
Słowo na Niedzielę
Miejsce to wybrał Pan

Przemienienie na górze Tabor to jeden z najbardziej znanych fragmentów Pisma 
Świętego. W Biblii góry mają duże znaczenie, często na ich szczytach dokonują się wy-
darzenia ważne w dziejach zbawczych. Na górze Synaj Mojżesz otrzymał dekalog a 400 
lat później, na tej samej górze (Horeb), Eliasz odzyskał wiarę i nadzieję. Na górze Moira 
(na tym wzgórzu stała świątynia Jerozolimska) Abraham miał złożyć w ofierze swojego 
umiłowanego Izaaka. Po wielu latach oczekiwania otrzymał od Boga syna, dziedzica, któ-
ry miał być wypełnieniem obietnicy o potomstwie licznym jak gwiazdy na niebie. Szczyty 
gór, były często miejscem objawienia woli Boga. Jednak góra Tabor jest szczególna, bo 
tam Bóg odsłonił nam najważniejszą prawdę o Jezusie To jest mój syn umiłowany, Jego 
słuchajcie (Mk 9, 7b). 

Dlatego mówimy, że w Jezusie Chrystusie jest pełnia objawienia. W nim ukryta jest 
wszelka mądrość, wiedza i poznanie. Jeżeli mamy Jezusa, nic więcej nie możemy otrzymać, 
bo w Nim otrzymujemy wszystko. Chcąc wypełnić wolę Boga, nie muszę szukać gór, czy 
szczególnych miejsc, muszę tylko słuchać Jezusa. Wsłuchując się w dzisiejszą ewangelię, 
poczujmy się wszyscy zaproszeni do podążania w nieznane. Podobnie jak apostołowie 
nie wiedzieli, dokąd idą i co ich czeka, ale ufali mistrzowi. Zaufajmy całkowicie Bogu, 
by doświadczyć Jego obecności i łaski przemiany? Pozwólmy się poprowadzić w wierze, 
z nadzieją, że przy Nim jesteśmy bezpieczni. Bezpieczni, to nie znaczy, że nasze życie bę-
dzie upływać bez trosk, bólu czy krzyża. Po górze Tabor pojawiła się nowa góra, Golgota, 
przysłaniając dramaturgią wszystkie inne wydarzenia. Chrystus zapowiada nam, że każdy 
ma własną Golgotę i musi przez nią przejść. Przygotowuje nas starannie na tę misję, wy-
jaśnia i tłumaczy, czyni znaki, posyła Ducha Świętego, aby nas umocnić. Czas Wielkiego 
Postu jest kolejnym krokiem w przygotowaniu nas na Golgotę, po której czeka nas już 
tylko zmartwychwstanie.
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Jest kwietniowy wieczór niedzieli po 
wielkanocnej. Ulicę przed kaplicą Matki 
Bożej Ostrobramskiej w Wilnie zapełnia 
rzesza ludu z miasta i ze wsi. Ramię przy 
ramieniu, głowa przy głowie. Niezwykła to 
chwila. Kończy się bowiem Jubileusz Od-
kupienia, rozszerzony przez Piusa XI na 
cały Kościół, by wszyscy mogli korzystać 
„na miejscu” z łask niezwykłego odpustu 
zupełnego. Niezwykłością jest również to, 
że od trzech dni w oknie krużganku, two-
rzącego całość z kaplicą nad łukiem owej 
bramy, widnieje drugi obraz, dopiero co 
namalowany i nie ukazywany publicznie, 
a więc całkowicie nowy. Dziwne, bo jego 
fundator, ks. Michał Sopoćko, głosząc na-
uki w dniach przygotowujących do owej 
uroczystości, mówił wprawdzie o Bożym 
Miłosierdziu, ale nie wskazywał na obraz, 
przedstawiający Chrystusa. Nie tłumaczył 
jego znaczenia, a więc i promieni wytry-
skujących spod uchylanej lewą ręką szaty 
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na piersiach, podczas gdy prawa jest wznie-
siona w geście błogosławieństwa. Można 
się było domyślać, że pochodzą one z Ser-
ca Jezusowego. Przypominały one barwy 
narodowe polskiej flagi. Ale tylko przypo-
minały. Bo ten promień od lewicy był ra-
czej blady, jak strumień wody, podczas gdy 
czerwony lśnił jak świeża krew.

