
  ’              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 każdej Mszy św. 

  Kancelaria: od wtorku do piątku w godz. 930 - 1000; 1600 - 1745; 

                           tel.: 22-838-30-95 tylko w godz. urzędowania  
 

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

6. Niedziela Wielkanocna                                                                 9 maja 2021 
 

 LITURGIA SŁOWA   
Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48; Ps 98; 1 J 4, 7-10; J 15, 9-17  

 

Ref. Psalmu: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie. 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja 
was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać 
moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem 
przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby 
radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przy-
kazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt 
nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół 

swoich. Wy jesteście przyja-
ciółmi moimi, jeżeli czyni-
cie to, co wam przykazuję. 
Już was nie nazywam słu-
gami, bo sługa nie wie, co 
czyni jego pan, ale nazwa-
łem was przyjaciółmi, albo-
wiem oznajmiłem wam 
wszystko, co usłyszałem od 
Ojca mego. Nie wy Mnie 

wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli  
i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko,  
o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się 
wzajemnie miłowali. – Oto słowo Pańskie. 

 

LIST METROPOLITY WARSZAWSKIEGO PRZED PLANOWANYMI 
BEATYFIKACJAMI I PO POWROCIE Z LECZENIA SZPITALNEGO 

Kochani Diecezjanie, Drodzy 

Kapłani diecezjalni i zakonni, 

Siostry zakonne i Wierni świeccy! 

 

Na początku maja, piszę to słowo 
jako Wasz biskup, kierowany tro-
ską o najbliższe wydarzenia w na-
szej archidiecezji, ale również z 

wdzięcznością, jaką chcę wyrazić 
Panu Bogu za dar życia i Waszą 
obecność przy mnie w ostatnich ty-
godniach. 

1. Siódmego czerwca ubiegłego 
roku miała się odbyć beatyfikacja 
Sługi Bożego kard. Stefana Wy-
szyńskiego. Tak się niestety wyda-

rzyło, zrządzeniem Bożej Opatrz-
ności, że z powodu pandemii koro-
nawirusa okazała się niemożliwa. 
Ojciec Święty Franciszek przyjął 
nową datę 12 września 2021 r. jako 
dzień beatyfikacji Prymasa Tysiąc-
lecia i naszego arcybiskupa. Bogu 
dzięki! Ufamy, że będzie to termin 

Kto uwierzy w Chrystusa, 
otrzymuje dar Ducha Świętego. 
Duch Święty, który jest nam 
dany, rozlewa w sercach na-
szych miłość Bożą, dzięki której 
możemy kochać jak Chrystus, 
miłować się wzajemnie tak, jak 
On nas umiłował. Ta miłość z 
Boga jest dowodem, że narodzi-
liśmy się z Boga i znamy Boga. 
Jeśli nie miłujemy, nie znamy 
Boga, gdyż Bóg jest miłością. 
Bóg dał dowód swojej wielkiej 
miłości do nas przez to, że Syna 
swego posłał na świat, abyśmy 
nie zginęli, ale mieli życie dzięki 
Niemu. Jego Syn jest ofiarą prze-
błagalną za nasze grzechy. Gdy 
trwamy w Chrystusie, trwamy w 
Jego miłości. On wyrwał nas ze 
śmierci egoizmu do życia Jego 
miłością. Teraz jest w nas Jego 
radość i jest to radość dosko-
nała. 

Marek Ristau  



 

możliwy i realny na przeprowadze-
nie beatyfikacji w Warszawie na 
miarę aktualnych możliwości pan-
demicznych. I taką uroczystość 
przygotujemy w tym dniu w sto-
licy. Będzie to beatyfikacja 
wspólna: kardynała Stefana Wy-
szyńskiego i założycielki Lasek 
Matki Elżbiety Róży Czackiej. Ob-
oje byli związani ze sobą przez po-
dobieństwo duchowości zarówno w 
czasie II wojny, jak i w czasie po-
wojennym. Delegatem Ojca Świę-
tego na tę uroczystość będzie Pre-
fekt Kongregacji Spraw Kanoniza-
cyjnych kard. Marcello Semeraro. 

