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 LITURGIA SŁOWA   
Ez 18,25-28; Ps 25; Flp 2,1-11; Mt 21,28-32 

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien 
człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, 
idź dzisiaj i pracuj w winnicy!” Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie 
poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie 
chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. KtóryŜ z tych dwóch spełnił 
wolę ojca? Mówią Mu: „Ten drugi”. Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę, 
powiadam wam:  Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa 

niebieskiego. Przyszedł 
bowiem do was Jan drogą 
sprawiedliwości, a wyście 
mu nie uwierzyli. Celnicy 
zaś i nierządnice uwierzyli 
mu. Wy patrzyliście na to, 
ale nawet później nie 
opamiętaliście się, Ŝeby 
mu uwierzyć”.  

– Oto słowo Pańskie. 
 

REMONT GŁÓWNYCH SCHODÓW  
NASZEGO KOŚCIOŁA I PRZEDSIONKA  

   Rozpoczynamy remont głównych 
schodów kościoła i przedsionka kościo-
ła. Tę prace chcemy wykonać w tym se-
zonie. Koszt całego zadania to 530.000 
zł. (pięćset trzydzieści tysięcy złotych). 
Przyznana na wykonanie zadania dota-
cja z budżetu Miasta Stołecznego War-
szawy wynosi 360.000 zł. (słownie: trzy-
sta sześćdziesiąt tysięcy złotych), co 
stanowi 67,92% przewidywanych cał-
kowitych kosztów kwalifikowanych za-
dania. Udział Parafii to 170 000 zł. (sto 
siedemdziesiąt tysięcy złotych). 
Bardzo prosimy o wsparcie tej inicjatywy 
tak Parafia, jak i Przyjaciół Parafii.  ���� 

Osobiste spotkanie w naszym 

Ŝyciu Jezusa, poznanie Go owocuje 

pragnieniem pójścia za Nim i 

włączenia się w dzieło odkupienia. 

PodąŜanie za Panem oznacza 

pełnienie Jego woli w Ŝyciu 

codziennym. Tak jak Jezus mamy 

stać się sługami naszych braci i 

sióstr, byśmy wraz z nimi mogli 

wejść do królestwa niebieskiego. 

Podejmijmy więc zaproszenie do 

pracy w winnicy Pańskiej, które 

kieruje dziś do nas Chrystus w 

przypowieści. 

Michał Piotr Gniadek, Oremus 

KATECHIZM  

KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
 

433 Arcykapłan raz w roku wzywał 

imienia Boga Zbawiciela dla wyna-

grodzenia za grzechy Izraela, po 

pokropieniu przebłagalni w Miej-

scu Najświętszym krwią ofiary. 

Przebłagalnia była miejscem obec-

ności Boga. Gdy św. Paweł mówi o 

Jezusie, Ŝe "Jego to ustanowił Bóg 

narzędziem przebłagania przez 

wiarę mocą Jego krwi" (Rz 3, 25), 

oznacza to, Ŝe w Jego człowie-

czeństwie "Bóg jednał ze sobą 

świat" (2 Kor 5, 19). 

434 Zmartwychwstanie Jezusa ota-

cza chwałą imię Boga Zbawiciela, 

poniewaŜ odtąd właśnie imię Jezus 

ukazuje w pełni najwyŜszą moc 

imienia, które jest "ponad wszelkie 

imię" (Flp 2, 9). Złe duchy boją się 
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���� Jest to bardzo duży wydatek z naszej strony, ale stan kościoła 
wymaga naszej ofiarności. Jak już wielokrotnie pisałem, kościół nigdy nie 
przechodził takiego remontu, od czasu jego budowy. Nawet zniszczenia 
wojenne nie zostały nigdy odpowiednio naprawione. Serdecznie proszę 
o pomoc. Bardzo też dziękuję wszystkim Ofiarodawcom, którzy przez te 
lata przychodzili z pomocą i zawsze mogliśmy wykonać kolejny etap 
remontu. Bogu polecam w modlitwie wszystkich Dobrodziejów 
naszego kościoła i za każdy dar dziękuję. 

Ksiądz Walenty Królak, proboszcz parafii 

 

OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ  
W NASZEJ PARAFII 

W październiku 1959 roku miał 
miejsce tak zwany „Cud na No-
wolipkach”. 7 października poja-
wiła się na wieŜy poświata, w 
której wiele osób dostrzegało po-
stać Matki BoŜej. Zjawisko to 
trwało niemal do końca miesiąca.  

