
KATECHIZM  

KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
344 Istnieje solidarność między 
wszystkimi stworzeniami, wynika-jąca 
z faktu, Ŝe wszystkie one mają tego 
samego Stwórcę i wszystkie są 
skierowane ku Jego chwale:  
Pochwalony bądź, Panie, 
Z wszystkimi Twoimi stworzeniami, 
A przede wszystkim z naszym  
bratem słońcem,  
Które dzień daje,  
a Ty przez nie świecisz,  
Ono jest piękne i promieniste, 
A przez swój blask 
Jest Twoim wyobraŜeniem,  
o NajwyŜszy... 
Panie, bądź pochwalony  
Przez naszą siostrę wodę,  
Która jest wielce poŜyteczna  
I pokorna, i cenna, i czysta... 
Panie, bądź pochwalony 
Przez naszą siostrę - matkę ziemię, 
Która nas Ŝywi i chowa, 
I rodzi róŜne owoce, barwne kwiaty 
i zioła...  
Czyńcie chwałę  
i błogosławieństwo Panu  
I składajcie Mu dzięki, 
I słuŜcie Mu 
Z wielką pokorą. 

ISSN 2300-9233 

 
 
 
 

 

ul. Nowolipki 18, 01-019 Warszawa 
 

MSZE ŚW.: dzień powszedni: 700, 800, 900, 1830. 
niedziela: 700, 830, 1000, 1130, 1300, 1830 i 1945.  

Spowiedź św. na kaŜdej Mszy św. 
Kancelaria: od wtorku do piątku w godz. 900 - 1000; 1600 - 1745; 
tel.: 22-838-30-95 (tylko w godz. urzędowania), fax. 22-636-69-55. 

 

Konto parafii św. Augustyna: 56 1240 2063 1111 0010 0087 4213 
 

Niedziela Palmowa                                     13 kwietnia 2014 r. 
 

 LITURGIA SŁOWA   
Iz 50,4-7; Ps 22; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27,66 

Gdy się przybliŜyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, 
wtedy Jezus posłał swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest przed 
wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. OdwiąŜcie je i przy-
prowadźcie do Mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje, 

a zaraz je puści”. Stało się to, Ŝeby 
się spełniło słowo proroka: Po-
wiedzcie Córze Syjońskiej: Oto 
Król twój przychodzi do ciebie ła-
godny, siedzący na osiołku, źrebię-
ciu oślicy. Uczniowie poszli i 
uczynili, jak im Jezus polecił. 
Przyprowadzili oślicę i źrebię i 
połoŜyli na nie swe płaszcze, a On 
usiadł na nich. A ogromny tłum 
słał swe płaszcze na drodze, inni 
obcinali gałązki z drzew i ścielili 
na drodze. A tłumy, które Go po-
przedzały i które szły za Nim, wo-
łały głośno: „Hosanna Synowi 

Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wyso-
kościach”. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: 
„Kto to jest?” A tłumy odpowiadały: „To jest prorok Jezus z Nazaretu w Gali-
lei”. – Oto słowo Pańskie. 

 

TRIDUUM PASCHALNE 
 Rozpoczynamy w Kościele czas 

Wielkiego Tygodnia. Niezwykły ty-
dzień, poniewaŜ przygotowuje nas do 
największych świąt w kalendarzu li-
turgicznym. Będąc częścią Kościoła 
chcemy zrozumieć istotę świąt Wiel-
kanocnych, a zwłaszcza dni, które no-
szą nazwę Triduum Paschalne. Ob-
chody Paschalnego Triduum Męki i 
Zmartwychwstania Pańskiego rozpo-
czynają się wieczorną mszą Wieczerzy 
Pańskiej, celebrowaną w Wielki 
Czwartek, kończą zaś - Niedzielą 
Wielkanocną.  

