
Słowo na Niedzielę
Nowa Świątynia

Świątynia Jerozolimska oprócz tego, że była jedynym miejscem, gdzie można było 
składać ofiary starego testamentu, pełniła funkcję znaku obecności Bożej. Jezus oczyszcza 
świątynię zbudowaną przez Króla Salomona, bo ona wciąż jest ważna. Jednak czyni aluzję 
do nowej świątyni, którą jest Jego Ciało, którą będzie Eucharystia – nowa Ofiara i nowa 
realna Obecność Boga. Uczniowie zrozumieli słowa Jezusa o zburzeniu świątyni i odbudo-
waniu jej w trzy dni dopiero po Zmartwychwstaniu. Nowa i prawdziwa świątynia Boga nie 
jest uczyniona ręką ludzką, w której zamieszkał Jezus Chrystus – Syn Boży – wśród ludzi, 
jak poprzednio Bóg zamieszkiwał w przybytku świątyni Jerozolimskiej. Aby świątynia z 
kamienia mogła być zburzona, wcześniej świątynia Ciała Syna Bożego musi być zburzona 
i odbudowana, Jezus musiał przedtem umrzeć i zmartwychwstać. Po zmartwychwstaniu 
Jego Ciało zostaje przemienione i może być obecne w każdym miejscu po wszystkie czasy 
w Ofierze Eucharystycznej. Dlatego stara świątynia jest już niepotrzebna i pozostaje jej 
tylko rozsypać się w gruzy. Zburzenie świątyni, które dokonało się w roku 70, oznacza 
w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, że rola dawnej świątyni jest już definitywnie 
zakończona. Zamiast niej mamy teraz o wiele więcej – Ofiarę Eucharystyczną i realną 
obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie napełniającą niezliczone tabernakula 
w całym świecie. 
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Przegląd kronikarza – luty 2018

1. Święto Ofiarowania Pańskiego, znane w polskiej tradycji pod 

nazwą Matki Bożej Gromnicznej i Dzień Życia Konsekrowanego 

obchodzono w piątek, 2 lutego. Msze św. z poświeceniem gromnic 

odprawiano o 630, 715, 800, 900, 1800 i 1900. Podczas liturgii od-

czytano list Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Kon-

sekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia 

Konsekrowanego 2018, bpa Jacka Kicińskiego, „Życie konsekrowa-

ne w Kościele i dla Kościoła.” Ofiary zbierane tego dnia na tacę były 

przeznaczone na zakony klauzurowe.

5. Z racji pierwszej nie-
dzieli miesiąca po nie-
szporach o godz. 1815 
przeszła wewnątrz ko-
ścioła procesja euchary-
styczna.

3. Z racji pierwszego 
piątku miesiąca księża 
spowiadali tradycyj-
nie podczas wszystkich 
Mszy św. i po południu 
od godz. 1700.

2. Jasełka „Polskie Betlejem” w 
wykonaniu podopiecznych Kato-
lickiego Stowarzyszenia Niepeł-
nosprawnych Archidiecezji War-
szawskiej zostały wystawione w 
świątyni w piątek, 2 lutego, o 
godz. 1100.

4. Z racji pierwszej sobo-
ty miesiąca odprawiono w 
parafii nabożeństwo czuwa-
nia z Maryją po Mszy św. o 
godz. 1900 do Apelu Jasno-
górskiego o godz. 2000.



8. 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.

7. Msze św. dla dzieci przy-
gotowujących się do I Komu-
nii św. wraz z rodzicami i dla 
młodzieży przygotowującej 
się do przyjęcia sakramentu 
bierzmowania były odpra-
wiane zgodnie z wcześniej 
ustalonym programem.

6. Cykl katechez dla narzeczo-
nych przed przyjęciem sakra-
mentu małżeństwa rozpoczął 
się w poniedziałek, 5 lutego o 
godz. 2000 w sali św. Józefa. 
Zgłosiła się rekordowa liczba 
34 par.

10. Katolicka Szkoła Podsta-

wowa im. Ks. Piotra Skar-

gi przy ul. Bema zaprosiła 

kandydatów z naszej para-

fii do klas: zerowej, pierw-

szej i siódmej na rok szkolny 

2018/19 na spotkanie infor-

macyjne w sobotę, 10 lutego, 

w godzinach 1000 – 1400 do 

budynku szkoły.

9. Kontynuowana jest ini-cjatywa duszpasterska „30 minut dla Jezusa”. Polega ona na trzydziestu minutach modlitwy adoracyjnej raz w miesiącu w kaplicy M.B. Czę-stochowskiej, będącej wyra-zem wdzięczności i dziękczy-nienia za jubileusz 30. lecia wieczystej, całodobowej ad-oracji Najświętszego Sakra-mentu w naszej świątyni.