Na Nowolipki przybywały 
ogromne rzesze ludzi z całej Pol-
ski tak, Ŝe nie mógł ich pomieścić 
kościelny plac ani okoliczne ulice. 
Nie był to dobry czas na „cud”. 
Komunizm trzymał się mocno, a 
księŜą byli nieustannie śledzeni, 
czy nie wykorzystują tego wyda-
rzenia przeciwko władzy. ChociaŜ 
w prasie komentarze były najczę-
ściej negatywne, wyśmiewające 
poboŜność tłumu, to jednak wyda-
rzenie przetrwało w pamięci wielu 
osób, bo przecieŜ świadkami tego 
były tysiące ludzi. 

Pani Anna Kowalska, parafian-
ka tutejszego kościoła, tak opisała 

to zjawisko: „Było to wielkie wy-
darzenie na więzy w naszym ko-
ściele pw. św. Augustyna na No-
wolipkach 18 w Warszawie. 
Działo się to w miesiącu paź-
dzierniku 1959 roku. Szłam do 
kościoła na wieczorną Mszę św. i 
na RóŜaniec jak zawsze chodzi-
łam. Miałam taki zwyczaj patrzeć 
na krzyŜ i w ten wieczór tego 
krzyŜa nie widziałam, tylko wiel-
ką jasność. Stanęłam na ulicy, 
przetarłam oczy – co się ze mną 
dzieje? Gdzie ja jestem? Nagle 
widzę osobę, toŜ piękna postać, 
patrzy w dół. Serce biło mi moc-
no z wraŜenia. Stwierdziłam, Ŝe 
była to Matka BoŜa. Przyszłam 
do domu do męŜa, ale on nic nie 
widział. Widział mój kolega z 
pracy, przyszedł ze swoją matką, 
i oboje widzieli, byli bardzo 
wzruszeni, modlili się, było bar-
dzo duŜo ludzi. I duŜo ludzi 

twierdziło, Ŝe widzą teŜ postać 
Matki BoŜej. Na drugi dzień rano 
poszłam do kościoła i jak zawsze 
patrzyłam na krzyŜ, ale go nie by-
ło, była znowu postać Matki Bo-
Ŝej, jak w nocy. Ja poleciałam po 
koleŜankę, aby przyszła zoba-
czyć, lecz gdy przyszła postaci 
juŜ nie widziałam, ani ja ani ona. 
Cały miesiąc ludzie się gromadzi-
li i twierdzili, Ŝe stała, ale ja wi-
działam ją dwa razy, był to taki 
dziwny czas i atmosfera dziwna. 
Ludzie wszędzie o tym cudzie 
mówili”. 

(fragment ksiąŜki  
Witolda Dąbrowskiego  
Cud na Nowolipkach) 

 

ROZPOCZĘCIE PROCESU DO KANONIZACJI  
O DOMNIEMANYM UZDROWIENIU ZA WSTAWIENNICTWEM  

BŁOGOSŁAWIONEGO JERZEGO POPIEŁUSZKI 
Referat procesów beatyfikacyj-

nych i kanonizacyjnych Kurii Me-
tropolitalnej Warszawskiej infor-
muje o otwarciu procesu do kano-
nizacji Błogosławionego Jerzego 
Popiełuszki, prezbitera, w związku 
z nadzwyczajnym i nagłym 
uzdrowieniem pana François Au-
delana. Proces otworzył biskup 
diecezji Créteil Michel Santier, w 
najbliŜszą sobotę, 20 września o 
godz. 11 w miasteczku Thiais,  

w diecezji Créteil (ParyŜ), w kapli-
cy domu generalnego Sióstr Anun-
cjatek. 

To pierwsza sesja, podczas której 
zostali zaprzysięŜeni członkowie 
trybunału kanonizacyjnego. Ucze-
stniczą w nim dwaj kapłani diece-
zji Créteil i dwaj z ramienia Archi-
diecezji Warszawskiej: ks. Józef 
Grzywaczewski i ks. Józef Nau-
mowicz. 

56-letni François Audelan, ojciec 
trzech córek, od 11 lat był chory na 
nietypową przewlekłą białaczkę 
szpikową. Przebywał w szpitalu 
im. Alberta Cheneviera. Nie po-
mogły stosowane wcześniej che-
mioterapie ani przeszczep szpiku 
kostnego. W listopadzie 2011 r. 
nastąpiło gwałtowne pogorszenie 
stanu zdrowia, utrudniające juŜ 
samodzielne chodzenie. W sierp-
niu 2012 r. chory znalazł w ostat-

Jego imienia i w Jego imię ucznio-

wie dokonują cudów, poniewaŜ 

Ojciec udzieli im wszystkiego, o co 

Go poproszą w imię Jezusa. 

