
Słowo na Niedzielę
Zbawienie w Jezusie Chrystusie

W rozmowie z Nikodemem Pan Jezus przedstawia pewną syntezę Bożego zamysłu 
zbawienia świata. Wyjaśnia On sens swojej przyszłej śmierci na Krzyżu porównując ją do 
węża miedzianego z Księgi Liczb (Lb 21,8-9). Porównanie to ukazuje konieczność wiary, 
aby dostąpić zbawienia. Ukąszeni przez jadowite węże unikali śmierci przez ufne spojrze-
nie na miedzianego węża wywyższonego przez Mojżesza, zaś wierzący w Chrystusa unik-
ną potępienia, czyli śmierci wiecznej. Życie wieczne oznacza wolność od potępienia i od 
grzechu, oraz dar łaski Bożej i nadzieję zbawienia wiecznego.

Jezus objawia, że jego przyjście oznacza, że Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi 
(świat znaczy tu ludzkość). Bóg wymaga jednak współudziału człowieka, czyli jego wiary – 
uznawania w Jezusie Chrystusie Syna Bożego, miłowania Go i wiernej służby Jemu. Brak 
tej wiary naraża na utratę zbawienia. 

Ostatnia część przy pomocy symboli światła i ciemności wyjaśnia dlaczego ludzie nie 
uwierzyli w Jezusa. Otóż przyczyna leży w złych uczynkach ludzi, którzy z obawy, że będą 
musieli z nich zrezygnować zachowują dystans do Jezusa i nie przyjmują Jego nauki.  
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Kodeks cywilny wskazuje nam 
kilka form testamentów. Jednakże do 
najczęściej sporządzanych należy testa-
ment własnoręczny  zwany także holo-
graficznym oraz testament sporządzany 
w formie aktu notarialnego.

Zgodnie z art. 949 §1 Kodeksu cywil-
nego, aby testament był ważny, musi speł-
niać trzy warunki:

– musi być spisany w całości pismem 
ręcznym,

– co do zasady testament powinien 
być opatrzony datą,

– musi być podpisany przez spad-
kodawcę pełnym imieniem i nazwiskiem 
oraz w sposób czytelny.

Warto pamiętać, że testament może 
sporządzić osoba posiadająca pełną zdol-
ność do czynności prawnych (zazwyczaj 
posiada ją osoba fizyczna od 18. roku ży-
cia). Nie może sporządzić testamentu osoba 
ubezwłasnowolniona częściowo lub całko-
wicie. Testament może zawierać wolę tyl-
ko jednej osoby. Polskie prawo nie przewi-
duje testamentów wspólnych, na przykład 
małżeńskich, czyli każdy z małżonków 
sporządza osobny testament rozporządza-
jąc o swojej części majątku. 

Testament jest nieważny, gdy jest spo-
rządzony z wadą oświadczenia woli, tzn. 
pod wpływem groźby (obawa, pod wpły-
wem której sporządzony jest testament), 
błędu (uzasadnione przepuszczenia, że gdy-
by spadkodawca nie działał pod wpływem 
błędu, to nie doszłoby do sporządzenia 
testamentu) oraz w stanie wyłączającym 
świadome czy też swobodne powzięcie de-
cyzji lub wyrażenie woli.

W sytuacji nieważności testamentu 
własnoręcznego do spadku powołani będą 
spadkobiercy ustawowi.

Warto pamiętać, że do spisania testa-
mentu własnoręcznego nie są potrzebni 

Prawnik radzi
Jak sporządzić testament

radca prawny dr Michał Czaykowski

świadkowie, a nawet ich podpisy pod testa-
mentem mogą spowodować komplikacje 
prawne. Wspomnę tylko, że świadkowie 
w liczbie co najmniej trzech osób są nie-
zbędni przy testamencie ustnym.

Testament można odwołać w każdej 
chwili, zarówno jego cześć jak i całość. 
Najskuteczniejsze jest odwołanie przez na-
pisanie nowego testamentu ze wskazaniem 
zakresu dokonywanych zmian. Jeżeli w no-
wym testamencie nie będzie zaznaczone, 
że poprzedni testament odwołuje się w ca-
łości, ulegają odwołaniu tylko te postano-
wienia, które są w sprzeczności z nowym 
testamentem.

Jeżeli chcemy mieć pewność, że spo-
rządzony przez nas testament jest ważny, 
warto udać się do notariusza i dokonać 
tej czynności w formie aktu notarialnego. 
Koszt takiego aktu – zgodnie z rozporzą-
dzeniem ministra sprawiedliwości – wyno-
si 50 zł. 

W mojej ocenie kwotę tę warto po-
nieść, gdyż testament może zostać umiesz-
czony bezpłatnie w rejestrze elektronicz-
nym, pn. Notarialny Rejestr Testamentów. 

Rejestr ten zmniejsza ryzyko, że te-
stament pozostanie nieznany lub będzie 
ujawniony z opóźnieniem. Ponadto ułatwia 
ujawnienie testamentu.
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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 

1130 Msza św. z kazaniem dla dzieci /I Komunia św. i rocznica/

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
CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „B”

11 marca 2018 r.

1. Rozpoczęliśmy parafialne Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych, które potrwają do 
środy, 14 marca. Rekolekcje prowadzi Ojciec Kazimierz Mikulski z klasztoru OO. Redemp-
torystów w Zamościu. Program rekolekcji w gablocie przed kościołem i w gazetach para-
fialnych.

2. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 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. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich rodziców zapraszamy na Mszę św. ini-

cjacyjną dziś o godz. 1130.
5. Dzieci przygotowujące się do rocznicy I Komunii św. spotykają się wraz z Rodzicami na 

Mszy św. inicjacyjnej dziś o godz. 1130.
6. Nauka stanowa dla narzeczonych i uczestników kursu przygotowującego do przyjęcia 

sakramentu małżeństwa w poniedziałek po Mszy św. o godz. 1900.
7. Zespoły parafialne spotykają się w tym tygodniu:

•	 Koło Misyjne w sobotę o godz. 1530.
•	 Adorujący Najświętszy Sakrament w przyszłą niedzielę o godz. 1500 w górnym ko-

ściele. Spotkanie pod hasłem „Hiszpania w czasach św. Jana od Krzyża” 
rozpoczyna cykl poświęcony drugiemu patronowi naszego kościoła. 
Zapraszamy wszystkich parafian.

8. Tradycyjna Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii w piątek 
o godz. 1700. Tego dnia w kościele nie będzie innych nabo-
żeństw Drogi Krzyżowej.

9. „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.

10. Świece świąteczne Zespół Caritas sprzedaje dziś 
przy wyjściu z kościoła. Dochód ze sprzedaży 
przeznaczony jest na cele charytatywne.

11. Ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa zbierają 
dziś przy wyjściu z kościoła Panie z Żywego Ró-
żańca.

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

13. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu rano 
i wieczorem. Osoby zainteresowane zapraszamy do 
zakrystii.

14. 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