2. Zapewne w czasie najbliższych 
miesięcy dowiemy się więcej o ob-
ojgu kandydatach na ołtarze, po-
dobnie jak poznawaliśmy życie i 
dzieło kard. Stefana Wyszyńskiego. 
Prymas Tysiąclecia jest postacią 
wielką i wielowymiarową. Naj-
pierw ksiądz, biskup lubelski, arcy-
biskup gnieźnieński i warszawski, a 
następnie Prymas Polski. Bez wąt-
pienia był najbardziej znaczącym 
przywódcą i pasterzem Kościoła 
w Polsce w XX wieku. Zasłynął 
przede wszystkim zdecydowaną 
obroną Chrystusowego Kościoła 
przed zalewem komunizmu w Pol-
sce i Europie środkowo-wschod-
niej. Niewątpliwie był człowiekiem 
wielkiej miłości i poświęcenia, 
które kierowało nim ku Kościo-
łowi, ku Matce Najświętszej, ku 
Polsce, ku każdemu człowiekowi, o 
którego godność i wolność zabie-
gał, także ku nieprzyjaciołom. 
Nade wszystko był świętym, co zo-
stało uznane przez Kościół. Ta-
kiego patrona nam potrzeba na 
współczesne czasy Kościoła, Oj-
czyzny i świata. Także na czas pan-
demii, w którym przypadnie jego 
beatyfikacja. Niech tych kilka my-
śli o kardynale Wyszyńskim i bea-
tyfikacji w tym momencie wystar-
czy. 

3. Matka Elżbieta Róża Czacka 
urodziła się 22 października 1876 
roku w Białej Cerkwi na Ukrainie. 
We wczesnej młodości straciła bez-
powrotnie wzrok. Była osobą o nie-
zwykłej duchowości. Nie załamała 

się ani nie zamknęła w sobie, ale 
postanowiła służyć innym, sobie 
podobnym. Mając możliwości, ob-
jechała różne kraje i ośrodki, by 
zdobyć wiedzę i umiejętności. Pod 
Warszawą założyła dzieło Lasek, 
które składa się z Towarzystwa 
Opieki nad Ociemniałymi zajmują-
cego się wychowaniem niewido-
mych i niedowidzących, a w nim - 
szkół różnego szczebla. 

Dla tego dzieła powołała Zgroma-
dzenie Sióstr Franciszkanek Słu-
żebnic Krzyża. Stworzyła też w 
okresie międzywojennym i po woj-
nie, istniejące aż do dziś, szcze-
gólne środowisko intelektualne ma-
jące wpływ na formację polskiej in-
teligencji od prawie stu lat. Spotkali 
się oboje z Wyszyńskim dość wcze-
śnie. Prawdopodobnie już wtedy, 
gdy ks. Władysław Korniłowicz był 
ojcem duchownym na powstałym 
Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim, na którym studiował i praco-
wał przed wojną ks. Stefan Wy-
szyński. Ks. Korniłowicz zaś, 
zresztą także kandydat na ołtarze, 
był jednym z bliskich współpra-
cowników Matki Elżbiety Róży 
Czackiej. 

Potem ich drogi z Matką Elżbietą 
spotkały się podczas II wojny i Po-
wstania Warszawskiego, gdy ks. 
Wyszyński jako kapelan Armii 
Krajowej i Powstania Warszaw-
skiego ukrywał się w Laskach. Ob-
oje współpracowali zarówno pod-
czas wojennych czasów, jak po 
pewnej przerwie od 1948 roku, gdy 
został arcybiskupem warszawskim 
i prymasem. Prymas Tysiąclecia 
był blisko związany z Laskami  
i Matką Czacką aż do jej śmierci w 
latach sześćdziesiątych. Ta wielka 
założycielka Lasek zmarła w opinii 
świętości 15 maja 1961 roku, a jej 
proces beatyfikacyjny jest zakoń-
czony. Razem, 12 września w War-
szawie, będą ogłoszeni błogosła-
wionymi Kościoła. Wydaje się, że 
nie potrzeba dodatkowych uzasad-
nień dla tej podwójnej beatyfikacji. 

4. Przy tej okazji pragnę przypo-
mnieć, że wszyscy żyjemy w okre-
sie pandemii, w świecie i w Polsce. 

Beatyfikacja będzie taka, na jaką 
czas i sytuacja pozwoli. Nasze ży-
cie duchowe i duszpasterskie, nie-
stety, także musi trwać w wymo-
gach sanitarno-epidemiologicz-
nych. Dotyczy to niedzielnych 
Mszy Świętych i spowiedzi, ale 
także wydarzeń okazjonalnych, ta-
kich jak Pierwsza Komunia i bierz-
mowanie, śluby i pogrzeby. Pande-
mia COVID-19 naprawdę istnieje. 
Wielu ludzi, wiele rodzin jej do-
świadczyło, wielu chorych zmarło. 
Ja sam doświadczyłem jej skutków. 