435 Imię Jezus znajduje się w cen-

trum modlitwy chrześcijańskiej. 

Wszystkie modlitwy liturgiczne 

kończą się formułą: "Przez naszego 

Pana Jezusa Chrystusa". Punktem 

kulminacyjnym modlitwy "Zdrowaś 

Maryjo" są słowa: "i błogosławiony 

owoc Ŝywota Twojego, Jezus". 

Wschodnia modlitwa serca nazy-

wana "modlitwą Jezusową", mówi: 

"Panie, Jezu Chryste, Synu Boga 

Ŝywego, zmiłuj się nade mną, 

grzesznikiem". Wielu chrześcijan 

umiera, jak św. Joanna d´Arc, z 

imieniem "Jezus" na ustach. 
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nim stadium choroby, tracił przy-
tomność. Lekarze oznajmili Ŝonie, 
Ŝe nie ma dla niego ratunku, gdyŜ 
komórki rakotwórcze rozprze-
strzeniły się w całym organizmie. 

14 września 2012 roku do chore-
go został zaproszony kapłan ks. 
Bernard Brien w celu udzielenia 
sakramentu chorych. Kapłan nieco 
wcześniej nawiedził grób bł. Je-
rzego Popiełuszki, zapoznał się z 
jego Ŝyciorysem i okazało się, Ŝe 
urodził się on w tym samym dniu i 
roku co bł. Jerzy Popiełuszko. Po 
powrocie stał się gorliwym propa-
gatorem kultu bł. Popiełuszki. Po 
udzieleniu choremu sakramentu 
chorych, kapłan ten wyjął obrazek 
Błogosławionego i modlił się nad 
chorym, który był nieprzytomny. 
Gdy kapłan juŜ odszedł, chory 
otworzył oczy i obecną przy nim 
Ŝonę zapytał: "Co się stało?"  

W ciągu kolejnych dni przepro-
wadzono wiele bardzo szczegóło-
wych badań. Nie stwierdzono śla-
dów białaczki. Chory został wypi-
sany do domu. Wrócił do rodziny. 
Powrót do pełni zdrowia potwier-
dza wypis ze szpitala, z datą 7 IX 
2012 r. 

Po pewnym czasie o zdarzeniu 
tym poinformowano biskupa die-
cezji Créteil Michela Santiera, któ-
ry jak się okazało rok wcześniej 
równieŜ modlił się przy grobie bł. 
Jerzego Popiełuszki. W 2013 in-
formacja o uzdrowieniu dotarła do 
Postulacji procesu ks. J. Popie-
łuszki. Po konsultacji z kard. Ka-
zimierzem Nyczem Arcybiskupem 

Metropolitą Warszawski odpowie-
dzialnym za proces bł. J. Popie-
łuszki w oparciu o pozytywne pa-
rametry medyczne sprawy, doko-
nano konsultacji z Kongregacją 
Spraw Kanonizacyjnych. 

Po konsultacji ks. prof. Tomasza 
Kaczmarka, postulatora procesu bł. 
Popiełuszki, biskup Michel San-
tier, któremu z prawa przysługuje 
moŜliwość prowadzenia procesu, 
podjął decyzję o rozpoczęciu do-
chodzenia diecezjalnego o do-
mniemanym uzdrowieniu pana 
François Audelana. Po wszystkich 
wstępnych przygotowaniach i usta-
leniu, Ŝe proces będzie prowadzo-
ny wspólnie przez diecezję Créteil 
i Archidiecezję Warszawską, wy-
znaczył teŜ datę rozpoczęcia pro-
cesu na 20 września 2014 r.  

Pierwsza sesja procesu do kano-
nizacji, która odbyła się w sobotę, 
ma charakter publiczny - z udzia-
łem wiernych. Podczas tej sesji bi-
skup Michel Santier, który z mocy 
prawa jest przewodniczącym Try-
bunału, wręczył dekrety nomina-
cyjne. Zgodnie z procedurą kano-
nizacyjną sam biskup jak i kaŜdy z 
członków Trybunału łącznie z Po-
stulatorem, składa przysięgę o su-
miennym wypełnieniu obowiązku i 
zachowaniu tajemnicy.  