Nazwy Triduum Paschalne uŜywa 
się od 1929 roku. Łacińskie słowo tri-
duum oznacza dokładnie trzy dni. 
Tradycja Kościoła rzymskokatolickie-
go pozwala jednakŜe rozumieć tridu-
um równieŜ, jako trzy fazy misterium 
Odkupienia. Jest to czas bezpośred-
niego uczestnictwa w celebracji świąt. 
W wielkoczwartkowe przedpołudnie 
we wszystkich kościołach katedral-
nych odprawiana jest Msza KrzyŜma. 
Liturgia eucharystyczna Wielkiego 
Czwartku upamiętnia moment usta-
nowienia Najświętszego Sakramentu - 
przeistoczenia chleba i wina w Ciało i 

Bóg kaŜdego rana pobudza me 

ucho, bym słuchał jak uczniowie”. 

Warto z takim nastawieniem, do 

którego zachęca Izajasz, podejść do 

lektury tekstów Niedzieli Palmowej. 

Słuchać, widzieć obrazy, które 

pojawiają się w wyobraźni. W ten 

sposób podąŜać za Jezusem, by 

móc przeŜyć Jego Ewangelię taką, 

jaką dzisiaj objawia. Po prostu być 

z Panem w Jego drodze. 

o. Tomasz Zamorski OP, Oremus 

 



Krew Chrystusa. W katedrach biskupi 
święcą w tym dniu oleje, potrzebne 
przy udzielaniu sakramentu chrztu, 
bierzmowania i sakramentu chorych. 
Wieczorem podczas uroczystej Mszy 
Świętej Wieczerzy Pańskiej rozpo-
czynamy przeŜywanie Triduum Pas-
chalnego.  Podczas tej Mszy zamilkną 
dzwonki przy ołtarzu, kapłani umyją 
dwunastu męŜczyznom nogi, taberna-
kulum będzie puste, a Chrystus zosta-
nie przeniesiony do ciemnicy na pa-
miątkę wydarzeń, które dokonały się 
tego wieczora w Wieczerniku i Ogro-
dzie Oliwnym. W tym dniu Kościół 
dziękuje Bogu za sakramenty Euchary-
stii i Święceń, są one wyrazem troski 
Boga o nasze uświęcenie.  

Po Mszy Wieczerzy Pańskiej zostaje 
obnaŜony ołtarz. Czyni się tak na pa-
miątkę obnaŜenia Jezusa z szat i ob-
mycia Jego ciała. Z ołtarza zdjęto 
wszystko, nawet krzyŜe i lichtarze.  

Wielki Piątek poświęcony jest prze-
Ŝyciom związanym z męką i śmiercią 
Chrystusa. Katolików obowiązuje za-
chowywanie ścisłego postu. NaboŜeń-
stwo Wielkiego Piątku sprawowane 
jest po południu Liturgia Męki Pań-

skiej - ustalenia wskazują, bowiem, Ŝe 
Jezus umarł około godziny piętnastej 
naszego czasu. Tego dnia nie odprawia 
się mszy. Po podejściu do ołtarza ka-
płani w czerwonych szatach, przypo-
minających o ofierze krwi, klękają lub 
padają na twarz i modlą się w milcze-
niu. Po chwili rozpoczyna się liturgia 
słowa. Na zakończenie odmawiana jest 
uroczysta modlitwa powszechna, 
obejmująca wszystkie stany Kościoła i 
cały świat. Kolejną częścią wielkopiąt-
kowego naboŜeństwa jest adoracja 
krzyŜa. Do świątyni wnosi się przykry-
ty tkaniną krzyŜ z wizerunkiem umę-
czonego Chrystusa. Po zakończeniu 
adoracji i obrzędach komunii Naj-
świętszy Sakrament w procesji przeno-
si się do Grobu Pańskiego. Groby 
Chrystusa to prawdziwie polska trady-
cja. Czuwające przy nich "szyldwa-
chy" nie zawsze były Ŝołnierskie. Czę-
sto wartę pełnili straŜacy w hełmach na 
tę okoliczność tak wypolerowanych, Ŝe 
lśniły jak lustro. Miejsce u grobu Pań-
skiego zajmowali teŜ przedstawiciele 
cechów rzemieślniczych. 

