
Słowo na Niedzielę
Samotni, bo chorzy

Każda choroba obnaża prawdziwą kondycję człowieka i przypomina o kruchości 
naszego ciała a przez to i życia. Ciężko nam pogodzić się z kalectwem, chorobami nie-
uleczalnymi, zwłaszcza gdy dotyka nas, lub naszych bliskich, ale w biblii trąd ma swoją 
szczególną wymowę. To nie, tylko nieuleczalna choroba (jak na owe czasy), ale obraz 
wnętrza człowieka, rzeczywistości niewidocznej na zewnątrz a z którą musi się on sam 
zmagać. Trędowaty jeszcze za życia jest martwym pod względem cywilnym i religijnym, 
wyłączonym ze społeczeństwa i kultu. Wygnany na pustynię, nie mając żadnych relacji 
z nikim, jest człowiekiem za życia skazanym na piekło samotności. Jedynym prawem, do 
zachowania którego jest zobowiązany, to samo wykluczenie polegające na oznajmieniu 
głośno swojego nieszczęścia każdemu, kto by się przypadkowo do niego zbliżył.

Na szczęście dziś już mamy lekarstwo na trąd i nikt nie musi krzyczeć nieczysty, 
nieczysty. Dobrze wiemy, kto jest chory i skutecznie od nich uciekamy pozostawiając ich 
samych w cierpieniu. Samotność i obojętność, to najbardziej bolesne doświadczenie, ja-
kie może spotkać człowieka chorego. Warto może dziś, gdy obchodzimy Światowy Dzień 
Chorego, zatrzymać się w naszej pogoni za tyloma ważnymi sprawami i rozejrzeć się czy 
wokół mnie nie ma ludzi „trędowatych” – pozostawionych bez pomocy. Dobrze wiemy, że 
nieraz staniemy bezradni wobec ludzkiego cierpienia i tragedii, ale dla nich zakupy mogą 
spędzać sen z powiek a rozmowa być największym marzeniem. Stać przy człowieku w 
jego beznadziei, jest wielkim wyzwaniem, dlatego Jezus wspomaga szczególnymi łaskami, 
zarówno chorego, jak i niosącego pomoc.

 Zauważmy, że Jezus złamał zakaz, dotknął się chorego na trąd (nie uciekał). Dotyk 
może być wyrazem bliskości, przez dotyk wyrażamy naszą miłość, ale tylko dotyk Jezusa 
przemienia chorobę w zdrowie, grzech w zbawienie, smutek w radość a samotność w bli-
skość. Ciekawe, że w opisie cudu nie zostało wymienione ani imię, ani miejsce, ani czas, 
może specjalnie, tak abym mógł wstawić tam swoje imię, miejsce i czas. 
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DOŁĄCZ DO NAS!

Szkoła Podstawowa 
nr 388 im. Jana Pawła II

     ZAPRASZA!

CZEKAMY NA CIEBIE!

DOŁĄCZ DO NAS!

 

Otwieramy klasy od 0 do VIII

Mamy klasy  sportowe pod 

patronatem:

  siatkówka – Klub Siatkarski  

MOS Wola

 piłka nożna – Mazowiecki 

Związek  Piłki  Nożnej

 lekka atletyka –  AZS AWF

 judo – Mazowiecki Związek Judo

 unihokej i tenis stołowy – 

programy autorskie

Tu jesteśmy

Chcesz przeżyć niezapomnianą przygodę?

Zdobywać nowe umiejętności? 

Poznać niesamowitych ludzi? 

TAK! 

NASZA szkoła to najlepszy wybór!

Oferujemy:

 

 tablice interaktywne w klasach,  w planach sieć Wi-Fi 

 bibliotekę szkolną  - tradycyjną i cyfrową

 nowoczesną bazę sportową: dwupoziomową halę sportową 

ze specjalistycznymi nawierzchniami, salę judo z matami 

tatami, kompleks wielofunkcyjnych boisk sportowych 

 osobiste szafki

 stołówkę z ciepłym posiłkiem każdego dnia.

 zimowe obozy sportowe, posiadamy własny sprzęt 

sportowy – np. zestawy narciarskie 

 nocne pokazy filmowe z udziałem znanych gości 

 turnieje: wiedzy, sportowe, szachowe i inne 

 dyskoteki, apele i wiele innych atrakcji 

dziennik elektroniczny oraz e-platformę z bezpłatnym 

dostępem dla uczniów i rodziców

rozumiejących Twoje potrzeby nauczycieli 

 monitoring zewnętrzny i wewnętrzny zapewniający Ci 

spokój i bezpieczeństwo

Więcej na stronie: www.sp388.com.pl

DNI  OTWARTE  

W  NASZEJ  

SZKOLE:

19 lutego 2018r.  

godz.18.00

22 marca2018 r. 

godz. 18.00

NIE PRZEGAP!

