
Słowo na Niedzielę
Uczniowie Jezusa Chrystusa

Jezioro Galilejskie cieszy się wyjątkowo wspaniałą urodą. Panuje nawet przekona-
nie, że nie ma niczego piękniejszego. Widziane z lotu ptaka przypomina harfę. Nad jego 
brzegiem zatrzymał się Jezus Chrystus. Cel miał dokładnie sprecyzowany. Święty Marek 
w dzisiejszej Ewangelii podał szczegóły powołania pierwszych Apostołów, kiedy to Jezus 
rzekł do nich: „pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi”. I natomiast 
zostawili sieci i poszli za Nim (1, 17-18). Odpowiadając miłością na Jego miłość, postąpili 
rozważnie i odpowiedzialnie. 

Jezus nieustannie poszukuje i powołuje nowych uczniów. Święty Jan Paweł II pisał, 
że powołanie to dar i tajemnica. Kto ten dar może otrzymać? To musi być człowiek, który 
chciałby zbudować lepszy świat, chciałby przekonać ludzi, że warto żyć w pokoju i miłości.

Uczniowie Jezusa pochodzili ze zwyczajnych domów i zwyczajnych rodzin. Nadzwy-
czajne były tylko ich serca. Apostołowie każdego dnia ciężko pracowali, łowiąc ryby w 
wodach jeziora Genezaret. Tam usłyszeli głos Pana i właśnie tam dosięgło ich Boże we-
zwanie. Bez chwili wahania zostawili wszystko: szarą codzienność, sprawy nie cierpiące 
zwłoki, swoich bliskich i przyjaciół. Poszli za Chrystusem wszędzie tam, dokąd ich posłał. 
Czy i my jesteśmy w stanie zaufać Mu bez zastrzeżeń? I jak wykonujemy codzienne nasze 
obowiązki? Czy w wydarzeniach dnia codziennego dostrzegamy wolę Pana Boga. 

Misja powierzona przez Chrystusa wymaga konkretnej odpowiedzi. Chrześcijanin 
zobowiązany jest pozytywnie ustosunkować się do zaleceń Pana. Nie bez powodu zostali-
śmy powołani do głoszenia światu piękna Ewangelii. Jest to zadanie, które nie przekracza 
naszych możliwości. Rozpocząć musimy jednak natychmiast, tu i teraz, ponieważ czas jest 
krótki. 

Nie zapominajmy, że od chwili chrztu jesteśmy uczniami Chrystusa. A to zobowią-
zuje. Być uczniem, to znaczy być świadkiem w pełnym tego słowa znaczeniu. Powołanie 
nasze dotyczy wielkich dzieł. Chrystus Eucharystyczny będzie nas wspierał zawsze i wszę-
dzie. Łaską wspomoże każdą dobrą sprawę.
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“Na to zostajesz na tym miejscu, przy 
tym kościele i probostwie, że (…) prosić i 
suplikować będziesz do Boga, żeby od mia-
sta tego, od wszystkich obywatelów daleko 
złe stanęły wiatry, a wszystka łaski Boskiej 
obróciła się obfitość, żeby zbawienne lu-
dziom spływały łaski i niebieskie dobro-
dziejstwa”. Takie zadanie wyznaczył pauli-
nom jasnogórskim o. Sebastian Stawicki, 
który w 1662 r. wygłosił kazanie z okazji 
objęcia przez nich warszawskiego kościoła 
Ducha Świętego. Od tamtego momentu za-
konnicy w białych habitach pozostają wy-
różniającym się elementem staromiejskie-
go krajobrazu oraz tworzą swoisty pomost 
pomiędzy Warszawą a sanktuarium naro-
dowym na Jasnej Górze.

 Paulini nie musieli budować kościo-
ła na tzw. surowym korzeniu, gdyż obję-
li gotycką świątynię, która istniała tutaj 
prawdopodobnie od XIV w. wraz z przy-
legającym do niej szpitalem. W czasie 
“Potopu” szwedzkiego w latach 1655-1657 

Poznajemy kościoły Mazowsza cz. VII
Na łamach „Koła Niedzieli” kontynuujemy cykl krótkich artykułów, których zamia
-rem jest przypominanie i popularyzowanie dziedzictwa historycznego i kulturowe-
go Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem najstarszych kościołów, będących 
nie tylko przestrzenią spotkania człowieka z Bogiem, ale również miejscem twór-

czej pracy wielu pokoleń mieszkańców regionu.

Kościół pw. Ducha Świętego w Warszawie 
Edgar Sukiennik

budynek uległ zniszczeniu. Jego losem za-
interesował się król Jan Kazimierz, który z 
wdzięczności za ofiarną postawę paulinów 
podczas oblężenia Jasnej Góry przez woj-
ska szwedzkie wyjednał u władz Warszawy 
przekazanie zakonnikom zdewastowanego 
kościoła. W założeniach monarchy pauli-
ni mieli podnieść go z ruin i szerzyć kult 
Matki Bożej Częstochowskiej. Pierwszym 
przeorem konwentu warszawskiego został 
o. Kilian Żywiecki, który rozpoczął starania 
o doprowadzenie domu Bożego do stanu 
używalności. Dzięki pomocy mieszkańców 
Warszawy oraz wsparciu finansowemu z 
Jasnej Góry udało się przywrócić go do 
życia. W tamtym okresie ozdobą świątyni 
były bractwa religijne, które służyły wier-
nym w pogłębianiu religijności oraz wią-
zały ich bliżej z kościołem. Do najbardziej 
znanych wspólnot należała Archikonfra-
ternia Literacka, będąca wizytówką religij-
ną i kulturalną miasta. W latach 1579-1657 
funkcjonowała przy kościele Ducha Świę-
tego, a po jego zniszczeniu przez Szwedów 
przeniesiona została do jezuickiego ko-
ścioła Matki Bożej Łaskawej, by w końcu 
znaleźć stałe miejsce przy warszawskiej 
kolegiacie św. Jana. Drugą wspólnotą, któ-
ra ozdobiła kościół pauliński, było Brac-
two Pięciu Ran Chrystusa. Wspólnota złą-
czona została z duszpasterstwem paulinów 
w 1696 r. i pod ich kierunkiem rozwijała 
kult Męki Pańskiej.