W Wielką Sobotę Kościół modli się 
przy grobie Chrystusa. Czuwając przy 

grobie mamy uzmysłowić sobie jak 
wielką ofiarę poniósł Chrystus za na-
sze grzechy. W tym dniu mimo reflek-
sji i zadumy jak powinna towarzyszyć, 
dokonuje się poświęcenie pokarmów 
na stół wielkanocny. Poświęcenie po-
karmów ma przypomnieć nam goto-
wość przejścia oraz wdzięczności Bo-
gu za dar nowego Ŝycia.  

Wielką Sobotę wieczorem w ko-
ściołach sprawuje Liturgię Wigilii 
Paschalnej. Jest to najuroczystsza 
Msza święta. Bogata w treści i symbo-
likę poprzez Liturgię Światła, Słowa, 
Chrztu i Eucharystii ukazuje przejście 
Chrystusa ze śmierci do śycia. Zmar-
twychwstanie Pana Jezusa dało nową, 
jakość Ŝycia, czego wyrazem jest pięk-
no, prostota i tajemnica tej Liturgii.  

W niedzielny poranek wierni udają 
się na Rezurekcję, która rozpoczyna 
się procesją, która mam przypominać 
zwycięstwo Jezusa nad śmiercią i 
grzechem. Niech bogactwo treści, któ-
re niosą święta Wielkanocne oŜywia 
naszą wiarę. Poświęćmy swój czas by 
wziąć udział w tych dniach w liturgii 
Wielkiego Tygodnia.   

 

PROGRAM TRIDUUM PASCHALNEGO 2014 
Wielki Czwartek 17 kwietnia 
Godz. 8.00 – Jutrznia i Godzina Czytań 
Godz. 16.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej (dla dzieci) 
Godz. 18.30 – Msza Wieczerzy Pańskiej (dla całej parafii) 
* Adoracja Chrystusa w kaplicy przechowania do godz. 23:00. 
 

Wielki Piątek 18 kwietnia 
Godz. 8.00 – Jutrznia i Godzina Czytań 
Godz. 16.00 – Liturgia Męki Pańskiej (dla dzieci) 
Godz. 18.30 – Liturgia Męki Pańskiej (dla całej parafii) 
* Adoracja Chrystusa w grobie do godz. 23:00. 

 

Wielka Sobota 19 kwietnia 
Godz. 8.00 – Jutrznia i Godzina Czytań 
* Przez cały dzień adoracja Chrystusa w grobie. 
Poświęcenie pokarmów w godz. 8:00 – 17:00. 
 

Godz. 19.00 – WIGILIA PASCHALNA (prosimy o przyniesienie świec) 

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 20 kwietnia 
Godz. 6.00 – Rezurekcja (nie ma Mszy św. o godz. 7:00) 
Msze św. według porządku niedzielnego. 
Poniedziałek Wielkanocny 21 kwietnia drugi dzień świąt 
Msze św. wg porządku niedzielnego (bez Mszy św. o godz. 19:45) 

 



 

3 
 

„NA KRZYś!” 
PoniewaŜ trudno jest ogarnąć 

myślą i wyobraźnią całą Mękę 
Chrystusa, dlatego skupmy się tym 
razem na jednym aspekcie: na są-
dzie nad Jezusem i postawą osób, 
które przyczyniły się do Jego ska-
zania. Przypatrzmy się uwaŜniej 
arcykapłanom, uczonym w Piśmie, 
Piłatowi, Herodowi i tłumom ludu. 
To ich zmowa i nienawiść dopro-
wadziły do ukrzyŜowania Pana. 
KaŜdy z nich, w mniejszym czy 
większym stopniu jest za to odpo-
wiedzialny. A moŜe takŜe i my? 

