
Słowo na Niedzielę
Być prorokiem

Rozpoczynając swą publiczną działalność, Chrystus wykorzystał w swej misji istniejący 
w ówczesnym społeczeństwie autorytet proroka. Ludzie dostrzegli w nim proroka, uczył ich 
bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. A zatem prorok, ale jednocze-
śnie jakby jeszcze ktoś większy. Ale kto? Liturgia mszalna niedziel poprzedzających Wielki 
Post udziela nam na to pytanie odpowiedzi. Prorok, Cudotwórca, Syn Boży współistotny Ojcu. 
Po uświadomieniu nam tych prawd, liturgia wprowadza nas w świat Wielkiego Postu. 

Może dziwić, jak stopniowo wprowadzał Chrystus swój naród w tajemnicę prawdy 
o sobie. Niczego ludziom nie narzucał i do niczego ich nie zmuszał. Chciał, aby sami docho-
dzili do prawdy. On tylko dostarczał wskazówek, torował drogę, na którą zapraszał. I tak 
Bóg postępuje zawsze. Szanując wolność człowieka, nie chce być Bogiem czczonym pod 
dyktando i miłowanym na rozkaz. Cóż bowiem warta jest miłość, która nie jest miłością 
z wyboru, i taka wiara, która nie jest wiarą akceptowaną w sposób wolny. 

My także mamy swoich proroków – ludzi, którzy widzą i rozumieją. Ludzi powołanych, 
obdarzonych charyzmatem pojmowania tego, co dziś jest najważniejsze. 

Czasy współczesne, to proces oddalania się ludzi od siebie i jednocześnie pogłębiania 
się myśli, że Chrystus jest nam potrzebny, i że jest wcieleniem i wyrazem idei powszechne-
go braterstwa. Taki jest współczesny proces rozpoznawania Jezusa, współczesna faza Jego 
życia w naszych czasach. Natomiast ludzie, którzy swoim postępowaniem przypominają 
światu Chrystusa, którzy realizują ideę powszechnego braterstwa i miłości są prorokami 
i znakami naszych dziejów. 

Święta zakonnica Matka Teresa z Kalkuty, protestancki lekarz Albert Schweitzer, hin-
duski przywódca Mahatma Gandhi, franciszkanin z Auschwitz, święty Maksymilian Kolbe, 
protestancki pastor Martin Luther King, polski izraelita, wychowawca i obrońca dzieci, Ja-
nusz Korczak, święci papieże Jan XXIII i Jan Paweł II, Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński, 
ksiądz, męczennik z Żoliborza, błogosławiony Jerzy Popiełuszko, a także niezliczone rzesze 
innych, to prorocy naszych czasów. To oni przypominają nam dziś, co stanowi istotę chrze-
ścijaństwa. To w nich – także gdy nie są chrześcijanami – Chrystus staje się coraz bardziej 
bliski i potrzebny, upragniony i oczekiwany. Tak jak wtedy przed wiekami, gdy miał dopiero 
przyjść. Tak jest i dziś – wszak On nieustannie przychodzi do świata.

I trzeba się modlić, aby powtórzyło się w naszym narodzie doświadczenie ludzi, którzy 
powiedzieli o Chrystusie: uczył ich jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
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Osoby podróżujące drogą z Ostrołę-
ki do Szczytna i Mrągowa muszą przeje-
chać przez Myszyniec, który uznawany jest 
za stolicę Kurpiowszczyzny. Z daleka do-
strzegają dwie wieże imponującej bazyliki 
Trójcy Przenajświętszej, która jest praw-
dziwym klejnotem sztuki sakralnej i jed-
ną z największych świątyń na północnym 
Mazowszu. Tylko nieliczni ze spieszących 
nad wielkie jeziora mazurskie zatrzymują 
się tam, a jest to miejsce, któremu warto 
poświęcić trochę czasu.

Początki parafii myszynieckiej zwią-
zane są nierozerwalnie z misjami jezuic-
kimi wśród mieszkańców Puszczy Kur-
piowskiej (zwanej też Puszczą Zieloną lub 
Zagajnicą) w połowie XVII wieku. W tam-
tych czasach były to olbrzymie połacie 
lasu, a ludność tamtejszych osad nie mia-
ła łatwego dostępu do kościoła. Najbliżej 
położone parafie znajdowały się dopie-
ro w Ostrołęce, Miastkowie, Chorzelach 
i w mazurskich Rozogach. W dobie domi-
nacji protestantyzmu na pobliskich Mazu-
rach była to sytuacja wielce niebezpieczna, 
gdyż ekspansja poglądów Marcina Lutra 
mogła łatwo oddziaływać na lud kurpiow-

Poznajemy kościoły Mazowsza cz. VIII
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.