Trybunał, który pracuje podczas 
sesji, najpierw przesłucha świad-
ków zgłoszonych przez Postulato-
ra. Następnie uzdrowiony zostanie 
zbadany na aktualny stan zdrowia 
przez dwóch mianowanych lekarzy 
tzw. ab inspectione. Po złoŜeniu 

ich relacji Postulator złoŜy doku-
mentację medyczną, która obok 
zeznań świadków jest fundamen-
talnym materiałem do oceny nad-
zwyczajnego uzdrowienia. 

Zadaniem Trybunału w sprawach 
kanonizacyjnych jest pieczołowite 
zebranie całości materiału dowo-
dowego, metodyczne przygotowa-
nie go i przesłanie do Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych. Proces 
ten, zgodnie z przepisami prawa 
kanonizacyjnego, prowadzony jest 
w tajemnicy. Niedopuszczalna jest 
publikacja jakichkolwiek faktów 
czy działań. Dlatego po ogłoszeniu 
tego komunikatu, następny komu-
nikat ukaŜe się po zakończeniu 
procesu w diecezji Créteil. 

Prowadzenie procesu do kanoni-
zacji jest trudnym przedsięwzię-
ciem. Wymaga wiele wysiłku ze 
strony prowadzących go. PoniewaŜ 
chodzi tu o udowodnienie cudu - 
sprawy BoŜej. Kuria Metropolital-
na Warszawska apeluje do wier-
nych o modlitwę w intencji Bisku-
pa i Członków Trybunału oraz 
wszystkich ich Współpracowni-
ków. Niech Bóg będzie uwielbiony 
w swoich świętych.  

 
 
 
 

o. Gabriel Bartoszewski OFMCap. 
Referent ds. Beatyfikacji i Kanonizacji  

Kurii Metropolitalnej Warszawskiej 
ks. Przemysław Śliwiński,  

Rzecznik Arcybiskupa  
i Archidiecezji Warszawskiej 

 

Z KRONIKI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO  
• 28 września, po kapitulacji Mo-

kotowa cały wysiłek bojowy Niemcy 
koncentrują na śoliborzu. Przygo-
towują generalne uderzenie na 
dzielnicę. Od rana trwa silny ostrzał 
artyleryjski, zwłaszcza rejonu ul. 
Krasińskiego i pl. Wilsona. Oddziały 
nieprzyjaciela pacyfikują wsie pusz-
czańskie. Palą Pociechę, Wiersze, Ja-
nówek, Brzozówkę, Krogulec i inne. 
Przed południem polscy parlamenta-
riusze, ppłk dypl. Zygmunt Dobro-
wolski „Zyndram” i kpt. Alfred Kor-
czyński „Sas” – tłumacz i doradca 
prawny – w imieniu Komendy Głów-

nej AK prowadzą rozmowy z gen. 
von dem Bachem w jego kwaterze w 
OŜarowie. Niemiecki dowódca przed-
stawia warunki kapitulacji Warszawy. 
Wieczorem w kwaterze Komendy 
Głównej AK zapada decyzja, by roz-
mowy w sprawie kapitulacji konty-
nuować. 

  
• 29 września, rano rozpoczyna się 

generalny szturm na śoliborz. 
PrzewaŜające siły wroga kilkakrot-
nie nacierają od południa i zachodu. 
Pozycje powstańcze atakuje piecho-
ta 19. Dywizji Pancernej nieprzyja-

ciela, wsparta ogniem kilkudziesię-
ciu czołgów i dział szturmowych. Po 
zaciętych walkach oddziały zgrupo-
wania „śniwiarz” wycofują się z tere-
nu fabryki „Opla” i hali targowej przy 
ul. Słowackiego. Oddziały ze zgru-
powania „śyrafa” opuszczają ruiny 
klasztoru Sióstr Zmartwychwstanek 
przy ul. Krasińskiego. Natarcie nie-
mieckie od strony Cytadeli i Dworca 
Gdańskiego zmusza oddziały ze zgru-
powania „śaglowiec” do wycofania 
się w kierunku pl. Inwalidów. Na od-
cinku obrony Marymontu Powstańcy 
ze zgrupowania „śubr” utrzymują 
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wszystkie pozycje. Od wschodu zgru-
powanie „śbik” zajmuje nadal ul. Bo-
homolca. Pod Jaktorowem Grupa 
„Kampinos” zostaje rozbita, tracąc ok. 
150 Ŝołnierzy. Ginie dowódca, mjr 

Alfons Kotowski „Okoń”. Drugie tyle 
Ŝołnierzy dostaje się do niewoli. Tyl-
ko nielicznym udaje się przedrzeć 
przez kordon niemiecki i dotrzeć 
m.in. do Gór Świętokrzyskich.  W 

Śródmieściu, na prośbę Niemców, ok. 
godz. 13 rozpoczyna się lokalne za-
wieszenie broni w rejonie BGK. 