Motorem całej tej sprawy – roz-
juszania nienawiści, oskarŜenia, 
podburzania tłumu, lęku Piłata – 
byli faryzeusze i uczeni w Piśmie. 
Była to swego rodzaju elita poli-
tyczno-religijna ówczesnego Izrae-
la. Nie sprawowali oni bezpośred-
nio władzy – ta naleŜała do Wyso-
kiej Rady, ale mieli wielki wpływ 
na decyzje, które tam zapadały i na 
opinię publiczną. To faryzeusze, 
wsparci autorytetem uczonych w 
Piśmie, rozpętali kampanię niena-
wiści przeciwko Jezusowi.  

Powodem była ich pycha, Ŝądza 
władzy i zadufanie w sobie. Byli to 
ludzie bardzo religijni i gorliwi, ale 
ich religijność nie była wiarą, lecz 
sposobem na wygodne Ŝycie. Jest 
to bardzo istotne i aktualne rozróŜ-
nienie. Wiara jest relacją między 

człowiekiem a Bogiem, w której 
człowiek ufnie poddaje się Bogu i 
pozwala Mu się prowadzić. Reli-
gijność to relacja między człowie-
kiem a innymi ludźmi, w której 
wykorzystuje się instrumentalnie 
Boga i mówienie o Nim, dla osią-
gnięcia swoich przyziemnych ce-
lów. Dla faryzeuszów sprawowa-
nie duchowej władzy, rządu dusz, 
było waŜniejsze niŜ pełnienie woli 
BoŜej. Wszystko, co stanęło na 
przeszkodzie temu celowi, naleŜa-
ło zniszczyć, nawet Boga. KaŜdy 
środek był do tego dobry: kłam-
stwo, oszczerstwa, przekupstwo, 
szantaŜ, propaganda, manipulacja 
tłumami. A wszystko w przekona-
niu, Ŝe słuŜy się dobrej sprawie – 
swojej władzy, która jest rzeko-
mym wybawieniem dla mas. I nie 
byli oni wcale ostatnimi w historii. 

Inaczej przedstawia się sytuacja 
Piłata i Heroda. Ich władza była 
bezsprzeczna, potwierdzona auto-
rytetem prawa i siły. Nie musieli 
uciekać się do podstępów, aby 
przeforsować swoje zdanie. Ich 
słowo miało moc ustawy, mogli 
samodzielnie decydować o fak-
tach. Ale nikt z nich nie wykorzy-
stał swej władzy w dobrej sprawie. 
Piłat doskonale zdawał sobie 
sprawę z niewinności Jezusa i z 
gry faryzeuszów. Dał temu głośne 

i jednoznaczne świadectwo, ale 
zabrakło mu odwagi, aby swego 
zdania bronić przed atakami fary-
zeuszów i tłumów. Po prostu: 
stchórzył i skapitulował, dla świę-
tego spokoju ustąpił. Być moŜe 
uwaŜał, Ŝe Ŝycie jednego człowie-
ka jest za małą stawką, aby się mę-
czyć lub naraŜać? Łatwiej jest zro-
bić wyjątek dla swoich zasad, 
przymknąć oko na niesprawiedli-
wość i ukrzyŜować człowieka, niŜ 
opierać się naciskom fanatycznie i 
wrogo usposobionych prominen-
tów, których wpływy mogą się 
kiedyś przydać. W ten sposób w 
całej historii ludzkości przegrano, 
czy raczej poświęcono albo sprze-
dano, wiele słusznych spraw. 

A tłumy? Właśnie: tłumy. Istotą 
tłumu jest to, Ŝe kaŜdy, kto się w 
nim znajduje, wyrzeka się swej in-
dywidualności i samodzielnego 
myślenia, rezygnuje ze swej osobi-
stej wolności, godności, praw, 
zrzeka się odpowiedzialności, nie 
chce być sobą – za cenę kromki 
chleba lub igrzysk. Niech się dzie-
je, co chce, albo co chcą, ja się 
zgadzam, jeśli inni teŜ. TakŜe i ta 
postawa przewija się przez 
wszystkie wieki.  

