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 LITURGIA SŁOWA  
Jr 17, 5-8; Ps 1; 1 Kor 15, 12. 16-20; Łk 6, 17. 20-26  

Ref. psalmu: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.  

Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; 

był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej 

Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On 

podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: „Błogosławieni jeste-

ście, ubodzy, albowiem do was należy króle-

stwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz gło-

dujecie, albowiem będziecie nasyceni. Bło-

gosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem 

śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, 

gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłą-

czą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu 

Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze 

imię jako niecne: cieszcie się i radujcie  

w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda 

w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich 

czynili prorokom. Natomiast biada wam, bo-

gaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy 

teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, 

którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. 

Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bo-

wiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom”.  

– Oto słowo Pańskie.  

 

ŻYCZENIA DLA KSIĘDZA PROBOSZCZA 
 

Czcigodnemu Księdzu Walentemu Królakowi, Probosz-
czowi naszej parafii, składamy z okazji imienin oraz uro-
dzin, serdeczne życzenia Bożej opieki i wszelkich potrzeb-
nych łask. Niech dobry Bóg obdarza naszego Księdza Pro-
boszcza nieustannie łaską i pokojem. Niechaj nie brakuje 
Mu entuzjazmu i siły potrzebnej do codziennej pracy. Pan 
Jezus niech będzie dla Księdza zawsze źródłem niewy-
czerpanych darów, aby całym życiem świadczył Ksiądz  
o swoim oddaniu i przynależności do Boga i Kościoła.  

 

Wyobrażę sobie opisaną scenę: ludzi 
biednych, głodnych, płaczących, pogar-
dzanych, którzy z odległych stron przy-
chodzą do Jezusa. Postaram się włączyć 
w ten tłum i przyjść do Niego ze swoimi 
biedami, wewnętrznymi zranieniami  
i cierpieniami. Spróbuję oddać Mu to 
wszystko. Będę słuchał Jego słów. 

Jakie uczucia budzą się we mnie, gdy Je-
zus wypowiada błogosławieństwa?  

Szczerze wyznam moje odczucia: pozy-
tywne i negatywne. Co potrafi ę zaakcep-
tować, a z czym nie umiem się pogodzić? 

Będę prosił usilnie Jezusa, aby pomógł 
mi zaakceptować moje cierpienia, małość 
i ograniczoność. Zawierzę Mu zwłaszcza 
tę słabość, z którą najbardziej się zma-
gam. Poproszę, aby dał mi głęboko od-
czuć radość i szczęście z Jego obecności 
w moim kruchym życiu. 

Które „biada” wprowadza w moje serce 
najwięcej niepokoju? Co w moim życiu 
jest największą niewiernością wobec Je-
zusa? Powiem Mu szczerze o moich kry-
zysach, zdradach, odejściach. 

Uklęknę u stóp Jezusa i będę Go prosił, 
aby oczyścił mnie z nieuporządkowanych 
pragnień i skierował wszystkie moje za-
miary, decyzje i czyny na swoją służbę  
i chwałę. 

Zwrócę większą uwagę na każdy znak 
krzyża, który będę czynił. Uświadomię 
sobie, że jest w nim ukryta moja modli-
twa o Jego błogosławieństwo i ratunek 
przed każdym „biada”, które na mnie 
czyha. 

Krzysztof Wons SDS 



 

 

 

MODLITWA ZA ZMARŁEGO KAPŁANA 
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Giennadij, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym 

posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego 
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. 
 

MODLITWA ZA ZMARŁYCH KAPŁANÓW 
Boże, Ty powołałeś kapłanów do swojej służby i uczyniłeś ich pasterzami naszych dusz, polecam Ci pokornie 

wszystkich zmarłych kapłanów, którzy mnie za życia prowadzili ku Tobie. Wysłuchaj mojej modlitwy i daj im 
szczęście w niebie razem z apostołami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje 
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. 
 

Z OFICJUM ZA ZMARŁYCH (O  jednym zmarłym) 
 

1   Ty, który razem z siostrami 
Opłakiwałeś Łazarza, 
Swoją wszechmocą sprawiłeś, 
Że do nich żywy powrócił. 
 
2   Ty swego Ojca prosiłeś, 
By Twoim katom przebaczył; 
Łotra, co cierpiał przy Tobie, 
Podniosłeś słowem pociechy. 

3   Ty umierając, uczniowi 
Maryję dałeś za Matkę, 
Aby się stała dla wiernych 
Otuchą podczas konania. 
 
4   Zmiłuj się, Chryste, nad nami, 
Bo za nas krew swą przelałeś; 
Przemień obawę przed śmiercią 
Na radość życia wiecznego. 

