
Słowo na Niedzielę
Od spotkania do wiary

Jedną z najcenniejszych rzeczy, które mamy, jest czas. Czas mierzymy wydarzeniami 
i to one nadają mu sens. Wyjątkowe wydarzenia utrwalają się w naszej pamięci ze wszyst-
kimi szczegółami, bo to one są najważniejsze, bo to one zmieniły nasze życie. W czytanym 
dziś w liturgii fragmencie Ewangelii, święty Jan wspomina wydarzenie, które było dla niego 
najważniejsze, bowiem zmieniło jego życie. A było to spotkanie z Jezusem. Ewangelista 
wspomniał Andrzeja, brata Szymona Piotra, a siebie określił mianem ów drugi uczeń. To 
właśnie Jan Ewangelista jest tym drugim uczniem, któremu Jan Chrzciciel, widząc przecho-
dzącego Jezusa, powiedział: Oto Baranek Boży. Ta właśnie chwila stała się najważniejszą 
w życiu młodziutkiego Jana Ewangelisty. Był pobożnym człowiekiem, należał do uczniów 
Jana Chrzciciela, ale dopiero od momentu, gdy poszedł za Jezusem, żeby zobaczyć, gdzie 
mieszka, wszystko się zmieniło. Jan i Andrzej nie tylko poszli i zobaczyli, gdzie mieszka, ale 
pozostali u Niego. Jan, umiłowany i najwierniejszy uczeń Jezusa, powędrował za Nim aż pod 
krzyż. A wszystko zaczęło się w chwili, która dla Jana okazała się tak ważna, że wiele lat 
później, gdy spisywał Ewangelię, potrafił dokładnie podać godzinę, o której to się stało: było 
około godziny dziesiątej. Z taką dokładnością pamięta się tylko najważniejsze w życiu rze-
czy. Jan zapamiętał godzinę swojego pierwszego spotkania z ukochanym Mistrzem, tak jak 
zapamiętuje się wszystkie szczegóły pierwszego spotkania z osobą ukochaną. Bo wiara, tak 
jak i miłość, zaczyna się od spotkania. Tak jak nie mogę zakochać się w kimś, kogo nigdy 
nie spotkałem, tak samo nie mogę wierzyć w Jezusa, jeśli go nie spotkam. 

Wiara zaczyna się od spotkania z Bogiem. Na ogół wiarę dziedziczymy po rodzicach. 
Uczyli nas oni pacierza i za rękę prowadzili do kościoła. Potem katecheci uczyli nas prawd 
wiary. To wszystko jest jednak tylko wiedzą, ważną i konieczną, ale stanowiącą tylko grunt, 
podłoże, na którym dopiero może zakiełkować drzewo wiary, wyrastające z osobistego spo-
tkania z Bogiem.

Czasu nie odmierza się godzinami i latami, tylko wydarzeniami. Najważniejszym wy-
darzeniem w życiu jest spotkanie Boga Żywego. Dziś jest czas sposobny po temu, abyśmy 
wrócili do tego najważniejszego wydarzenia w naszym życiu, abyśmy je sobie przypomnieli 
ze wszystkimi szczegółami, i abyśmy za nie podziękowali. A jeśli takiego spotkania jeszcze 
nie przeżyliśmy, albo przegapiliśmy moment, kiedy Bóg wołał nas po imieniu, to dziś wła-
śnie jest ta właściwa chwila, abyśmy stanęli przed Nim i zatęsknili za Jego głosem. I abyśmy 
zawołali jak Samuel: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. xZG
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Warszawa 06.01.2018
Dostojny Księże Kardynale,
w imieniu nagrodzonych osób wyrażam naszą wdzięczność Kościołowi 

Warszawskiemu oraz Tobie, Eminencjo za to wielkie wyróżnienie. 