Kto ponosi odpowiedzialność za 
śmierć Chrystusa? A moŜe ja teŜ? 

Ks. Mariusz Pohl 
 

SĘDZIA SKAZAŃCEM 
Sędzia wydał sprawiedliwy wy-

rok. Przewód był prowadzony bez 
zarzutu. Uwzględniono wszelkie 
okoliczności łagodzące, ale wina 
była całkowicie po stronie oskar-
Ŝonego. Na mocy prawa, stojącego 
na straŜy porządku i ładu w społe-
czeństwie, za dokonanie przestęp-
stwa oskarŜony otrzymał najwyŜ-
szy wyrok – karę śmierci. Sam w 
czasie przewodu zrozumiał, Ŝe nikt 
nie wyrządza mu krzywdy. Wyrok 
jest logiczną konsekwencją jego 
Ŝycia.  

Więźnia odprowadzono do celi 
śmierci. Czekał na wykonanie wy-

roku. KaŜde otwarcie celi mogło 
być ostatnim. Upływały dni 
w napięciu. śycie z perspektywą 
bliskiej śmierci było koszmarne. 
Wyczekiwanie na wykonanie wy-
roku niespodziewanie przerwała 
wizyta Sędziego. Podszedł do 
więźnia i powiedział krótko. Za-
mieńmy się ubraniami, wkładaj 
moje i wychodź z więzienia. Wra-
caj do wolności, tylko nie wracaj 
juŜ na drogę przestępstwa. Dziś 
wykonają na tobie wyrok. Powie-
szą mnie zamiast ciebie. Nie udało 
mi się obronić ciebie na podstawie 

prawa. Chcę jednak byś Ŝył, więc 
mogę uczynić dla ciebie tylko tyle.  

MoŜe kiedyś ty teŜ zdecydujesz 
się dobrowolnie na ratowanie ko-
goś od śmierci, by dać mu moŜli-
wości rehabilitacji. Obecnie nie 
musisz się nikogo obawiać. Mo-
Ŝesz nawet, w moim stroju, być 
blisko w czasie egzekucji. Zoba-
czysz, co cię czekało, jak wygląda 
sprawiedliwy wymiar kary za zło, 
które jest twoim dziełem.  

Skazaniec bez słowa zamienił 
ubrania. Nieśmiało uścisnął rękę 
Sędziego, który siedział na jego 
pryczy jako skazaniec i czekał na 
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wykonanie wyroku. Przekroczył 
próg celi, wyszedł przez bramy 
więzienia na ulicę. Był wolny. 
Zamiast widma śmierci zobaczył 
perspektywę Ŝycia. Nie mógł tylko 
pojąć, dlaczego Sędzia to uczynił. 

Po kilku godzinach wrócił do 
więzienia i zapytał, co się dzieje z 
więźniem w celi śmierci. Poinfor-
mowano go, Ŝe został stracony 
przed godziną.  

Wracał do domu. Wiedział, Ŝe 
doświadczył równocześnie spra-

wiedliwości i miłosierdzia. Wie-
dział równieŜ, Ŝe sprawiedliwy 
Sędzia nie miał innego rozwiąza-
nia. Jeśli chciał zachować spra-
wiedliwość musiał wydać wyrok 
śmierci. Będąc zaś miłosiernym, 
zapłacił za skazańca własnym Ŝy-
ciem.  

Wchodzimy w Tajemnicę Wiel-
kiego Tygodnia. Chcąc przeŜyć w 
pełni dramat Wielkiego Piątku mu-
simy się odnaleźć w tym skazańcu. 
Jezus jako Sędzia sprawiedliwy 

wydał na nas wyrok śmierci, ale z 
miłości do nas w dniu wykonania 
wyroku zajął nasze miejsce. Wy-
rok został wykonany na Nim, a nie 
na nas.  

