
Słowo na Niedzielę
Chrzest Jezusa

Dzisiejsza niedziela nosi nazwę Święta Chrztu Pańskiego i jest okazją, abyśmy się 
zastanowili nad doniosłością i zbawiennymi skutkami chrztu, który otrzymujemy w imię 
naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Niedziela Chrztu Pańskiego kończy liturgiczne obchody świąt Bożego Narodzenia. 
Kulminacją Objawienia Słowa Wcielonego nie jest już świadectwo chórów anielskich, 
które zawiodły pastuszków do groty betlejemskiej, czy też niezwykłe zjawisko jaśniejącej 
gwiazdy, która prowadziła Mędrców na spotkanie z Dzieciątkiem, lecz głos Boga Ojca, 
który obwieścił z otwartego nieba: Tyś jest Mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodoba-
nie. 

W momencie chrztu Jezus, jako dojrzały, trzydziestoletni mężczyzna, rozpoczyna 
swoją publiczną misję. Rozpoczyna ją od przyjęcia chrztu, którego Jan Chrzciciel udzielał 
na odpuszczenie grzechów. Jezus jest bez grzechu, ale przyjmuje chrzest niejako za nas, 
grzeszników, aby podkreślić, że bierze na siebie całą ludzką kondycję. 

W dniu swojego chrztu Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn 
posłany dla dokonania zbawienia, odkupienia, uratowania człowieka z jego grzechów. 
Jezus rozpoczyna publiczną działalność jako Mesjasz, czyli namaszczony. Moment chrztu 
w Jordanie ukazuje Go jako namaszczonego, czyli umocnionego Duchem Świętym, po-
dejmującego swoją misję w łączności z Nim. W tym wydarzeniu pojawia się też w postaci 
widzialnej cała Trójca Święta: Bóg Ojciec przemawia, Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a 
Duch Święty nad Nim w postaci gołębicy.

Obchodzone dzisiaj Święto Chrztu Pańskiego uświadamia nam, jak ogromną odpo-
wiedzialnością zostaliśmy obarczeni.  W chwili chrztu staliśmy się dziećmi Bożymi. I od 
tego momentu należymy do wspólnoty Kościoła, dzięki czemu możemy korzystać z wszel-
kich dobrodziejstw przynależności do Pana, okazującego nam swoją moc. A wiec cieszmy 
się z tego, co otrzymaliśmy. Nie zamykajmy serc na Bożą łaskę. Jak najczęściej przyjmuj-
my Chrystusa w Eucharystii, wtedy bowiem otwieramy się na Jego działanie. Poddajmy 
się Jego mocy, wsparciu i opiece.
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Przegląd kronikarza – grudzień 2017

2. Z racji pierw-
szego piątku 
miesiąca księża 
spowiadali tra-
dycyjnie podczas 
wszystkich Mszy 
św. i po południu 
od godz. 1700.

6. Z racji pierwszej nie-dzieli miesiąca po Nie-szporach o godz. 1815 przeszła wewnątrz ko-ścioła procesja euchary-styczna.

3. 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.

1. Msze św. dla dzieci przygotowu-

jących się do I Komunii św. wraz z 

rodzicami i dla młodzieży przygoto-

wującej się do przyjęcia sakram
en-

tu bierzmowania były odprawiane 

zgodnie z wcześniej ustalonym pro-

gramem.

4. Kontynuowana jest ini-cjatywa duszpasterska „30 minut dla Jezusa”. Polega ona na trzydziestu minutach modlitwy adoracyjnej raz w miesiącu w kaplicy M.B. Czę-stochowskiej, będącej wy-razem wdzięczności i dzięk-czynienia za Jubileusz 30. lecia wieczystej, całodobowej adoracji Najświętszego Sakra-mentu w naszej świątyni.

5. Z racji pierwszej soboty 
miesiąca odprawiono w pa-
rafii nabożeństwo czuwania 
z Maryją po Mszy św. o godz. 
1900 do Apelu Jasnogórskiego 
o godz. 2100.



