
Słowo na Niedzielę
Nie będzie raju na ziemi

W ostatnim czasie rozgorzała dyskusja na temat modlitwy Ojcze nasz, a szczególnie 
jednego zdania: Nie wódź nas na pokuszenie. Ten temat porusza dzisiejsza Ewangelia. 
Ewangelista ukazuje nam Jezusa, który doświadczył pokusy: Duch wyprowadził Jezusa 
na pustynię, aby był kuszony przez diabła. Każde słowo, każdy fragment Pisma Świętego 
niesie ogromne bogactwo mądrości, które Bóg odkrywa przed nami. Duch nie prowadzi 
Jezusa na miejsca bezpieczne, nie obiecuje luksusów, ale wiedzie Go na pustynię, gdzie 
brak jedzenia, grasują dzikie zwierzęta, gdzie pogoda może być największym zagroże-
niem. Dlaczego Bóg czyni to własnemu Synowi? Ponieważ chce, abyśmy tak jak Jezus 
potrafili zwyciężać w obliczu pokus, które na nas przychodzą. On nie zsyła na człowieka 
próby ponad jego siły, jeżeli przechodzi doświadczenie nawet bardzo trudne. On wyposaża 
człowieka w odpowiednią łaskę, «Wystarczy ci mojej łaski.(2 kor 12,  9). 

Szatan, który miał odwagę kusić Jezusa, odsłonił swoją naturę kusiciela, który zawsze 
i każdego będzie kusił. Nie jesteś wyjątkiem i nie czekaj na moment, w którym przesta-
niesz odczuwać pokusy, bo to jest nierealne, szkoda czasu. Raczej skoncentruj się na roz-
poznaniu swoich słabych miejsc, bo tam szatan przeprowadzi atak. 

Żadna z tych trzech wymienionych pokus nie jest zła. Szatan kusił Jezusa do dobra. 
Trochę szokujące, ale prawdziwe. Jak to możliwe? Odpowiedź kryje się w misji Jezusa. On 
przyszedł zbawić człowieka a nie uczynić raj na ziemi. Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś 
zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn 
Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło» (Łk 19, 9n). Dlatego szatan skupił 
wszystkie swoje wysiłki, aby namówić Chrystusa wyłącznie do naprawiania tej ziemi. 
Niech na tej ziemi będzie więcej chleba, pieniędzy, bezpieczeństwa, byleby to wszystko 
było zamknięte w granicach śmierci. Propozycja szatana od lat jest taka sama. Zajmij się 
życiem tu na ziemi, zdobądź pieniądze, sławę, władzę, ale nie myśl o życiu wiecznym. Wiel-
ki post to czas oderwania, od tego świata, aby pomyśleć o tamtym – wiecznym.
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W kulturze polskiej bardzo duże zna-
czenie mieli bernardyni, którzy wyłonili 
się z XV-wiecznego ruchu obserwanckiego 
propagowanego przez św. Jana Kapistra-
na w zakonie franciszkanów. Bernardyni 
szybko zdobyli sympatię ludzi działalno-
ścią kaznodziejską, misyjną, kulturalną 
i charytatywną. Nic dziwnego, że stali się 
wyrazistym elementem kultury polskiej. 
Ksiądz Robak w ,,Panu Tadeuszu” - po-
stać zmyślona, acz ważna, jak cała nasza 
epopeja narodowa, to właśnie bernardyn. 
Jeśli przyjrzymy się uważnie monumental-
nemu obrazowi ,,Panorama Racławicka” 
we Wrocławiu, to zobaczymy, że bernar-
dyn rozgrzesza umierającego kosyniera. 
Do tego zgromadzenia należał niegdyś ba-
rokowy kościół św. Anny w Warszawie, a 
obecnie w posiadaniu zakonników znajdu-
ją się sanktuaria maryjne w Kalwarii Ze-

Poznajemy kościoły Mazowsza cz. IX
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.