Nabożeństwo było podniosłe, zakoń-
czone z okna kaplicy nad bramą błogosła-
wieństwem monstrancją z Przenajświętszą 
Hostią. Lud przyjął je na kolanach z pochy-
lonymi głowami i po odśpiewaniu Chwały 
i dziękczynienia zaczął rzednieć, choć wie-
lu jeszcze pozostawało na miejscu. Wśród 
nich wyróżniała się grupka zakonnic z An-
tokolu, ze Zgromadzenia Matki Bożej Mi-
łosierdzia. Jedna z nich, bardzo młoda, za-
patrzona była jeszcze w jakąś nie widzialną 
przez innych przestrzeń. Gdy wróciła do 
klasztoru, wieczorem, w swojej celce za-
konnej zapisała w grubym brulionie to, co 
przeżyła w Ostrej Bramie owego dnia, 28 
kwietnia 1935 r.:

Kiedy się kończyło nabożeństwo 
i kapłan wziął Przenajświętszy Sakra-
ment, aby udzielić błogosławieństwa, 
wtem ujrzałam Pana Jezusa w takiej po-
staci, jako jest na tym obrazie. Udzielił 
Pan błogosławieństwa i promienie te ro-
zeszły się na cały świat. Wtem ujrzałam 
jasność niedostępną na kształt mieszka-
nia kryształowego, utkanego z fal jasno-
ści nieprzystępnej żadnemu stworzeniu 
ani duchowi. Do tej jasności trzy drzwi 
– i w tej chwili wszedł Pan Jezus w takiej 
postaci, jako jest na tym obrazie, do onej 
jasności – w drzwi drugie, do wnętrza ja-
sności. Jest to Jedność Troista, która jest 
niepojęta, nieskończoność (Dz 420).



Program Szkolnych Rekolekcji

Wielkopostnych dla dzieci i młodzieży

5 – 7 marca 2018 r.

Rekolekcje prowadzą 

ks. Józef Fiszer i ks. Andrzej Kamiński

5 marca 2018 r. - poniedziałek

   900 Nauka rekolekcyjna dla dzieci (kl. IV-VI szkoły podstawowej)

1000 Nauka rekolekcyjna dla dzieci (kl. 0-III szkoły podstawowej)

1100 Nauka rekolekcyjna dla młodzieży gimnazjalnej i kl. VII SP

1200 Nauka rekolekcyjna dla młodzieży ponadgimnazjalnej

6 marca 2018 r. - wtorek

   900 Nauka rekolekcyjna dla dzieci (kl. IV-VI szkoły podstawowej)

1000 Nauka rekolekcyjna dla dzieci (kl. 0-III szkoły podstawowej)

1100 Nauka rekolekcyjna dla młodzieży gimnazjalnej i kl. VII SP

1200 Nauka rekolekcyjna dla młodzieży ponadgimnazjalnej

DZIEŃ SPOWIEDZI DLA DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

7 marca 2018 r. - środa

   900 Msza św. z nauką dla dzieci (kl. IV-VI szkoły podstawowej)

1000 Msza św. z nauką dla dzieci (kl. 0-III szkoły podstawowej)

1100 Msza św. z nauką dla młodzieży gimnazjalnej i kl. VII SP

1200 Msza św. z nauką dla młodzieży ponadgimnazjalnej

DZIEŃ SPOWIEDZI DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ I PONADGIMNAZJALNEJ



Będzie się działo na Kole
DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

25 lutego 2018 r.

1. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 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.
•	 Duszpasterstwo Akademickie  we wtorek po Mszy św. o godz. 1900.
•	 Bractwo Adoracyjne  w piątek na Mszy św. o godz. 1900. Po Mszy św. spotkanie ko-

ordynatorów.
4. Katechezy dla narzeczonych przed przyjęciem sakramentu małżeństwa  w poniedziałek 

o godz. 2000 w sali św. Józefa.
5. 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.
6. Pierwszy piątek miesiąca  przypada w tym tygodniu. Spowiadamy 

podczas wszystkich Mszy św. i po południu od godz. 1700.
7. Z racji pierwszej soboty miesiąca  nabożeństwo czuwania 

z Maryją po Mszy św. o godz. 1900 do Apelu Jasnogórskie-
go o godz. 2100.

8. Jedenasta rocznica nominacji Ks. Kardynała Kazimie-
rza Nycza na stolicę metropolitalną w Warszawie  
przypada w sobotę, 3 marca, natomiast dzień imienin 
w przyszłą niedzielę, 4 marca. Pamiętajmy w tych 
dniach w sposób szczególny w modlitwie o Paste-
rzu Archidiecezji.

9. „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 adora-
cji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni. 
Podpisane deklaracje można przynosić do zakry-
stii, bądź pozostawić na którymś z bocznych ołtarzy 
w kościele.

10. Intencje Mszy św.  przyjmujemy w zakrystii lub kan-
celarii parafialnej.

11. Ofiary do puszek na pomoc Kościołowi na świecie  
zbieramy dziś przed kościołem.

12. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką 
„Koło niedzieli”  rozprowadzają dziś ministranci po Mszach 
św. Cena tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna ofiara na druk ko-
lorowej 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