(Za: www.1944.pl) 

 
 

O G Ł O S Z E N I A  
���� W tym tygodniu wypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.  
- W pierwszy piątek spowiedź od godz. 16:00 oraz dodatkowa Msza św. o godz. 17:00. 
- Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP - w pierwszą sobotę o godz. 9:00. 
���� Kurs do bierzmowania dla uczniów III klas gimnazjum rozpocznie się 6 października. Osoby ochrzczo-
ne poza naszą parafią zgłaszają się z metryką chrztu. Osoby zamieszkujące poza naszą parafią dodatkowo przy-
noszą zgodę swojego proboszcza na bierzmowanie w parafii św. Augustyna. Spotkania będą odbywać się w 
poniedziałki o godz. 17.00 i o 19.30 w dolnej plebanii. 
���� Uroczysta Msza święta z okazji 55. rocznicy objawień Matki BoŜej na Nowolipkach odprawiona zosta-
nie 12 października o godz. 10.00. 
���� Liturgiczne wspomnienia świętych w tym tygodniu: - w poniedziałek – święto św. Archaniołów Michała, 
Gabriela i Rafała; - we wtorek – wsp. św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła; - w środę – wsp. św. Tere-
sy od Dzieciątka Jezus; - we czwartek – wsp. św. Aniołów StróŜów; - w sobotę – wsp. św. Franciszka z Asy-
Ŝu. 
���� Od roku w naszej parafii istnieją RóŜe RóŜańcowe – grupy rodziców modlących się w intencji dzieci. 
Jest nas juŜ 100 osób! Co daje nam modlitwa w RóŜy? Ofiarujemy najpiękniejszy, codzienny prezent naszym 
dzieciom wypraszając wiele, wiele łask, BoŜą opiekę i błogosławieństwo, biorąc pod uwagę zagroŜenia współ-
czesnego świata, oraz zdając sobie sprawę z ułomności, z ufnością powierzamy Bogu nasze dzieci. Mamy pew-
ność, Ŝe zawsze, kaŜdego dnia, ktoś modli się za nasze dzieci. Codziennie w intencji naszych pociech odmó-
wiony jest cały róŜaniec! Wpływamy na rozwój naszej osobistej modlitwy i relacji z Bogiem. Często rodzice 
podejmują wspólnie modlitwę za dzieci, co jednoczy równieŜ małŜonków. 
Jak do nas dołączyć? 5 października po Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie się spotkanie rodziców z RóŜ Ró-
Ŝańcowych - moŜna przyjść i zapisać się do naszego dzieła. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. MoŜna 
równieŜ zadzwonić pod nr 508-455-726 - Barbara Donat-Kopiczyńska. Zapraszamy do włączenia się w tę 
modlitwę. NIE ZWLEKAJ - PODARUJ DZIECKU RÓśĘ! 
���� Zapraszamy dzieci, zwłaszcza te, które w tym roku szkolnym przystąpią do I komunii, na mszę św. co nie-
dzielę o godz. 11.30. Zapraszamy teŜ młodzieŜ na mszę św. o godz. 19.45. 
���� Zapraszamy na prezentację pt. "Stop seksualizacji naszych dzieci" do kościoła dolnego - w niedzielę 28 
września o godz. 13.00. 
���� Spotkanie dla młodzieŜy kontynuującej  przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania - w ponie-
działek 29 września o godz. 17.00 i 19.30 w kaplicy Matki BoŜej. 
���� Księga pamiątkowa, w której wpisujemy nasze podziękowania i Ŝyczenia dla ks. Carlosa będzie wyłoŜona do 
3 października. 
���� Zapowiadamy, Ŝe 12 października w 55. rocznicę "cudu na Nowolipkach" - objawień Matki BoŜej w naszej 
parafii, zostanie wykonany nowy utwór o tematyce maryjnej - Salve Regina, który napisał ceniony kompozytor 
muzyki religijnej, Krzysztof Maria Teodorowicz. Kompozycja zostanie wykonana przez znakomity, profesjo-
nalny chór kameralny The Warsaw Singers. O szczegółach poinformujemy w przyszłym tygodniu. 
 

 

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