Bazylika Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu 
Edgar Sukiennik

ski. Zaistniała potrzeba ustanowienia stacji 
misyjnej jako ośrodka krzewienia wiary 
wśród Kurpiów. Jej utworzenia podjęli się 
jezuici z kolegium łomżyńskiego, którzy 
w grudniu 1650 r. otrzymali od króla Jana 
Kazimierza przywilej zezwalający na wybu-
dowanie misji w Myszyńcu. Podstawą jej 
uposażenia miały być dochody z targów 
odbywających się 3 razy w roku na terenie 
osady (w święto Zwiastowania NMP, w wi-
gilię święta Trójcy Świętej oraz w wigilię 
święta św. Marcina). Król Jan III Sobieski 
pozwolił nadto na wzniesienie szkoły, bro-
waru i karczmy.

Jezuici myszynieccy prowadzili sze-
roko zakrojoną działalność duszpasterską 
wśród Kurpiów, a nawet przyczynili się 
do nawrócenia niektórych protestantów 
z ziem pruskich. Ważnym elementem roz-
krzewiania wiary były pielgrzymki piesze 
do jezuickiego sanktuarium maryjnego 
w  Świętej Lipce. Pierwsza taka wędrów-
ka odbyła się w 1655 r. pod kierownic-
twem o. Zygmunta Marquarda. Niektórzy 
uczestnicy doznali cudownych uzdrowień, 
które zapisane zostały w kronikach klasz-
toru świętolipskiego. Od tamtego czasu 
pielgrzymki organizowane były regular-
nie, a  ośrodek duszpasterski w Myszyń-
cu stał się bramą wyznaczającą Mazow-
szanom drogę do Świętej Lipki. W 1708 r. 
drewniana świątynia myszyniecka padła 
pod naporem wojsk szwedzkich, które do-
konały spalenia kościoła w akcie zemsty 
za porażkę w bitwie pod Mostem Kopań-
skim. Na szczęście szybko go odbudowano. 
Nie wdając się w szczegóły duszpasterstwa 
jezuickiego, o którym można opowiedzieć 
osobno, poprzestaniemy na zauważeniu, że 
w 1773 r. zakon jezuitów został skasowa-



ny, a parafię myszyniecką 
objęli księża diecezji płoc-
kiej (w 1925 r. włączono ją 
do diecezji łomżyńskiej).

Na początku XX 
stulecia zaistniała ko-
nieczność rozebrania 
chwiejącej się świątyni 
i wzniesienia nowej bu-
dowli. Parafianie z pro-
boszczem Franciszkiem 
Karwackim rozpoczęli 
budowę murowanego 
kościoła neogotyckiego, 
którą kierował inżynier 
Franciszek Przecławski. 
Na placu za starą dzwon-
nicą stanęła imponująca 
świątynia, której wysmu-
kłe wieże zdominowały miejscowy krajo-
braz. Całkowita długość kościoła wynosi 
61 metrów, a wysokość obu dzwonnic to 50 
metrów. W następnych latach dom Boży 
przyozdobiono malowidłami. W prezbite-
rium pojawiły się wyobrażenia Ostatniej 
Wieczerzy i rozmnożenia chleba, a ściany 
nawy głównej wzbogacono motywami kur-
piowskimi. Wstawiono też witraże wykona-
ne przez krakowski zakład Żelewskiego. 

Świątynia myszyniecka zasadniczo nie 
ucierpiała podczas okupacji niemieckiej 
w latach 1939-1945, ale dwóch jej duszpa-
sterzy zdobyło palmę męczeństwa. Na czo-
ło wysuwa się ks. Adam Bargielski, który 
był wikariuszem parafii w latach 1940-1942. 
Gdy kapłan dowiedział się o aresztowaniu 
przez hitlerowców 80-letniego proboszcza 
Klemensa Sawickiego, zaproponował oku-
pantom wymianę i dobrowolnie zgłosił się 
do aresztu. Trafił do obozów w Działdowie, 
Dachau i Gusen, otrzymując numer obo-
zowy 22067. W dniu 8 IX 1942 r. otrzymał 
cios od pilnującego go Niemca i upadając 
uderzył głową o kamień. Zginął na miejscu. 
Został beatyfikowany przez Jana Pawła II w 
1999 roku. Drugą znaną ofiarą terroru nie-
mieckiego był ks. Władysław Skierkowski, 
który duszpasterzował w parafii Myszyniec 
w latach 1913-1915. Młody wikary dał się 
poznać jako popularyzator pieśni kurpiow-
skich. Wybuch wojny zastał go już na pro-
bostwie w Imielnicy k. Płocka, skąd zabrany 
został do Działdowa. Zmarł w sierpniu 1941 
r. z powodu złych warunków obozowych.

W temacie Myszyń-
ca nie sposób pominąć 
trzech znanych duszpa-
sterzy, których życie roz-
poczęło się w tutejszej 
parafii. Na pierwszym 
miejscu warto zauważyć 
franciszkanina Zenona 
Żebrowskiego, który pra-
cował ze św. Maksymilia-
nem Kolbe na misjach w 
Japonii. Ponadto nadzo-
rował budowę klasztoru 
w Niepokalanowie. Dzie-
ciństwo w parafii myszy-
nieckiej spędzał też ks. 
Edward Samsel, biskup 
ełcki w latach 2000-2003. 
Współcześnie żyjącym 

duszpasterzem jest ks. Stefan Ceberek, 
wywodzący się z Wykrotu k. Myszyńca. 
Duchowny kieruje parafią św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus w Porządziu, choć szerzej 
znany jest z twórczości muzycznej.