7. Dekrety nowym księżom dziekanom wręczył uroczyście ks. Kardynał Kazimierz Nycz w sobotę, 2 grudnia, w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie podczas dorocznej pielgrzymki duchowieństwa archidiecezji warszawskiej. Wśród nowych dziekanów ustanowionych przez Ordyna-riusza na pięcioletnią kadencję jest dziekan dekanatu wolskiego, ks. kan. dr Zbigniew Godlewski, proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie na Kole.

8. Wspólnota Apostolska Magnificat związana z naszą parafią od swego powstania i niezwykle aktywnie zaangażowana w działalność parafialną obchodziła w roku bieżącym jubileusz 20. lecia istnienia. Ten okrągły ju-bileusz świętowano w parafii w niedzielę, 3 grudnia, podczas uroczystej Mszy św. o godz. 1015, którą odprawił ks. Bp Rafał Markowski z udzia-łem proboszczów dekanatu wolskiego. Podczas tych uroczystości podzię-kowano ustępującemu ze stanowiska dziekana, po 18 latach dziekań-skiej posługi, ks. Prałatowi Wojciechowi Łagowskiemu i Jego najbliższym współpracownikom. Ks. Biskup przedstawił wiernym nowego dziekana, którego od niedzieli, 3 grudnia, na pięcioletnią kadencję ustanowił ks. Kardynał Kazimierz Nycz. Został nim nasz ks. Proboszcz.



11. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Pan-ny przypadła w piątek, 8 grudnia. Z tej racji odprawiono tradycyjnie Mszę św. o godz. 1200 z licznym udziałem wiernych.

9. Adwent rozpoczął się od niedzieli, 3 grudnia. Od poniedziałku, 

4 grudnia, rozpoczęły się trad
ycyjne Msze św. roratnie o godz. 630 

z udziałem dzieci, które uczestniczyły w nich z lampionami. Mszom 

św. koncelebrowanym przez czterech kapłanów przewodniczył ks. 

Proboszcz. Nauki roratnie dla dzieci głosił tra
dycyjnie od ośmiu już 

lat ks. Leszek Kuźmiński w/g programu „Małego Gościa Niedzielnego” 

– „Opiekun Skarbów – Roraty ze Św. Józefem”. Po Mszach św. dzieci 

przed pójściem do szkoły spożywały „śniadania adwentowe” przy-

gotowywane przez panie ze wspólnot parafialnych (Żywy Różaniec, 

Magnificat, Caritas). Na zakończenie młodzi uczestnicy przystroili 

w kościele choinki bombkami z dobrymi uczynkami.

10. Z racji tzw. „mikołajek”, w środę, 6 grudnia, podczas śniadania 
adwentowego dzieci uczestniczące w 
Roratach otrzymały pluszowe misie 
ufundowane przez firmę SGI i prze-kazane przez Pana Grzegorza Ka-weckiego, prezesa Zarządu, który w 
znaczący sposób zasponsorował tak-że „śniadania adwentowe” i paczki ze słodyczami na zakończenie Rorat.

12. Ofiary zbierane na tacę 

w pierwszą niedzielę Adwentu 

przeznaczone były na potrze-

by Seminarium Duchownego 

w Warszawie.

13. Opłatki wigilijne, świece Ca-ritasu i sianko na stół wigilijny można było nabyć od pierwszej niedzieli Adwentu przy wyjściu z kościoła. Przy okazji moż-na było kupić płytę CD wydaną przez Ojców Redemptorystów z pieśniami do Matki Bożej Nie-ustającej Pomocy w wykonaniu chóru z muzyką organową.



21. W spotkaniu opłatko-
wym w Komendzie Rejono-
wej Policji Wola IV uczestni-
czył w środę, 13 grudnia, o 
godz. 1400 ks. Dziekan Zbi-
gniew Godlewski.