DNI  OTWARTE  

W  NASZEJ  

SZKOLE:

19 lutego 2018r.  

godz.18.00

22 marca2018 r. 

godz. 18.00

NIE PRZEGAP!

NASZ ADRES:

Ul. Deotymy 25/33

Warszawa – Wola

Tel./fax. (22) 836-03-41

NASZ ADRES:

Ul. Deotymy 25/33

Warszawa – Wola

Tel./fax. (22) 836-03-41



Wielkopostne 
Kościoły stacyjne
Dni powszednie 
Wielkiego Postu

Ramowy program

Do południa
- Otwarcie kościoła 600 - 2100

- Msze święte według porządku parafii
- Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja od 1500

- Całodzienna spowiedź
- Anioł Pański i różaniec - 1200

Po południu
- 1500 - Kronka do Miłosierdzia Bożego
 Droga krzyżowa
1900 - Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
 poniedziałki i czwartki - część I
 wtorki i piątki - część II
 środy i soboty - część III
2000 - Msza Święta
2100 - Apel jasnogórski



Będzie się działo na Kole
SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA  „B”

11 lutego 2018 r.

1. Światowy Dzień Chorego  przypada w dniu dzisiejszym. Z tej racji udzielimy osobom 
chorym podczas Mszy św. o godz. 1015 Sakramentu Chorych.

2. Nieszpory  dziś o godz. 1815.
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:

•	 Żywy Różaniec  dziś o godz. 1530.
•	 Wspólnota Apostolska Magnificat  w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.
•	 Duszpasterstwo Akademickie  we wtorek po Mszy św. o godz. 1900.
•	 Bracia z „ Totus Tuus”  w przyszłą niedzielę o godz. 1700.

5. Katecheza dla narzeczonych przed przyjęciem sakramentu małżeństwa  w poniedziałek 
o godz. 2000 w sali św. Józefa.

6. Dzieci przygotowujące się do rocznicy I Komunii św.  spotykają się wraz z Rodzicami na 
Mszy św. inicjacyjnej w przyszłą niedzielę o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z Rodzica-
mi w górnym kościele.

7. Popielec w najbliższą środę rozpoczyna czas Wielkiego Postu.  Msze św. w tym dniu 
według następującego porządku: rano o godz. 630, 715, 800, 900, a po południu 
o godz. 1700 dla dzieci i o godz. 1800 i 1900 dla dorosłych.

8.  Nabożeństwa wielkopostne:
•	 Droga Krzyżowa  w każdy piątek:
  dla dzieci o godz. 1700;
  dla dorosłych o godz. 830 i po Mszy św. o godz. 1800;
  dla młodzieży o godz. 2000.
•	 Gorzkie Żale  w niedzielę o godz. 1815.

9. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską zwaną kolędą.  
Wszystkim, którzy przyjęli kapłana dziękujemy za 
miłą atmosferę spotkań, wspólną modlitwę i złożo-
ne ofiary.

10. „30 minut dla Jezusa”  to inicjatywa duszpaster-
ska, którą można podjąć podpisując deklarację 
wyłożoną przy wyjściu  z kościoła. Polega ona na 
trzydziestu minutach modlitwy adoracyjnej raz 
w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochowskiej, bę-
dącej wyrazem wdzięczności i dziękczynienia za 
Jubileusz 30-lecia wieczystej, całodobowej ado-
racji Najświętszego Sakramentu w naszej świą-
tyni. Podpisane deklaracje można przynosić do 
zakrystii, bądź pozostawić na którymś z bocznych 
ołtarzy w kościele.

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

12. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu 
rano.  Osoby zainteresowane zapraszamy do zakrystii.

13. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką 
„Koło niedzieli”  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


