
Słowo na Niedzielę
Troska o ciało, walka o duszę

Są w życiu ludzkim takie tragedie, wobec których najbardziej odpowiednią postawą 
jest milczenie. Taką tragedię przeżył sprawiedliwy Hiob (I czytanie) w chwili, gdy stracił 
wszystko, pragnął tylko śmierci. I nie został wysłuchany, chociaż, jak mówi Pismo święte, 
był nienaganny i bogobojny. Również i dziś jest wielu, którym życie się zawaliło, przyci-
śnięci cierpieniem, samotnością, wołają do Boga o miłosierdzie. A niebo, jak twierdzą, mil-
czy! Jak wytłumaczyć tym wszystkim ludziom postawę Boga, gdy Ewangelia mówi o tylu 
uzdrowionych przez Jezusa. (…) Przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; 
i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami 
i wiele złych duchów wyrzucił (…). 

To rozważanie nie jest gotową odpowiedzią, czy receptą na temat cierpienia, ale ra-
czej podążeniem za Jezusem i próbą spojrzenia Jego oczami. Po pierwsze zauważmy, że lu-
dzie, którzy przychodzą błagając Jezusa o ratunek, nie zostali od razu uzdrowieni. Bardzo 
często zanim nastąpi cud, Jezus rozmawia z nimi, zadaje pytania. Za każdym uzdrowionym 
ciałem, Bóg chce uzdrowienia naszej duszy – serca. Dlatego często usłyszymy: czy wie-
rzysz, że mogę to uczynić?, Nie bój się, wierz tylko! Bóg chce uratować naszą duszę: Cóż 
bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo 
cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? (Mk 8, 36n.).

Na uwagę zasługuje jeszcze jeden bardzo ważny fakt, że sam Jezus nie uniknął cier-
pienia, nie oszczędził go swojej matce (patrzyła na cierpienie i śmierć jedynego syna). Nad 
sadzawką Siloe, pośród tysiąca chorych, uzdrowił tylko jednego. On nie usunął cierpienia, 
chociaż mógł to zrobić jednym słowem chcę. On wybrał inną drogę (i to jest największa 
tajemnica, dlaczego?): chciał nadać sens naszemu cierpieniu. Już nie tylko recytowanie 
psalmów, spowiedź, komunia św., ale również cierpienie może stać się naszą modlitwą 
i zbliżyć do Boga. Pamiętaj, Jezus dźwigając krzyż niósł twoją tragedię, aby ją przemienić 
w zmartwychwstanie – życie. 
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Przegląd kronikarza – styczeń 2018

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 Nieszpo-rach o godz. 1815 przeszła wewnątrz kościoła proce-sja eucharystyczna.

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.

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. 2000.

4. Z posługą sakramentalną 
do domów chorych para-
fian udali się kapłani z racji 
pierwszego piątku miesiąca.



7. Kontynuowana jest inicjatywa duszpasterska „30 minut dla Je-zusa”. Polega ona na trzydziestu minutach modlitwy adoracyjnej raz w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochowskiej, będącej wyrazem wdzięczności i dziękczynienia za jubileusz 30. lecia wieczystej, ca-łodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni.

8. Nowy Rok tradycyj-
nie przypada w uroczystość 
Świętej Bożej Rodzicielki Ma-
ryi. W tym roku 1 stycznia, 
w poniedziałek, tradycyjnie 
obchodzono 51. Światowy 
Dzień Pokoju pod hasłem 
„Migranci i uchodźcy: męż-
czyźni i kobiety w poszu-
kiwaniu pokoju”. Z tej racji 
papież Franciszek wystosował 
do wiernych okolicznościowe 
orędzie.

9. Tradycyjne spotkanie kolędo-
we księży dekanatu wolskiego z 
ks. Bp Piotrem Jareckim odbyło 
się w parafii na Kole w środę, 3 
stycznia. Po odmówieniu o godz. 
1200 modlitwy Anioł Pański w 
języku łacińskim i wspólnym ko-
lędowaniu przy szopce w kościele 
duchowni przeszli na plebanię, 
gdzie ks. Dziekan Zbigniew God-
lewski przedstawił wizję posługi 
dziekana w oparciu o dokumen-
ty Kościoła. O godz. 1300 ks. 
Dziekan zaprosił kapłanów na 
uroczysty obiad.



10. Kapłani z parafii 
kontynuowali wizytę 
duszpasterską zwaną 
kolędą.

11. Uroczystość Objawienia Pańskiego 

przypadła w sobotę, 6 stycznia. Nabo-

żeństwa odprawiano według porządku 

niedzielnego. Po każdej Mszy święcono 

kadzidło i kredę, rozprowadzane potem 

wśród parafian przez ministrantów, dla 

oznaczenia drzwi katolickich mieszkań. 