17. W spotkaniu opłatko-
wym Klubu Seniora w siedzi-
bie Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Koło” przy ul. Brożka 4 
w poniedziałek, 11 grudnia, 
o godz. 1600 uczestniczył wi-
kariusz ks. Andrzej Kamiński.

15. Kiermasz książek re-ligijnych, kalendarzy na nowy rok i dewocjonaliów zorganizowało w niedzielę, 10 grudnia, po Mszach św. przed kościołem Centrum Duszpasterstwa Archidiece-zji Warszawskiej.

14. Ofiary pieniężne 
na pomoc Kościołowi 
na Wschodzie zbiera-
no do puszek przed 
kościołem w niedzie-
lę, 10 grudnia, po 
Mszach św.

19. W uroczystościach po-
grzebowych śp. Ojca ks. Pro-
boszcza Marka Mętraka w 
kościele Św. Wawrzyńca na 
Woli w środę, 13 grudnia, o 
godz. 1100 uczestniczył ks. 
Dziekan Zbigniew Godlewski.

20. W spotkaniu opłatkowym pra-
cowników Centrum Leczniczo – Re-
habilitacyjnego i Medycyny Pracy 
ATTIS uczestniczył w środę, 13 
grudnia, o godz. 1300 ks. dr Bolesław 
Szewc, kapelan szpitala.

18. W uroczystościach pogrze-bowych śp. Ojca ks. Pawła So-kołowskiego – wikariusza parafii św. Wojciecha na Woli, uczest-niczył jako reprezentant kapła-nów naszej parafii wikariusz, ks. Krzysztof Dowalewski. Pogrzeb odbył się we wtorek, 12 grud-nia, o godz. 1500 w parafii Ba-bice.

16. Wystawę prac dzieci z klas 
0 – 3 ze Szkoły Podstawowej 
Nr 225 wykonanych w ra-
mach Plastycznego Konkursu 
Międzyklasowego „Anioł bożo-
narodzeniowy” zorganizowała 
w kościele nauczycielka i wy-
chowawczyni Pani Anna Dzie-
dziejko.

22. W spotkaniu opłatkowym na-

uczycieli WF z wolskich placówek 

oświatowych w Wolskiej Hali Spor-

towej w środę, 13 grudnia, o godz. 

1400 uczestniczył wikariusz, ks. 

Andrzej Kamiński.



24. W obradach Komisji 
Bioetycznej Wyższej Szkoły 
Rehabilitacji w sobotę, 16 
grudnia, o godz. 1000 udział 
wzięli ks. dr Zbigniew God-
lewski – wiceprzewodniczący 
i ks. dr Bolesław Szewc.

23. Nowe, oryginalne wy-
posażenie i elementy deko-
racyjne zakupiono do szopki 
bożonarodzeniowej, którą od 
lat przygotowuje w kościele 
wikariusz, ks. Leszek Kuź-
miński.

25. W spotkaniu opłatkowym 
samorządowców i pracow-
ników w Urzędzie Dzielni-
cowym na Woli uczestniczył 
w czwartek, 21 grudnia, o 
godz. 1400 ks. Dziekan Zbi-
gniew Godlewski.

27. W uroczystym wręczeniu na-
gród finalistom Dzielnicowego Kon-
kursu Szopek Bożonarodzeniowych, 
organizowanego corocznie w Szkole 
Podstawowej nr 148 im. Hugo-
na Kołłątaja na ul. Ożarowskiej, 
uczestniczył w poniedziałek, 18 
grudnia, o godz. 1300 ks. Leszek 
Kuźmiński, który wręczył jednemu 
z finalistów przyznawaną od lat 
Nagrodę Proboszcza.

26. Rekolekcje Adwentowe trwały od trzeciej niedzieli Adwentu, 17 grudnia, do środy, 19 grudnia. Prowa-dził je Ojciec Redempto-rysta z klasztoru w Gdyni Wiesław Bajor, wieloletni misjonarz w Argentynie.