 Jesteśmy zaszczyceni, że w tak wielkiej uroczystości Objawienia 

Pańskiego, której symbolem jest m.in. gwiazda betlejemska, zostali-

śmy dostrzeżeni i umocnieni przeświadczeniem, że w życiu każdego z 

nas pojawiają się również gwiazdy przewodnie, niekoniecznie te znane 

z podręcznika astronomii, ale takie wyraźne światła, które stają się 

przewodnikami, wytyczają drogę, rozstrzygają o sensie życiowej wę-

drówki, wyborów i decyzji. Takimi gwiazdami przewodnimi są war-

tości: Bóg, honor, Ojczyzna, dobro, prawda, Rodzina, Szkoła, Kościół, 

Harcerstwo, Wolontariat, Sztuka. Te wartości i ci ludzie, którzy je 

propagują, rozwijają wyobraźnię, zapalają siły i wyzwalają impulsy do 

działania. 
 Cieszymy się, że Kościół Rzymskokatolicki, który jest stróżem 

przeszłości, piastunem teraźniejszości i siewcą przyszłości, te światła 

przewodnie nieustannie wskazuje i pomaga w budowaniu autoryte-

tów. 
 Szczęść Boże wszystkim i prosimy 
 Księdza Kardynała o błogosławieństwo 

W uroczystość Objawienia Pańskiego w Archi-
katedrze warszawaskiej ks. Kardynał Kazimierz 
Nycz wręczyl naszemu Parafianinowi Panu Ry-
szardowi Krzysztofowi Wojciechowskiemu, wie-
loletniemu dyrektorowi XXIV LO im. Cypriana 
Kamila Norwida odznaczenie za ZASŁUGI DLA 
ARCHIDIECEZJI WARSZAWAWSKIEJ. Uroczy-
stość ta poprzedzila Mszę Świetą i orszak Trzech 
Króli. W uroczystości udział wzięli katecheci 
XXIV LO księża Krzysztof Dowalewski i Andrzej 
Kamiński. Serdecznie gratulujemy Panu Dy-
rektorowi i Jego Malżonce i dziekujemy za wie-
lowymiarową pomoc Parafii i Kościołowi War-
szawaskiemu. Szcześć Boże! (fot. E. Płocińska)



Lp. Statystyka parafialna za rok Pański 2017 Liczba
1. Liczba chrztów 190
2. Liczba sakramentów małżeństwa 17
3. Liczba aktów zgonów 40
4. Liczba pogrzebów 40
5. Liczba osób, które przyjęły sakrament namaszczenia chorych 332
6. Liczba osób, które przyjęły sakrament bierzmowania 55
7. Liczba dzieci, które przyjęły I Komunię św. 171
8. Liczba rozdanych Komunii św. w ciągu całego roku 310 000

W tym tygodniu księża będą odwiedzać domy parafian  
według następującego programu:

15 stycznia 2018 r. (poniedziałek)
ul. Księcia Janusza 62,  i (66 – domek)

ul. Magistracka 27
16 stycznia 2018 r. (wtorek)

ul. Górczewska 100, 106, 108, 116, 116a, 118, 120, 122, 122a, 122b
al. Księcia Janusza 15

17  stycznia 2018 r. (środa)
ul. Księcia Janusza 23, i (domki : 28 – 40a)

ul. Astronomów (domki : 4 – 14)
ul. Brożka (domki: 6 – 16; 7 – 13)

ul. Zawiszy 6
ul. Górczewska 120a

ul. Łacińska 4, 6
18 stycznia 2018 r. (czwartek)

ul. Górczewska 94/96, 94a
ul. Księcia Janusza 8/14, 16/22

ul. Małego Franka 5, 5a, 9
ul. Przy Lasku 1

19 stycznia 2018 r. (piątek)
ul. Czorsztyńska 2
ul. Ringelbluma 2

ul. Górczewska 84/86, 88, 88a
20 stycznia 2018 r. (sobota)

ul. Zawiszy 16a
ul. Małego Franka  1a, 3a

ul. Łacińska 2 i domki
ul. Romańska – domki



Będzie się działo na Kole
DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA  „B”

14 stycznia  2018 r.

1. Nieszpory  dziś o godz. 1815. 
2. Zespoły parafialne  spotykają się w tym tygodniu:

•	 Żywy Różaniec  dziś o godz. 1530.
•	 Bracia z „Totus Tuus”  dziś o godz. 1600.
•	 Wspólnota Krwi Chrystusa i Rodzina Radia Maryja  na spotkaniu opłatkowym 

w sobotę po Mszy św. o godz. 800. 
•	 Koło Misyjne  w sobotę o godz. 1530.

3. „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.

4. Artyści Teatru Wielkiego - Opery Narodowej wraz z przyjaciółmi  będą 
śpiewać kolędy dziś, w czasie i po Mszach św. o godz. 1015, 1130 i 1300. 
Po liturgii przy wyjściu z kościoła będzie można wziąć udział 
w minikiermaszu, z którego dochód przeznaczony jest na po-
moc w leczeniu chorej na białaczkę Marty.

5. Na koncert kolęd w wykonaniu Lory Szafran  zaprasza-
my w przyszłą niedzielę, 21 stycznia, o godz. 1800.

6. Intencje Mszy św.  przyjmujemy w zakrystii lub kan-
celarii parafialnej.

7. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkład-
ką „Koło niedzieli”  rozprowadzają dziś ministranci 
po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobro-
wolna ofiara na druk kolorowej wkładki i fundusz 
ministrancki.

H

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