Dziś kościół myszyniecki pozostaje 
nie tylko jednym z czołowych ośrodków 
życia religijnego mieszkańców Puszczy 
Kurpiowskiej, ale również miejscem pod-
trzymywania pięknej kultury regionalnej, 
będącej świadectwem bogatego dziedzic-
twa polskości. Parafia aktywnie włącza 
się w rozmaite wydarzenia kulturalne, jak 
np. Miodobranie Kurpiowskie, w którym 
uczestniczą tłumy mieszkańców i przy-
jezdnych. Każdego roku uroczystości za-
szczyca swą obecnością niemiecki kardy-
nał Gerhard Müller (do niedawna prefekt 
Kongregacji Nauki Wiary), który jest ho-
norowym obywatelem Myszyńca. Nie lada 
atrakcją jest barwna procesja Bożego Ciała 
z zabytkowymi chorągwiami i feretronami 
niesionymi przez Kurpiów w strojach ludo-
wych. Rangę kościoła docenił papież Fran-
ciszek, który w 2013 r. podniósł ówczesną 
kolegiatę do godności Bazyliki Mniejszej. 
Na 2018 r. zaplanowano rozpoczęcie ge-
neralnego remontu kościoła i pojezuickiej 
dzwonnicy. Można zatem spodziewać się, 
że za kilka lat to niezwykłe miejsce jeszcze 
bardziej odsłoni swoje piękno.

Podstawa źródłowa: Dzieje parafii i kościoła 
pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w My-
szyńcu (praca zbiorowa), red. M. Przytocka, Ostro-
łęka 2009; T. Clagius, Linda Mariana sive de B. 
Virgine Lindensi, libri V, Coloniae 1659.



Będzie się działo na Kole
CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA  „B”

28 stycznia  2018 r.

1. Nieszpory  dziś o godz. 1815.
2. Kandydaci przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania  spotykają się dziś po 

Mszy św. o godz. 900 w sali św. Józefa.
3. Zespoły parafialne  spotykają się w tym tygodniu:

•	 Wspólnota	Apostolska	Magnificat  w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.
4. Święto Ofiarowania Pańskiego  zwane w polskiej tradycji pod nazwą Matki Boskiej 

Gromnicznej przypada w pierwszy piątek miesiąca. Msze św. z poświęceniem gromnic 
o godz. 630, 715, 800, 900, 1800 i 1900.  Spowiadamy podczas wszystkich Mszy św. i po połu-
dniu od godz. 1700. Taca z tego dnia przeznaczona jest na zakony klauzurowe.

5. Jasełka „Polskie Betlejem”  w wykonaniu podopiecznych Katolickiego Stowarzyszenia 
Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w piątek o godz. 1100.   

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

7. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich rodziców  zapraszamy na Mszę św. 
inicjacyjną w przyszłą niedzielę o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami i dziećmi 
w górnym kościele. (Dzieci przynoszą świecę od chrztu św.).

8. Cykl katechez dla narzeczonych  przed przyjęciem sakramentu małżeństwa 
rozpocznie się w poniedziałek, 5 lutego, o godz. 2000 w sali św. Józefa.

9. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
10. Program wizyty kolędowej jest następujący:

29 stycznia 2018 r. (poniedziałek)
  ul. Św. Stanisława 12, 14
  ul. Ostroroga 27, 29
  ul. Obozowa 16
30 stycznia 2018 r. (wtorek)
  ul. Radziwie 7 (klatki I-III, od nr. 1 do 269)
  ul. Górczewska 112
31  stycznia 2018 r. (środa)
  ul. Radziwie 7 (klatki IV-VII, od nr. 270 do 608)
  ul. Księcia Janusza 19/31, 37
1 lutego 2018 r. (czwartek)
  ul. Św. Stanisława 6
  ul. Wawrzyszewska 9
  ul. Księcia Janusza 42
  ul. Małego Franka 4
3 lutego 2018 r. (sobota)
  ul. Radziwie 5
5 lutego 2018 r. (poniedziałek)
  ul. Małego Franka 1, 3, 6, 8, 10, 12
  ul. Ciołka 2, 5
6 lutego 2018 r. (wtorek)
  ul. Ciołka 15, 18, 20, 26, 33 
  ul. Radziwie 3
  ul. Wawrzyszewska 11
Odwiedziny kolędowe rozpoczynamy codziennie od godz. 

1600, w soboty od godz. 1400.
11. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzie-

li”  rozprowadzają dziś ministranci po Mszach św. Cena tygodnika to 5 zł. 
plus dobrowolna ofiara na druk kolorowej wkładki i fundusz 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