30. W spotkaniu opłatkowym 

w Domu Pomocy Społecznej 

„Budowlani” w niedzielę, 24 

grudnia, o godz. 1230 uczest-

niczył kapelan, ks. dr Bole-

sław Szewc.

29. Spotkanie opłatkowe księ-ży Archidiecezji Warszawskiej z Księdzem Kardynałem Kazi-mierzem Nyczem odbyło się w sobotę, 23 grudnia br., o godz. 1200 w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

28. W spotkaniu opłatkowym 

w Młodzieżowym Ośrodku So-

cjoterapeutycznym nr 6 na ul 

Brożka uczestniczył w czwartek, 

21 grudnia, o godz. 1600 ks. 

Krzysztof Dowalewski. 

32. Szopkę bożonarodzenio-
wą i wystrój kościoła przy-
gotowali księża i świeccy pod 
kierunkiem ks. Leszka Kuź-
mińskiego, wikariusza.

31. „Słowo Arcybiskupa warszaw-skiego na święta Bożego Narodzenia i Rok Ducha Świętego w Kościele” odczytano w parafii na wszystkich Mszach Świętych w czwartą niedzielę adwentu, 24 grudnia br.



33. Pasterce o godz. 2400 celebro-
wanej przez wszystkich księży pra-
cujących w parafii przewodniczył 
ks. Dziekan Zbigniew Godlewski, a 
słowo Boże wygłosił ks. Andrzej Ka-
miński, wikariusz.



35. Z koncertem kolęd wy-
stąpił w naszym kościele w 
święto Świętego Szczepana o 
godz. 1800 chór męski z Zie-
lonki im. Józefa Gromali.

34. Drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia, w święto Świętego Szczepana, odczytano tradycyj-nie list Rektora Katolickiego Uni-wersytetu Jana Pawła II, ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego, „Wierność w życiu chrześcijanina” i zbierano ofiary na wsparcie tej uczelni.

36. Tradycyjną, coroczną wizytę 
duszpasterską, zwaną „kolędą” 
rozpoczęto od środy, 27 grudnia.



41. Sakrament małżeństwa zawarli w grudniu: Michał Przemysław Woliński i Ka-rolina Ewa Marek.

37.  W obiedzie imieninowym z racji 
uroczystości patronalnych ks. dra Sylwe-
stra Jeża, dyrektora Katolickiego Zespołu 
Edukacyjnego im. ks. Piotra Skargi w pa-
rafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
na Woli w czwartek, 28 grudnia, uczest-
niczyli: ks. Dziekan Zbigniew Godlewski i 
ks. Leszek Kuźmiński wikariusz.

43. W grudniu pożegnaliśmy w naszym kościele śp.: Tadeusza Stanisława Wierzman, Krzysz-tofa Jerzego Traczyk. Niech od-poczywają w pokoju wiecznym. Amen.

42. Jubileusze małżeńskie 
w listopadzie świętowali:
Ludwika i Stanisław - 50 
rocznica ślubu

38. W uroczystościach 
pogrzebowych śp. + ks. 
Bpa Stanisława Kędzio-
ry w katedrze praskiej 
św. Floriana w piątek, 29 
grudnia br., o godz. 1100 
uczestniczył ks. Dziekan 
Zbigniew Godlewski i 
księża wikariusze z naszej 
parafii.

39. Mszę św. i nabożeństwo 
na zakończenie roku kalenda-
rzowego odprawił najmłodszy 
z księży, ks. Zbigniew Jan-
kowski, w niedzielę, 31 grud-
nia, o godz. 1900.

40. Do wspólnoty kościoła przez 

sakrament Chrztu św. zasta-

li włączeni w grudniu: Szymon 

Dawid Kubryński, Natalia Elż-

bieta Bukowińska, Piotr Jan 

Błażejewski, Maria Barbara 

Łakomska, Nikolas Krzywiński.