15. Modlitwa w Wielkopostnych Kościołach 

Stacyjnych rozpoczęła się w bieżącym roku 

duszpasterskim tradycyjnie w Środę Po-

pielcową, 14 lutego, w Świątyni Opatrz-

ności Bożej w Wilanowie. Zakończenie w 

Niedzielę Palmową, 25 marca, w kościele 

Wniebowzięcia Pańskiego na Ursynowie.

16. 51. Tydzień 
Modlitw o Trzeź-
wość Narodu prze-
żywano w Kościele i 
parafii w dniach 11 
– 17 lutego br.

14. W liturgii pokutnej Środy Popielcowej 
w dniu 14 lutego o godz. 1100, w parafii 
Św. Wojciecha na Woli, której przewod-
niczył ks. Kard. Kazimierz Nycz, uczest-
niczył – na zaproszenie miejscowego pro-
boszcza – ks. Dziekan Zbigniew Godlewski.

12. XXVI Światowy Dzień Chorego obchodzono w nie-dzielę, 11 lutego, pod hasłem: „Oto Syn Twój (…) Oto Matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ja do siebie” (J 13, 26-27). Z tej racji osobom w podeszłym wieku i chorym udzielono podczas Mszy św. o godz. 1015 Sakramentu Cho-rych.

11. Wizytę duszpasterską, zwaną „kolędą” zakończono we wtorek, 6 lutego. Kapłana przyjęło 3781 rodzin. Tych wszystkich, którzy z różnych względów zostali po-minięci podczas programowych odwiedzin kolędowych, a pragnęli spotkania z kapłanem w miejscu zamieszkania, księża zwizytowali w sobotę, 10 lutego. Takich ro-dzin było około 50.

13. W Środę Popielcową, 14 
lutego, rozpoczęto czas Wiel-
kiego Postu. Msze św. w tym 
dniu odprawiono według na-
stępującego porządku: rano 
o godz. 630, 715, 800, 900, a 
po południu o godz. 1700, dla 
dzieci i o godz. 1800 i 1900 dla 
dorosłych.



23. Jubileusze małżeńskie w 
lutym świętowali:
Rozalia i Józef – 60 rocznica

20. „Dzień modlitwy i postu w 
intencji pokoju” ogłosił Ojciec Świę-
ty Franciszek podczas niedzielnego 
spotkania z wiernymi na modlitwie 
Anioł Pański. Był on przeżywany w 
piątek, pierwszego tygodnia Wiel-
kiego Postu, 23 lutego, w intencji 
Demokratycznej Republiki Konga i 
Sudanu Południowego.

24. W lutym pożegnaliśmy w 
naszym kościele śp.: Wincen-
tynę Wojsznis, Adolfa Stań-
czak, Alinę Czesławę Urbań-
ską, Jeremiasza Bogusława 
Kotunia. Niech odpoczywają w 
pokoju wiecznym. Amen.

18. Doroczny Dzień Formacyjny Księży Proboszczów i Rektorów ko-ściołów Archidiecezji Warszawskiej odbył się w sobotę, 17 lutego 2018 roku w godz. 1000 – 1400, w Domu Rekolekcyjno – Formacyjnym na Bie-lanach. 

17. W uroczystościach pogrzebowych śp. ks. Prałata dra Józefa Pod-

stawki, wieloletniego proboszcza parafii św. Kazimierza i dziekana 

pruszkowskiego, które odbyły się pod przewodnictwem ks. Kardy-

nała Kazimierza Nycza w piątek, 16 lutego o godz. 1200 w Pruszko-

wie, uczestniczył ks. Dziekan Zbigniew Godlewski i wikariusz ks. Le-

szek Kuźmiński. Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie 

ks. Prałata Józefa Podstawkę Złotym Krzyżem Zasługi. W pogrzebie 

uczestniczyło około 150 księży.

19. Nabożeństwa wielkopostne w parafii odprawiano według następującego porządku: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.

21. II Niedziela Wielkiego Po-
stu „Ad Gentes” przypadała 
w tym roku 25 lutego. Był to 
dzień modlitwy, postu i so-
lidarności z misjonarzami, a 
ofiary pieniężne zbierane w 
tym dniu przez parafian do 
puszek zostały przeznaczone 
na rzecz dzieła pomocy misjo-
narzom „Ad Gentes”.