5   Brat, który z ziemi odchodzi, 
Niech Twe wezwanie usłyszy; 
Tam, gdzie już śmierć nie panuje, 
Niech Ciebie wielbi na wieki.  
 
Amen. 
 

 



 

Ant. Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje,  
         * mocą swoją broń mojej sprawy. 
 

Psalm 70 

Błaganie o pomoc Bożą 

Panie, ratuj nas, bo giniemy! (Mt 8, 25) 

 

Racz mnie wybawić, Boże, * 
Panie, pośpiesz mi z pomocą! 
Niech się okryją rumieńcem wstydu * 
ci, którzy godzą na moje życie.  
Niech ustąpią okryci wstydem * 
ci, którzy z moich nieszczęść się weselą. 
Niechaj odstąpią okryci hańbą, * 
którzy drwią ze mnie. 
Niech się radują i weselą w Tobie * 
wszyscy, którzy Ciebie szukają. 
Niech zawsze mówią: "Bóg jest wielki!" * 
ci, którzy pragną Twojej pomocy. 
Ja zaś jestem ubogi i nędzny, * 
Boże, pośpiesz mi z pomocą! 
Tyś wspomożyciel mój i wybawca, * 
nie zwlekaj więc, Panie! 
Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 
Jak była na początku, teraz i zawsze, * 
i na wieki wieków. Amen. 

 

   Czytanie Iz 25, 8  

   Bóg raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego 
oblicza, odejmie hańbę od swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. 
K. Boże, wysłuchaj modlitwę moją. 
W. Do Ciebie wszelki śmiertelnik przychodzi. 
 

   Módlmy się...  
 

   Wszechmogący Boże, pokornie Cię błagamy, okaż miłosierdzie  
Twojemu słudze Giennadijowi, którego na tym świecie zaliczyłeś do 
Twojego Ludu, i przyjmij go do grona Twoich Świętych w królestwie pokoju i światła. Przez naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. Amen.  
 

KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
 

1523 Przygotowanie do ostatniego 

przejścia. Jeśli sakrament namasz-
czenia chorych udzielany jest wszys-
tkim, którzy cierpią z powodu 
ciężkiej choroby i niedołęstwa, to 
tym bardziej jest on przeznaczony 
dla tych, którzy zbliżają się do 
kresu życia, tak że nazywano go 
również sacramentum exeuntium, 
"sakramentem odchodzących".  
   Namaszczenie chorych dopełnia 
rozpoczęte przez chrzest dzieło 
naszego upodobnienia się do mis-
terium Śmierci i Zmartwychwsta-
nia Chrystusa. Jest ono ostatnie  
w szeregu świętych namaszczeń, 
które wyznaczają etapy życia chrze-
ścijanina: namaszczenie przy 
chrzcie wycisnęło na nas pieczęć 
nowego życia; namaszczenie przy 
bierzmowaniu umocniło nas do ży-
ciowej walki. To ostatnie namasz-
czenie otacza koniec naszego zie-
mskiego życia jakby ochroną, za-
bezpieczającą nas na ostatnią wal-
kę przed wejściem do domu Ojca. 
1524 Tym, którzy kończą swoje 
ziemskie życie, Kościół poza 
namaszczeniem chorych ofiaruje 
Eucharystię, jako wiatyk. Przyjęcie 
Komunii Ciała i Krwi Chrystusa  
w chwili przejścia do Ojca ma 
szczególne znaczenie i wagę. Zgo-
dnie ze słowami Pana, Eucharystia 
jest zaczątkiem życia wiecznego  
i mocy zmartwychwstania: "Kto 
spożywa moje Ciało i pije moją 
Krew, ma życie wieczne, a Ja go 
wskrzeszę w dniu ostatecznym"  
(J 6, 54). Jako sakrament Chrystusa, 
który umarł i zmartwychwstał, jest 
ona sakramentem przejścia ze 
śmierci do życia, przejścia z tego 
świata do Ojca. 
 