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:

8 stycznia 2018 r. (poniedziałek)
al. Prymasa Tysiąclecia 151

ul. Ciołka 28, 30
ul. Ożarowska 77, 79

ul. Obozowa 61
9 stycznia 2018 r. (wtorek)

ul. Deotymy 58
ul. Dahlberga, Dalibora, Dobrogniewa

ul. Obozowa  ( 84-116 )
ul. Ożarowska 2/32
ul. Magistracka 24a

al. Prymasa Tysiąclecia 137, 139a
10  stycznia 2018 r. (środa)

ul. Księcia Janusza 17
ul. Raszei 2, 4

ul. Ks. Jana Sitnika  1
ul. Bielskiego 2, 6

11 stycznia 2018 r. (czwartek)
ul. Deotymy 15/17
ul. Bielskiego 4, 5, 8

al. Prymasa Tysiąclecia 145/149
12 stycznia 2018 r. (piątek)

ul. Ciołka 4, 4a
ul. Czorsztyńska 8, 10, 10a, 12

ul. Magistracka 25
ul. Górczewska 82

13 stycznia 2018 r. (sobota)
ul. Obozowa 63/65

ul. Deotymy 19/21, 37(szkoła)
ul. Ciołka 22, 24

ul. Ulrychowska ( domki: 30, 32, 34 )
ul. Koszycka

ul. Traktorzystki (domki )  i 13

 Odwiedziny kolędowe rozpoczynamy codziennie od godz. 1600,  
w soboty od godz. 1400.



Będzie się działo na Kole
DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA  „B”

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
7 stycznia  2018 r.

1. Medalem „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” odznaczył Ks. Kardynał Kazimierz 
Nycz naszego Parafianina, Pana Ryszarda Krzysztofa Wojciechowskiego, wieloletniego 
dyrektora  XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida. Odznaczenie 
Metropolita Warszawski wręczył tradycyjnie w Uroczystość Objawienia Pańskiego pod-
czas Mszy św. w Archikatedrze Warszawskiej. Serdecznie gratulujemy.

2. Koncert Chóru z Ukrainy  dziś o godz. 1800. Podczas Mszy św. chórzyści zaprezentują pa-
rafianom 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 działalność.

3. Kandydaci przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania  spotykają się dziś  po 
Mszy św. o godz. 900 w sali św. Józefa.

4. Zespoły parafialne  spotykają się w tym tygodniu:
•	 Franciszkański	Zakon	Świeckich  dziś o godz. 1600.
•	 Wspólnota	Apostolska	Magnificat	 w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.
•	 Stowarzyszenie	św.	Faustyny	 w sobotę o godz. 1000.
•	 Bracia	z	„	Totus	Tuus”  w przyszłą niedzielę o godz. 1600.

5. „30 minut dla Jezusa”  to inicjatywa duszpasterska, którą można 
podjąć podpisując deklarację wyłożoną przy wyjściu  z kościo-
ła. Polega ona na trzydziestu minutach modlitwy adoracyj-
nej raz w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochowskiej, będą-
cej wyrazem wdzięczności i dziękczynienia za Jubileusz 
30-lecia wieczystej, całodobowej adoracji Najświętsze-
go Sakramentu w naszej świątyni. Podpisane deklara-
cje można przynosić do zakrystii, bądź pozostawić na 
którymś z bocznych ołtarzy w kościele.

6. Zespół Wokalno-Instrumentalny Teatru Wiel-
kiego i Opery Narodowej  będzie śpiewać kolę-
dy w przyszłą niedzielę, 14 stycznia, w czasie i po 
Mszach św. o godz. 1015, 1130 i 1300. Po liturgii przy 
wyjściu z kościoła będzie można nabyć płyty CD 
z repertuarem zespołu. Dochód ze sprzedaży prze-
znaczony jest na pomoc w leczeniu chorej na bia-
łaczkę Marty.

7.	 Intencje	Mszy	św.	 przyjmujemy w zakrystii lub 
kancelarii parafialnej.

8. 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 fun-
dusz 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