W tym roku w naszej archidiece-
zji nie ma wizytacji biskupich. Jed-
nakże bierzmowania, Pierwsze Ko-
munie, a także różne formy pracy 
duszpasterskiej, muszą się odbyć. 
Bardzo proszę księży i rodziców, 
aby ustalali takie sposoby głębo-
kiego przeżycia tych uroczystości, 
które będą bezpieczne dla ich 
uczestników i zgodne z przepisami 
sanitarnymi. Musimy wspólnie  
z władzami rządowymi i samorzą-
dowymi, z naszymi sąsiadami prze-
żyć ten trudny czas, zachowując 
słuszne pandemiczne obostrzenia. 

5. Na koniec pragnę gorąco po-
dziękować Panu Bogu i wielu lu-
dziom. Najpierw naszym biskupom 
pomocniczym i biskupom rezyden-
tom w naszej archidiecezji za 
owocną i piękną służbę, szczegól-
nie w czasie świąt Zmartwychwsta-
nia Pańskiego i w okresie wielka-
nocnym, także w czasie mojej nieo-
becności. Dziękuję drogim księ-
żom, diecezjalnym i zakonnym, za 
zwyczajną, choć trudną pracę dusz-
pasterską w parafiach i dostosowa-
nie się do trudnych warunków pan-
demii. Konkretnie dziękuję wszyst-
kim księżom proboszczom, wika-
riuszom, rezydentom, profesorom 
obu uczelni i seminariów, a także 
księżom emerytom. 

Nie ukrywam, że cieszę się i ogar-
niam modlitwą nowych neoprezbi-
terów i diakonów, i modlę się o 
nowe powołania kapłańskie i za-
konne. Dziękuję osobom życia kon-
sekrowanego i licznemu gronu lu-
dzi świeckich za zaangażowanie w 
prace archidiecezji: w parafiach, 



 

różnych grupach, wspólnotach i in-
stytucjach. Dziękuję wam wszyst-
kim – współbraciom i siostrom w 
sakramencie chrztu. Jestem z Wami 
zawsze, a zwłaszcza w tych miesią-
cach. 

Szczególnie, chcę być razem z od-
powiedzialnymi za trudny czas 
walki z koronawirusem, a więc:  
z władzami odpowiedzialnymi za 
służbę zdrowia. Doceniam – i to 
także z własnego doświadczenia – 
pracę lekarzy, pielęgniarek, salo-

wych, farmaceutów, rehabilitantów 
i całego personelu medycznego. 
Serdecznie za nią dziękuję. 

W tym podziękowaniu nie może 
zabraknąć podziękowania za mo-
dlitwę oraz wyrazy pamięci i łącz-
ności ze mną w mojej chorobie: ze 
strony kapłanów, sióstr i braci za-
konnych oraz ludzi świeckich, któ-
rzy dawali temu wyraz na różne 
sposoby. Przepraszam, że nie zaw-
sze odpowiadałem. Wszystkim bar-
dzo dziękuję i odwzajemniam tę 

życzliwość oraz duchowe wsparcie 
swoją codzienną modlitwą. 

Na czas kilku miesięcy przygoto-
wania bezpośredniego i oczekiwa-
nia na podwójną beatyfikację  
z serca Wam błogosławię. A nowi 
błogosławieni patronowie – kardy-
nał Stefan Wyszyński i Matka Elż-
bieta Róża Czacka niech wypra-
szają wszystkim potrzebne łaski. 

 
Kard. Kazimierz Nycz,  

Wasz biskup, Warszawa,  
5 maja 2021 
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W DUCHU FATIMY 
104 lata temu Matka Boża obja-

wiła się trojgu pastuszkom w por-

tugalskim miasteczku Fatima. 

Objawienia te, które są jednym z 

najważniejszych wydarzeń reli-

gijnych XX wieku, odbiły się 

wielkim echem w całym świecie 

chrześcijańskim. 