 

MODLITWA ŚW. GERTRUDY ZA ZMARŁYCH 
Boże miłosierny, z tronu Twojej chwały wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące. Wejrzyj na ich karanie 

i męki, jakie ponoszą, na łzy, które przed Tobą wylewają. Usłysz ich błagania i jęki, którymi wołają do Ciebie 
o miłosierdzie. Zmiłuj się nad nimi i odpuść im grzechy. Wspomnij, najłaskawszy Ojcze, na Mękę, którą Twój 
Syn podjął dla nich. Wspomnij na Krew Przenajświętszą, którą za nich wylał. Wspomnij na gorzką śmierć Jego, 
którą dla nich podjął i zmiłuj się nad nimi. Za wszystkie ich przewinienia, których się kiedykolwiek dopuściły, 
ofiaruję Ci przenajświętsze życie i wszystkie czyny Twego najmilszego Syna. Za zaniedbania popełnione  
w Twojej świętej służbie ofiaruję Ci Jego gorące pragnienia. Za opuszczenie dobrych i zbawiennych spraw 
ofiaruję Ci nieskończone zasługi Twego Syna. Za wszystkie krzywdy, jakich od nich doznałeś, ofiaruję Ci 
wszystko, co Ci kiedykolwiek miłego świadczyły. Na koniec za wszystkie męki, które słusznie muszą cierpieć, 
ofiaruję Ci wszystkie pokuty, posty, czuwania, modlitwy, prace, boleści, krew i rany, mękę i śmierć niewinną, 
którą z najgorętszej miłości cierpiał za nas najmilszy Twój Syn. Błagam Cię, abyś raczył przyjąć te ukochane 
dusze do rajskiej szczęśliwości, aby Cię tam wielbiły na wieki. Amen. 
 

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ ZA DUSZE W CZYŚĆCU 
Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy, Matko litościwa, racz spojrzeć na biedne dusze, które sprawiedli-

wość Boża zatrzymuje w płomieniach czyśćcowych. Są one drogie dla Twego Boskiego Syna, gdyż zawsze Go 
kochały i teraz gorąco pragną być blisko Niego, lecz nie mogą zerwać swych więzów, które je trzymają w 
palącym ogniu czyśćca. Niech się wzruszy Twe serce, Matko litościwa. Pośpiesz z pociechą dla tych dusz, które 
Cię zawsze kochały i teraz ślą do Ciebie swe westchnienia. Wszak są to Twoje dzieci, bądź więc im pomocą, 
nawiedzaj je, osładzaj ich męki, skróć ich cierpienia i nie zwlekaj z ich wybawieniem. Amen. 

 

Z DZIENNICZKA ŚW. FAUSTYNY 
   Za wszystko uwielbiaj, duszo moja, Pana i wysławiaj miłosierdzie Jego, bo dobroci Jego 
końca nie masz. Wszystko przeminie, a miłosierdziu Jego nie masz granicy ani końca; chociaż 
złość dojdzie do miary, w miłosierdziu miary nie masz.  
   O Boże mój, nawet w karach, którymi dotykasz ziemię, widzę przepaść miłosierdzia 
Twojego, bo karząc nas tu na ziemi, uwalniasz nas od kary wiecznej.  (Dz. 423) 

 

O G Ł O S Z E N I A  
1. Msza Święta za śp. ks. Giennadija zostanie odprawiona we wtorek, 15 lutego, o godz. 11:30.  
     O godz. 11:00 zostanie odprawiona Jutrznia za Zmarłego. Uroczystości pogrzebowe – na Cmentarzu 
Powązkowskim (Stare Powązki) rozpoczną się o godz. 13:30. Wejście od VI bramy (ul. Ostroroga).  
Kwatera 203.  
     Link do transmisji Mszy św. pogrzebowej będzie dostępny na stronie internetowej naszej parafii:  
www.swaugustyn.pl. 15 lutego, kancelaria parafialna będzie nieczynna.  
2. Organizujemy pielgrzymkę do Włoch śladami św. Augustyna i św. Moniki, w terminie 29 kwietnia  

– 7 maja. Zachęcamy do zapoznania się z programem pielgrzymki, który znajduje się na stolikach przy wyjściu 

z kościoła, bądź na naszej parafialnej stronie internetowej. 

3. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła można złożyć do puszki jałmużnę na potrzeby biednych.  

 Wspomnienia liturgiczne: poniedziałek: święto św. Cyryla i Metodego – patronów Europy. Tego dnia ob-

chodzimy również liturgiczne wspomnienie św. Walentego, biskupa i męczennika.  

   Nasz Ksiądz Proboszcz Walenty obchodzi w tym dniu swoje urodziny oraz imieniny. Pamiętajmy o Nim 
w tym dniu w sposób szczególny, otoczmy naszego Księdza Proboszcza Walentego serdeczną modlitwą.  
 

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