Sanktuarium  
Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki  

w Przasnyszu 
Edgar Sukiennik

brzydowskiej i Przeworsku. Bernardynem 
był np. o. Hieronim Eugeniusz Wyczawski, 
wybitny historyk Kościoła i wykładowca 
akademicki. W nurcie działalności bernar-
dynów w Polsce znalazł się również poło-
żony na północnym krańcu niziny mazo-
wieckiej Przasnysz, w którym zakonnicy 
rozwinęli posługę duszpasterską i eduka-
cyjną.

 Początki kościoła i klasztoru w 
Przasnyszu wiążą się z osobą Pawła Kostki 
– chorążego ciechanowskiego i kasztelana 
zakroczymskiego, który był starszym bra-
tem św. Stanisława Kostki. Rodzina posia-
dała majątek w pobliskim Rostkowie, gdzie 
przyszedł na świat późniejszy święty. Paweł 
sprzedał dobra rostkowskie rodzinie Zie-
lińskich, a za uzyskane pieniądze rozpo-
czął budowę zespołu klasztornego w Prza-
snyszu, do którego w 1588 r. sprowadził 

bernardynów z Bydgosz-
czy. Dom Boży otrzymał 
patronat dwojga świętych: 
Jakuba Apostoła i Anny. 
Konsekracja świątyni miała 
miejsce w 1635 roku. Dwa 
lata później dzięki stara-
niom Jana Nowodworskie-
go, kasztelana raciąskiego 
i jego żony Barbary Kret-
kowskiej wystawiono zabu-
dowania konwentu przyle-
gające do kościoła.

 Świątynia wznie-
siona została na planie 
krzyża łacińskiego, w stylu 
gotyckim i jest jedną z naj-



późniejszych budowli tego typu na Mazow-
szu. We wnętrzu kościoła odbija się jak w 
zwierciadle wpływ następujących po sobie 
epok historycznych z typowymi dla nich 
motywami artystycznymi. Z gotyckich ele-
mentów warto zwrócić uwagę na sklepie-
nie gwiaździste w nawie głównej i prezbi-
terium. Z XVII w. pochodzą dwa barokowe 
epitafia: Jana Przeradowskiego i Adriana 
Szumskiego. Współczesność reprezentu-
je ołtarz główny z dużym krucyfiksem i 
tabernakulum w kształcie słońca. W kru-
chcie znajduje się grób Sługi Bożego o. 
Bernarda Kryszkiewicza, pasjonisty, który 
zarządzał klasztorem po II wojnie świato-
wej i zmarł w opinii świętości.

Największym splendorem sanktu-
arium jest łaskami słynący obraz Matki 
Bożej z Dzieciątkiem, który odbiera cześć 
w bocznej kaplicy św. Anny od 1616 roku. 
O nabożeństwie do Niepokalanej Przewod-
niczki z Przasnysza świadczą liczne wota 
zawieszone w gablotach obok wizerunku. 
W 1977 r. biskup płocki Bogdan Sikorski 
przyozdobił obraz koronami papieskimi.

Bernardyni rozwinęli w kościele 
działalność duszpasterską z formami po-
bożności charakterystycznymi dla zako-
nów franciszkańskich. Wyjątkowe uznanie 
przyniosło im prowadzenie szkoły męskiej 
oraz dobrze  zorganizowanej biblioteki, 
która służyła rozwijaniu zainteresowań 
różnymi dziedzinami nauki. W 1772 r. 
przeniesiono do klasztoru przasnyskiego 
z Warszawy nowicjat. Bernardyni zniknęli 

na zawsze z krajobrazu Przasnysza w 1864 
r., gdyż zostali objęci wielką kasatą zako-
nów w Królestwie Polskim. Była to cena, 
jaką zapłacili za udział w powstaniu stycz-
niowym, podobnie jak wiele innych kon-
wentów na ziemiach polskich. Kolejne lata 
przyniosły temu miejscu więcej bolesnych 
ciosów. W czasie I wojny światowej kościół 
znalazł się na linii frontu niemiecko-ro-
syjskiego. Pod gradem bomb zawaliło się 
jego sklepienie. Od 1916 r. trwała odbudo-
wa kompleksu pod kierunkiem architek-
tów Kazimierza Skórewicza i Kazimierza 
Tołłoczki. 