22. Do wspólnoty kościoła przez sa-
krament Chrztu św. zastali włączeni 
w lutym: Małgorzata Bulińska, Janina 
Latos, Szymon Łajdecki, Jan Jacek 
Szczęsny, Pola Brzozowska, Dominika 
Brzozowska, Antoni Brzozowski, Iga 
Odolczyk, Sebastian Daniel Bąk.



PROGRAM PARAFIALNYCH

REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

11 – 14 marca 2018 r.

Niedziela, 11 marca 2018 r.

Rozpoczęcie Rekolekcji Wielkopostnych

630 Msza św. z kazaniem dla wszystkich 

800 Msza św. z kazaniem dla wszystkich 

900 Msza św. z kazaniem dla wszystkich /kandydaci do bierzmowania/

1015 Msza św. z kazaniem dla wszystkich /I Komunia św. i rocznica/

1130 Msza św. z kazaniem dla dzieci 

1300 Msza św. z kazaniem dla wszystkich

1900 Msza św. z kazaniem dla wszystkich /młodzież akademicka/

Poniedziałek, 12 marca 2018 r.

  900 Msza św. z kazaniem dla wszystkich

1730 Msza św. z kazaniem dla wszystkich

1900 Msza św. z kazaniem dla wszystkich

       * Po Mszy św. nauka stanowa dla narzeczonych i uczestników 

kursu przygotowującego do przyjęcia sakramentu małżeństwa

Wtorek, 13 marca 2018 r.

900 Msza św. z kazaniem dla wszystkich

1730 Msza św. z kazaniem dla wszystkich

1900 Msza św. z kazaniem dla wszystkich

       



Środa, 14 marca  2018 r.
Zakończenie Rekolekcji Wielkopostnych

 900 Msza św. z kazaniem dla wszystkich

1100 Msza św. z kazaniem dla chorych, cierpiących, samotnych 

 i starszych – Sakrament Namaszczenia Chorych

Od 1200 ODWIEDZINY CHORYCH W DOMACH

1730 Msza św. z kazaniem dla wszystkich i

          Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

1900 Msza św. z kazaniem dla wszystkich

REKOLEKCJE PROWADZI 

O. Kazimierz Mikulski  – z klasztoru Ojców Redemptorystów 

w Zamościu

Piątek, 16 marca 2018 r.
Droga Krzyżowa ulicami parafii – początek o godz. 1700

SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA 

Poniedziałek, wtorek, środa

     800 – 900

     1600 – 1900



Będzie się działo na Kole
TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

4 marca 2018 r.

1. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 1815.
2. 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.
•	 Duszpasterstwo Akademickie we wtorek po Mszy św. o godz. 1900.
•	 Stowarzyszenie św. Faustyny w sobotę po modlitwie w Godzinie Miłosierdzia.

3. Katechezy dla narzeczonych przed przyjęciem sakramentu małżeństwa w poniedziałek 
o godz. 2000 w sali św. Józefa.

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

5. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich rodziców zapraszamy na Mszę św. ini-
cjacyjną w przyszłą niedzielę o godz. 1130.

6. Dzieci przygotowujące się do rocznicy I Komunii św. spotykają się wraz z Rodzicami na 
Mszy św. inicjacyjnej w przyszłą niedzielę o godz. 1130.

7. „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 
wdzięczności i dziękczynienia za Jubileusz 30-lecia wieczystej, całodobo-
wej adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej świątyni. Podpi-
sane deklaracje można przynosić do zakrystii, bądź pozostawić 
na którymś z bocznych ołtarzy w kościele.

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. Szkolne Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci i mło-

dzieży od poniedziałku, 5 marca do środy, 7 mar-
ca według programu podanego przez katechetów. 
Program rekolekcji w gablocie przed kościołem.

10. Parafialne Rekolekcje Wielkopostne dla doro-
słych rozpoczną się od przyszłej niedzieli, 11 mar-
ca i potrwają do środy, 14 marca. Rekolekcje po-
prowadzi Ojciec Kazimierz Mikulski z klasztoru 
OO. Redemptorystów w Zamościu. Program re-
kolekcji w gablocie przed kościołem i w gazetach 
parafialnych.

11. Świece świąteczne Zespół Caritas sprzedaje dziś 
przy wyjściu z kościoła. Dochód ze sprzedaży prze-
znaczony jest na cele charytatywne.

12. Ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa zbierają dziś 
przy wyjściu z kościoła Panie z Żywego Różańca.

13. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii lub kancela-
rii parafialnej.

14. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło 
niedzieli” rozprowadzają dziś ministranci po Mszach św. Cena tygo-
dnika to 5 zł. plus dobrowolna ofiara na druk kolorowej wkładki i fun-
dusz 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


