kadzidła i kredy, 
którą później oznaczymy drzwi naszych domów. Taca z tego dnia 
przeznaczona jest na misje.

8. Jasełka w wykonaniu nauczycieli ze Szkoły Podstawowej 
nr 225 będziemy mogli podziwiać w Uroczystość Objawie-
nia Pańskiego, w sobotę, 6 stycznia podczas Mszy św. 
o godz. 1130.

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

10. Koncert Chóru z Ukrainy w przyszłą niedzielę, 
7 stycznia o godz. 1800. Podczas Mszy św. tego dnia 
chórzyści zaprezentują parafianom swój repertuar, 
a po Mszach św. przy wyjściu z kościoła będzie 
można nabyć płyty z nagraniami chóru i złożyć 
ofiarę na jego misyjną i ewangelizacyjną działal-
ność.

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

12. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną 
wkładką „Koło niedzieli” rozprowadzają dziś mi-
nistranci po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. 
plus dobrowolna ofiara na druk kolorowej wkładki 
i fundusz ministrancki.

N

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