Taca z tego dnia tradycyjnie jest prze-

znaczona na potrzeby misji.12. Jasełka w wyko-naniu nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 225 podziwiali pa-rafianie w uroczystość Objawienia Pańskie-go podczas Mszy św. o godz. 1130.



16. Spotkanie opłatkowe z dyrektorami 

szkół i przedszkoli z terenu parafii z Księ-

dzem Kardynałem Kazimierzem Ny-

czem odbyło się w Domu Arcybiskupów 

Warszawskich we wtorek, 9 stycznia br., 

o godz. 1700.

15. Tradycyjne 
kolędowanie dzie-
ci przy żłóbku pod 
kierunkiem ks. Lesz-
ka po Mszach św. 
w niedziele i święta 
o godz. 1130.

13. Medalem „Za zasługi dla 
Archidiecezji Warszawskiej” od-
znaczył ks. Kardynał Kazimierz 
Nycz naszego parafianina, Pana 
Ryszarda Krzysztofa Wojciechow-
skiego, wieloletniego dyrektora 
XXIV Liceum Ogólnokształcącego 
im. Cypriana Kamila Norwida. 
Odznaczenie Metropolita War-
szawski wręczył tradycyjnie w 
uroczystość Objawienia Pańskiego 
podczas Mszy św. w Archikate-
drze Warszawskiej.

14. Coroczne spotkanie opłatkowe z dyrektorami placówek wycho-

wawczych i oświatowych z terenu parafii odbyło się u ks. Dziekana 

w domu parafialnym w poniedziałek, 8 stycznia, o godz. 1200. Wspól-

ne kolędowanie i dzielenie się opłatkiem zakończył uroczysty obiad, 

podczas którego ks. Dziekan wygłosił laudację pod adresem Pana Ry-

szarda Wojciechowskiego, dyrektora XXIV Liceum Ogólnokształcącego 

im. Cypriana Kamila Norwida, którego ks. Kardynał Kazimierz Nycz 

odznaczył w uroczystość Objawienia Pańskiego medalem „Za zasługi 

dla Archidiecezji Warszawskiej”. Na zakończenie spotkania ks. Dzie-

kan przekazał dyrektorom zaproszenia na spotkanie opłatkowe z Ks. 

Kardynałem w Domu Arcybiskupów Warszawskich i obdarował drob-

nymi prezentami: płytą CD z pieśniami do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy i bożonarodzeniową figurką Dzieciątka Jezus. Wspólnie usta-

lono termin i przyjęto program szkolnych rekolekcji wielkopostnych 

w roku 2018.



23. 104. Światowy Dzień Migranta 
i Uchodźcy obchodzono w niedzielę, 
14 stycznia. Zgodnie z wolą papieża 
Franciszka był on poświęcony tema-
towi: „Przyjmować, chronić, pomagać 

i integrować imigrantów i uchodź-
ców”.

21. Artyści Teatru Wielkiego – 
Opery Narodowej wraz z przyja-
ciółmi śpiewali kolędy w niedzielę, 
14 stycznia, w czasie i po Mszach 
św. o godz. 1015, 1130 i 1300. Po 
liturgii, przy wyjściu z kościoła 
można było wziąć udział w mini 
kiermaszu, z którego dochód prze-
znaczony został na pomoc w lecze-
niu chorej na białaczkę Marty.

24. XXI Dzień Judaizmu 
pod hasłem: „Pokój! Pokój 
dalekim i bliskim! (Iz 57, 
19)” obchodzono w Koście-
le katolickim w środę, 17 
stycznia.

22. List Episkopatu Polski na Rok Świętego Stanisła-wa Kostki odczytano pod-czas wszystkich Mszy św. w niedzielę, 14 stycznia.

14. Chór z Ukrainy koncertował 

w niedzielę, 7 stycznia, o godz. 1800. 

Podczas Mszy św. chórzyści zapre-

zentowali bożonarodzeniowy reper-

tuar, a po Mszach św. przy wyjściu 

z kościoła można było nabyć płytę 

CD z nagraniami chóru i złożyć ofia-

rę na jego misyjną i ewangelizacyjną 

działalność. 18. Spotkanie opłatkowe z na-uczycielami i katechetami szkół i przedszkoli z terenu parafii z Księdzem Kardynałem Ka-zimierzem Nyczem odbyło się w Domy Arcybiskupów War-szawskich w środę, 10 stycznia br., o godz. 1700.