 W pierwszych latach XVIII w. przeor 
Innocenty Pokorski rozpoczął budowę no-
wego kościoła. W krótkim czasie powstała 
imponująca świątynia w stylu barokowym, 
która z okazałą fasadą i dwiema dzwonni-
cami idealnie wkomponowała się w pejzaż 
Warszawy. Wewnątrz stanął monumental-
ny ołtarz główny, wykonany przez brata 



Grzegorza Woźniakowica. Paulini rozwijali 
różne formy duszpasterstwa, które przycią-
gały wiernych do ich kościoła. Osobliwo-
ścią świątyni była warszawska pielgrzym-
ka piesza na Jasną Górę. Pierwsi pątnicy 
wyruszyli stąd w 1711 r., aby podziękować 
Matce Bożej za oddalenie od miasta gra-
sującej zarazy. Wymownym świadectwem 
ich wdzięczności jest srebrna tablica wo-
tywna, przedstawiająca w górnej części 
niebo z wizerunkami świętych czczonych 
w zakonie pustelniczym, a poniżej widok 
Warszawy z kościołem Ducha Świętego na 
pierwszym planie.

Kres dotychczasowej działalności pau-
linów w stolicy położyły wydarzenia roku 
1819, w wyniku których zakonnicy zmusze-
ni zostali do opuszczenia placówki. Nie zna-
leźli bowiem uznania w oczach świeckich 
i duchownych pseudoreformatorów życia 
kościelnego, którzy płynąc na wzburzonych 
wodach nowinek oświeceniowych, nieprzy-
jaznych Kościołowi i tradycyjnej duchowo-
ści, uwikłali się w stowarzyszenia wolnomu-
larskie i dali się podpuścić antyzakonnym 
nastrojom płynącym z zachodu Europy. W 
opuszczonym klasztorze władze wyznanio-
we Królestwa Polskiego umieściły war-
szawskie seminarium główne.

 Niebawem staromiejski kościół do-
świadczył bodajże największej katastro-
fy w swych dziejach. W czasie Powstania 
Warszawskiego świątynia legła w gruzach 
pod gradem pocisków niemieckich i po-
dzieliła los skazanego na zagładę miasta. 
Ocalały nieliczne elementy zabytkowego 
wyposażenia. W 1948 r. paulini powrócili 
do ruin i znów stanęli przed niełatwym za-
daniem odbudowy świątyni i przywrócenia 
w niej normalnego życia religijnego. Z po-
wierzonych zadań wywiązali się sumiennie 
i doprowadzili do rekonstrukcji kościoła, 
który odzyskał godność i powagę domu 
Bożego. Dziś duszpasterze starają się pod-
trzymywać wielowiekowy kult maryjny, 
koordynują dzieło duchowej adopcji dzie-
ci poczętych oraz kontynuują warszawską 
pielgrzymkę pieszą do Częstochowy, któ-
rej nie zaniechali nawet w najbardziej bo-
lesnych momentach historii miasta i klasz-
toru.

Podstawa źródłowa: [Kazanie o. Sebastiana 
Stawickiego z okazji sprowadzenia paulinów do 
Warszawy], “Stud. Clar.” 28 (2010), s. 63; G. Dem-
czyszak, Kościół Ducha Świętego w Warszawie 
w świetle jego inwentarzy z lat 1676-1819, “Stud. 
Clar.” 28 (2010), s. 85-121; J. Zbudniewek, Srebrne 
wotum pielgrzymów warszawskich z 1711 r. na 
Jasnej Górze, “Stud. Clar.” 28 (2010), s. 153-173.



Będzie się działo na Kole
TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA  „B”

21 stycznia  2018 r.

1. Na koncert kolęd w wykonaniu Lory Szafran  zapraszamy dziś o godz. 1800.
2. Zespoły parafialne  spotykają się w tym tygodniu:

•	 Wspólnota	Apostolska	Magnificat  w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.
3. Kandydaci przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania  spotykają się w przyszłą 

niedzielę  po Mszy św. o godz. 900 w sali św. Józefa.
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.	 Intencje	Mszy	św.  przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
6. Program wizyty kolędowej w tym tygodniu  jest następujący:

•	 22 stycznia 2018 r. (poniedziałek)
   ul. Księcia Janusza 41/43
•	 23 stycznia 2018 r. (wtorek)
   ul. Banderii  2a, 4,19
•	 24  stycznia 2018 r. (środa)
   ul. Zawiszy 12, 13, 16, 16b
•	 25 stycznia 2018 r. (czwartek)
   ul. Zawiszy 14
   ul. Ciołka 29/31
•	 26 stycznia 2018 r. (piątek)
   ul. Romańska 1
   ul. Wawrzyszewska 3
   ul. Brożka 18
   ul. Czorsztyńska 4
•	 27 stycznia 2018 r. (sobota)
   ul. Newelska, Lędzka, Andrychowska, Klecka, 

Kaprys
   ul. Księcia Janusza 44
   ul. Górczewska 90a, 92, 116 b
   ul. Ulrychowska 26

 Odwiedziny kolędowe rozpoczynamy codzien-
nie od godz. 1600, w soboty od godz. 1400.

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 mi-
nistrancki.

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