Nowa era kościoła rozpoczęła się 
wraz z objęciem placówki przez ojców pa-
sjonistów, którzy przybyli tutaj na zapro-
szenie biskupa płockiego Antoniego Julia-
na Nowowiejskiego w 1923 roku. Pierwszy 
konwent uformował się z trzech zakonni-
ków: Tyburcjusza Menicy, Juliusza Dzidow-
skiego i Kazimierza Staszewskiego. Naj-
większe zasługi dla sanktuarium położył o. 
Dzidowski, długoletni przełożony pasjoni-
stów w Polsce, który kierował odbudową 
kościoła po zniszczeniach wojennych. Jego 
zasługi upamiętnia tablica pamiątkowa 
wmurowana w północną ścianę świątyni.

W ciągu ponad 90-letniej posługi 
miejscowi pasjoniści trwale związali się z 
Przasnyszem, w czym wielką pomocą oka-
zały się rozmaite akcje podejmowane przez 
nich dla utwierdzania w wierze miejscowej 
ludności. Służy temu przede wszystkim 
rozwijanie kultu Matki Bożej Niepokalanej 
oraz podtrzymywanie od 1980 r. całodzien-
nej adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Niemałe znaczenie dla związania wiernych 
bliżej z kościołem miało utworzenie w 1982 
r. nowej parafii, której ośrodkiem stało się 
sanktuarium przasnyskie. Na koniec warto 
przypomnieć, że kościół pobernardyński 
nie jest jedyną zabytkową świątynią w mie-
ście. W staromiejskiej części Przasnysza 
wznosi się bowiem gotycki kościół farny, 
w którym ochrzczony został św. Stanisław 
Kostka, jako że jego dom rodzinny w Rost-
kowie należał niegdyś do parafii przasny-
skiej.

Podstawa źródłowa: J. Korcz, Miejsca święte 
w Polsce, t. 3, Warszawa 2006, s. 352-355; A. Lang, 
Kościół i klasztor bernardynów w Przasnyszu: 
fundacja Pawła Kostki, Warszawa 2010; E. Orze-
chowska, Radomscy bernardyni w dobie powsta-
nia styczniowego, Warszawa 2008.



Będzie się działo na Kole
PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

18 lutego 2018 r.

1. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  dziś o godz. 1815.
2. Dzieci przygotowujące się do rocznicy I Komunii św. spotykają się wraz z Rodzicami na 

Mszy św. inicjacyjnej dziś o godz. 1130. Po Mszy św. spotkanie z Rodzicami w górnym 
kościele.

3. Zespoły parafialne  spotykają się w tym tygodniu:
•	 Bracia z „ Totus Tuus”  dziś o godz. 1700.
•	 Wspólnota Apostolska Magnificat  w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1800.
•	 Duszpasterstwo Akademickie  we wtorek po Mszy św. o godz. 1900.
4.	 Katechez dla narzeczonych przed przyjęciem sakramentu małżeństwa  w poniedziałek 

o godz. 2000 w sali św. Józefa.
5. Kandydaci  przygotowujący się do Sakramentu Bierzmowania  spotykają się w przyszłą 

niedzielę po Mszy św. o godz. 900 w sali św. Józefa.
6. 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.

7. „30 minut dla Jezusa”  to inicjatywa duszpasterska, któ-
rą można podjąć podpisując deklarację wyłożoną przy 
wyjściu  z kościoła. Polega ona na trzydziestu minu-
tach modlitwy adoracyjnej raz w miesiącu w kaplicy 
M.B. Częstochowskiej, będącej wyrazem wdzięczno-
ści i dziękczynienia za Jubileusz 30-lecia wieczystej, 
całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu 
w naszej świątyni. Podpisane deklaracje można 
przynosić do zakrystii, bądź pozostawić na któ-
rymś z bocznych ołtarzy w kościele.

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

9. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu 
rano.  Osoby zainteresowane zapraszamy do za-
krystii.

10. Taca dzisiejsza   przeznaczona jest na potrzeby Se-
minarium Duchownego w Warszawie.

11. Zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na świe-
cie  w przyszłą niedzielę przed kościołem.

12. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkład-
ką „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