Wielki Piątek to dzień szczegól-
nego dziękczynienia za wolność, 
jaką obdarzył nas Chrystus, to 
dzień dziękczynienia za Miłość, 
którą nas zbawił. Tę wdzięczność 
winniśmy objawić całując drzewo 
KrzyŜa w uroczystej adoracji. 

Ks. Edward Staniek 
 

WYKŁAD DLA RODZICÓW 
13.04.2014 godz.12.30 (czas spotkania 1h)  

Parafia Św. Augustyna w Warszawie ul. Nowolipki 18 (sala na tyłach kościoła)  
wstęp bezpłatny; na spotkanie zapraszamy bez dzieci;  

TATO I MAMO – PRZYJDŹCIE RAZEM  
Wykład poprowadzi mgr Mateusz Puchowski  

/Pedagog/Specjalista Terapii UzaleŜnień/. 
 

O G Ł O S Z E N I A  
���� Dzisiejsza niedziela rozpoczyna najwaŜniejszy okres naszych przygotowań do świętowania Zmartwychwsta-
nia Pańskiego. Starajmy się przeŜyć ten tydzień w skupieniu, uczestniczyć w naboŜeństwach Wielkiego Tygo-
dnia, aby wzmacniać naszą wiarę, coraz pełniej i bardziej świadomie przeŜywać największe wydarzenie w hi-
storii zbawienia.  
���� W Wielki Czwartek rano biskup wraz z innymi kapłanami odprawi w katedrze Mszę krzyŜma. Podczas tej 
Mszy św. kapłani odnowią swoje przyrzeczenia oraz zostaną poświęcone oleje, które następnie są wykorzysty-
wane podczas udzielania sakramentów: chrztu, bierzmowania, sakramentu namaszczenia chorych oraz święceń 
prezbiteratu i biskupstwa.  
Wieczorem Mszą św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczniemy celebrację Triduum Paschalnego, które będzie trwa-
ło do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Będą to juŜ dni świąteczne, gdyŜ wspominamy i celebrujemy 
najwaŜniejsze wydarzenia naszego odkupienia. Dlatego teŜ, mimo iŜ są to dla wielu z nas jeszcze dni robocze, 
postarajmy się nie opuszczać liturgii tych dni.  
Wielki Czwartek to takŜe dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Nie zapominajmy w tym 
dniu o dziękczynieniu Panu Bogu za tak wielkie dary.  
���� Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy mękę Pana Jezusa, dlatego teŜ na znak jedności z Nim zo-
bowiązani jesteśmy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i ścisłego postu, podobnie jak to 
było w  Środę Popielcową, gdy rozpoczynaliśmy czas przygotowania do uroczystości Zmartwychwstania Pań-
skiego. Przypominamy, Ŝe wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku Ŝycia, 
bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do 60. roku Ŝycia. MoŜemy w tym dniu 
spoŜyć jeden posiłek do syta, a pozostałe dwa tylko, aby się trochę poŜywić. Niech post w tym dniu nie będzie 
dla nas jedynie obowiązkiem, lecz niech stanie się wyrazem naszej miłości do Pana Jezusa, który za nas oddał 
swoje Ŝycie. Zachęcamy równieŜ, by takŜe w sobotę zachować pewną wstrzemięźliwość w spoŜywaniu posił-
ków, co pozwoli nam z tym większą radością w sercu zasiąść do wielkanocnego stołu w niedzielny poranek.  
���� W niedzielę 27 kwietnia odbędzie się kanonizacja bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII. W związku z tym 
wydarzeniem nie będzie Mszy św. ani o godz. 10.00 ani o godz. 11.30. Dodatkowa Msza będzie o godz. 9.15 – 
osoby, które zamówiły intencję na ten dzień zapraszamy do zakrystii lub kancelarii by ustalić inny termin lub 
godzinę. 
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