Podobnie jak w Lourdes, Maryja 
powierza swe orędzie wiejskim 
dzieciom. W ten sposób Bóg speł-
nia swe obietnice: "Błogosławieni 
ubodzy w duchu, albowiem do nich 
należy królestwo niebieskie... Bło-
gosławieni czystego serca, albo-
wiem oni Boga oglądać będą" (Mt 
5, 3. 8), i przypomina wieczne 
prawdy ewangeliczne, posługując 
się osobami najbardziej niewin-
nymi i – mogłoby się wydawać  
– najbardziej niekompetentnymi. 
Jednak, jak widać, dla Boga czy-
stość serca znaczy o wiele więcej 
niż zalety intelektu. Przesłanie fa-
timskie składa się z dwóch elemen-
tów: orędzia Matki Bożej oraz bu-
dującego przykładu życia pastusz-

ków, szczególnie błogosławionych 
Hiacynty i Franciszka, którzy po-
mimo młodego wieku osiągnęli 
szczyty świętości.  

Orędzie Maryi, a wcześniej 
Anioła, można sprowadzić do 
ewangelicznego nakazu modlitwy i 
pokuty. Matka Boża prosi dzieci, 
by codziennie odmawiały Róża-
niec, dając w ten sposób do zrozu-
mienia, że jest to najskuteczniejsza 
modlitwa dostępna dla wszystkich. 
Wzywa je również do czynienia po-
kuty i przypomina o niej ludziom 
naszych hedonistycznych czasów, 
dla których cierpienia i wyrzecze-
nia nie mają żadnego pozytywnego 
sensu. Anioł zwraca się do dzieci z 
następującą prośbą: „Ze wszyst-
kiego, co możecie, składajcie ofiary 
Bogu jako akt zadośćuczynienia za 
grzechy, który-mi jest obrażany, 
oraz za nawrócenie grzeszników”. 
Maryja natomiast wzywa dzieci: 
„Módlcie się, módlcie się bardzo i 
czyńcie pokutę za grzeszników. 
Tak wiele dusz trafia do piekła, po-

nieważ nie ma nikogo, kto by się za 
nie modlił i składał ofiary” (czwarte 
objawienie). Często ludzie, śledząc 
dramatyczne wydarzenia, które 
wstrząsają światem, skłonni są do-
strzegać w orędziu fatimskim jedy-
nie aspekt apokaliptyczny zwią-
zany z tzw. tajemnicą fatimską. Fa-
tima jednak winna uczyć nas rów-
nież optymizmu, ponieważ - mimo 
pozornej wszechmocy zła, które 
nas otacza – Maryja obiecuje nam, 
że w końcu Jej „Niepokalane Serce 
zwycięży!”. 

Za: sekretariatfatimski.pl 

 

O G Ł O S Z E N I A 
1. Od 4 marca w kościele może przebywać większa ilość osób (1 osoba na 15m). 

2. Przy wyjściu z kościoła jest możliwość złożenia jałmużny do puszki na potrzeby biednych; 
3. Z radością informujemy, że w sobotę 10 mężczyzn z naszej wspólnoty parafialnej otrzymało uroczyste 
błogosławieństwo do pełnienia funkcji szafarza nadzwyczajnego. Będą pomagać w udzielaniu Komunii Świętej 
podczas Mszy św. oraz zanosić Komunię św. chorym. 
4. Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu – codziennie o godz. 
18:00. W środy połączone z wezwaniami do MBNP, a w czwartki do św. Józefa. Intencje do św. Józefa można 
składać do puszki po lewej stronie przy wejściu do kościoła. 
5. W naszej diecezji powstał Telefon Zaufania, który obejmuje bezpłatne anonimowe wsparcie psychologiczne 
dla małżeństw przeżywających trudności. Dyżury pełnią w nim osoby z wykształceniem psychologicznym  
i psychoterapeutycznym, mające doświadczenie pracy z małżeństwami i rodzinami. Szczegóły w gablocie. 
6. Nasz Arcybiskup kard. Kazimierz Nycz wystosował „List do wszystkich diecezjan” – w podziękowaniu za 
towarzyszenie mu modlitwą w ostatnich tygodniach, w czasie choroby, oraz by podzielić się radością ze 
zbliżającego się dnia Beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki 
Elżbiety Róży Czackiej – założycielki Lasek. Beatyfikacja nastąpi 12 września w tym roku. Zachęcamy do 
zapoznania się z całością Listu, który znajduje się w naszej gazetce parafialnej.  
a. Wspomnienia liturgiczne: poniedziałek – uroczystość św. Stanisława, bp. i męczennika, głównego Patrona 
Polski; czwartek – wsp. NMP Fatimskiej; piątek – święto św. Macieja, Apostoła. Tego dnia rozpoczyna się 
Nowenna do Ducha Świętego; a niedzielę za tydzień obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 
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