20. Mszy św. z okazji 65.rocz-
nicy nominacji kardynalskiej 
Czcigodnego Sługi Bożego Ste-
fana Kardynała Wyszyńskiego 
Metropolity Warszawskiego 
Prymasa Polski przewodniczył 
w bazylice archikatedralnej 
Świętego Jana Chrzciciela ks. 
Kard. Kazimierz Nycz w pią-
tek, 12 stycznia, o godz. 1900.

19. W obiedzie imieninowym ks. Pro-
boszcza Arkadiusza Wójtowicza w pa-
rafii św. Stanisława BM w piątek, 12 
stycznia, o godz. 1200 uczestniczył 
wraz z księżmi proboszczami deka-
natu wolskiego ks. Dziekan Zbigniew 
Godlewski.



29. Do wspólnoty kościoła przez 

sakrament Chrztu św. zasta-

li włączeni w styczniu: Tymon 

Franciszek Karpiński, Alan Leon 

Brudziński, Szymon Marcin Bu-

dzyn, Franciszek Maksymowicz, 

Krzysztof Jan Parkalau, Ignacy 

Julian Dębek, Weronika Marta 

Rosiak. 

31. Jubileusze małżeńskie 

w styczniu świętowali:

Teresa i Marian – 30 rocz-

nica

32. W styczniu pożegnaliśmy 

w naszym kościele śp.: Wandę 

Irenę Wardzińską, Helenę Małgo-

rzatę Solis, Franciszka Nowaka, 

Tomasza Wiktora Majewskiego, 

Stefanię Żółcińską, Wojciecha 

Ignacego Krawiec. Niech odpo-

czywają w pokoju wiecznym. 

28. XVIII Dzień Dialogu z Is-
lamem w Kościele katolic-
kim w Polsce pod hasłem: 
„Chrześcijanie i muzułma-
nie: troska o wspólny dom”. 
Obchodzono w piątek, 26 
stycznia.

30. Sakrament małżeń-stwa zawarli w styczniu: Błażej Jarosław Przybyl-ski i Katarzyna Jadwiga Pyszków.

26. Mszy św. z okazji 5.rocz-nicy śmierci Józefa Kardynała Glempa, Metropolity War-szawskiego, Prymasa Pol-ski przewodniczył w bazylice archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela ks. Kard. Ka-zimierz Nycz we wtorek, 23 stycznia. Mszę Świętą poprze-dziła konferencja zorganizo-wana przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie pt. „Prymas Józef Glemp: nowe fakty i nieznane dokumenty. W 5.rocznicę śmierci”.

25. Koncertu kolęd w wyko-

naniu Lory Szafran wysłu-

chali parafianie w niedzielę, 

21 stycznia, o godz. 1800.

27. Tydzień Modlitw o Jed-

ność Chrześcijan obchodzono 

od czwartku, 18 stycznia do 

czwartku, 25 stycznia pod ha-

słem: „Prawica Twoja wsławiła 

się mocą… (Wj 15, 6)”.



Będzie się działo na Kole
PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA  „B”

4 lutego 2018 r.

1. Nieszpory i procesja eucharystyczna, dziś o godz. 1815.
2. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich rodziców  zapraszamy na Mszę św. ini-

cjacyjną dziś o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami i dziećmi w górnym kościele. 
(Dzieci przynoszą świecę od chrztu św.).

3. 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 po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia.

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

5. „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.

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

7. Światowy Dzień Chorego  przypada w przyszłą niedzielę, Z tej racji 
udzielimy osobom chorym podczas Mszy św. o godz. 1015 Sakra-
mentu Chorych.

8. Wizytę duszpasterską zwaną kolędą  zakończymy w tym 
tygodniu. Ci wszyscy, którzy z różnych względów zosta-
li pominięci podczas odwiedzin kolędowych, a pragną 
przyjąć kapłana, proszeni są o zgłoszenie do zakrystii 
lub kancelarii do piątku włącznie. Rodziny te odwie-
dzimy w najbliższą sobotę od godz. 1400.

9. Program wizyty kolędowej jest następujący:
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.
10. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Piotra Skar-

gi,  która mieści się przy ul. Bema róg Kasprzaka na 
Woli zaprasza kandydatów do klas: zerowej, pierwszej 
i siódmej na rok szkolny 2018/2019. Spotkanie informa-
cyjne odbędzie się w sobotę 10 lutego w godzinach 1000-
1400 w budynku szkoły. Więcej informacji można znaleźć 
na stronie internetowej szkoły: www.skarga.edu.pl.

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

12. 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


