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 LITURGIA SŁOWA  
 

Syr 27, 4-7; Ps 92; 1 Kor 15, 54b-58; Łk 6, 39-45 
 

Ref. psalmu: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże. 
Jezus opowiedział uczniom przypowieść: «Czy może niewi-

domy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół oby-
dwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero 
w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to wi-
dzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we wła-

snym oku? Jak możesz 
mówić swemu bratu: 
„Bracie, pozwól, że usu-
nę drzazgę, która jest  
w twoim oku”, podczas 
gdy sam belki w swoim  
oku nie widzisz? Obłud-
niku, usuń najpierw bel-
kę ze swego oka, a wtedy 

przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma 
drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa 
złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bo-
wiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani 
z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z do-
brego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze 
złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego 
usta». – Oto słowo Pańskie.  

 

PODZIĘKOWANIE 
 

W imieniu Parafian i Księży Parafii św. Augustyna na War-
szawskim Muranowie pragnę wyrazić serdeczne podziękowa-
nia dla wszystkich osób uczestniczących w pogrzebie wikariu-
sza, ks. Giennadija Kozłowa.  

Dziękuję J.E. ks. Kazimierzowi Kardynałowi Nyczowi za prze-
wodniczenie Eucharystii Pogrzebowej w tym trudnym dla nas 
czasie, wszelką bliskość i przyjaźń, którą nam zawsze okazuje.  

Zwrócę najpierw uwagę na słowa, w któ-

rych Jezus przestrzega mnie przed ślepym 

i bezkrytycznym ufaniem osobom ślepym 

na wartości wiary. Im bardziej czuję się słaby 

i chwiejny w wierze, tym bardziej powinie-

nem szukać doświadczonych kierowników 

życia duchowego. Będę prosił, aby Bóg sta-

wiał na mojej drodze światłych przewodni-

ków życia. 

Mądrego ucznia cechuje pokora i umie-

jętność słuchania. Dzięki temu będzie kie-

dyś jak jego nauczyciel, stanie się prze-

wodnikiem dla innych. Czy potrafię słuchać 

moich nauczycieli życia i z prostotą przyj-

mować ich napomnienia? Jezus prze-

strzega mnie przed pychą i zarozumiało-

ścią, które sprawiają, że chętnie „napra-

wiam” życie innych, nie widząc poważnych 

słabości i grzechów własnego. 

Jakie uczucia pojawiają się we mnie, gdy 

słyszę słowo Jezusa: „Obłudniku!”. Czy i w 

sobie nie dostrzegam przejawów obłudy? 

Jakie są moje rozmowy o innych? Czy na 

osobistej modlitwie staram się rozmawiać 

z Bogiem o własnych zranieniach i grze-

chach, które najbardziej mnie bolą? 

„Po owocu bowiem poznaje się każde 

drzewo”. Modlitwa jest najlepszą drogą do 

poznania siebie. Poproszę Jezusa, aby po-

mógł mi spojrzeć w prawdzie na główne 

owoce mojego dotychczasowego życia: 

dobre i złe. Mogę namalować sobie na 

kartce drzewo, które symbolizuje moje ży-

cie, i wypisać na nim owoce mojego życia: 

dobre i gorzkie. Na koniec poproszę Je-

zusa, aby był moim przewodnikiem; wy-

znam Mu swoje oddanie i uległość. 
Krzysztof Wons SDS 



 

Wyrazy podziękowania dla głoszącego słowo Boże ks. Sławomira  
Laskowskiego, wieloletniego i oddanego misjonarza na Białorusi, obec-
nie pracującego w Archidiecezji Lubelskiej.  

W imieniu Matki Księdza dziękujemy za wszelkie wyrazy współczucia 
oraz wdzięczności za pracę ks. Giennadija i wsparcie przekazane dla niej.  

Serdeczne podziękowanie Zakładowi Pogrzebowemu „Kalla” z ul. Płoc-
kiej 34 w Warszawie za bardzo piękną i godną obsługę pogrzebu.  

Msza św. w intencji ks. Giennadija miesiąc po śmierci będzie odpra-
wiona 7 marca 2022 r. o godz. 9.00 w Kościele św. Augustyna (ul. Nowo-
lipki 18, w Warszawie). 

Ks. Giennadij jest pochowany w grobie kapłanów, które znajdują się  
w kwaterze 203 na Cmentarzu Powązki Stare (brama VI, wejście od  
ul. Ostroroga).  

Informacje o Mszy św. Gregoriańskiej będą dostępne na stronie:  
www. swaugustyn.pl 

Ks. Walenty Królak, Proboszcz Parafii św. Augustyna  

 

PAPIEŻ FRANCISZEK POWIEDZIAŁ  
W moim sercu odczuwam wielkie 

cierpienie z powodu pogarszającej 
się sytuacji na Ukrainie. Pomimo 
wysiłków dyplomatycznych minio-
nych tygodni, otwierają się coraz 
bardziej niepokojące scenariusze. 
Podobnie jak ja, wielu ludzi na ca-
łym świecie odczuwa lęk i niepo-
kój. Po raz kolejny pokój wszystkich ludzi zagrożony jest przez interesy 
partykularne. Chciałbym zaapelować do przywódców politycznych, aby 
dokonali poważnego rachunku sumienia przed Bogiem, który jest Bo-
giem pokoju; który jest Ojcem wszystkich, a nie tylko niektórych; który 
chce, abyśmy byli braćmi, a nie wrogami. Błagam wszystkie zaangażo-
wane strony, by powstrzymały się od jakichkolwiek działań, które spo-
wodowałyby jeszcze większe cierpienie ludzi, destabilizację współistnie-
nia między narodami i dyskredytację prawa międzynarodowego. 

Chciałbym zaapelować do wszystkich, zarówno wierzących, jak i niewie-
rzących. Jezus nauczył nas, że na diaboliczny bezsens przemocy odpo-
wiada się orężem Boga: modlitwą i postem. Zachęcam wszystkich, aby 
przypadająca 2 marca Środa Popielcowa, była dniem postu w intencji  
pokoju. W szczególny sposób zachęcam wierzących, aby w tym dniu in-
tensywnie oddali się modlitwie i postowi. Niech Królowa Pokoju  
zachowa świat od szaleństwa wojny. 

 

ODPUSTY W KOŚCIELE KATOLICKIM 
Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. W sakra-

mencie pojednania grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, za które szczerze żałuje. Dzięki 
temu może on osiągnąć wieczne zbawienie. Uzyskane przebaczenie nie uwalnia jednak od kar doczesnych 
(czasowych), które spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu od tych kar służy właśnie 
obfity skarbiec odpustów Kościoła. Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpusz-
czone już co do winy. Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne – zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają 
nas od kary doczesnej. Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony po spełnieniu odpowiednich warunków 
dla siebie lub ofiarowywać je za zmarłych.  

KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
 

1531 Istota celebracji tego sa-

kramentu polega na namaszcze-

niu czoła i rąk chorego (w ob-

rządku rzymskim) lub innych 

części ciała (w obrządkach wscho-

dnich); namaszczeniu towarzy-

szy modlitwa liturgiczna kapła-

na – celebransa, który prosi o spe-

cjalną łaskę tego sakramentu. 

1532 Skutki specjalnej łaski sa-

kramentu namaszczenia cho-

rych są następujące: 

- zjednoczenie chorego z męką 

Chrystusa dla jego własnego do-

bra oraz dla dobra całego Ko-

ścioła; 

- umocnienie, pokój i odwaga, 

by przyjmować po chrześcijań-

sku cierpienia choroby lub sta-

rości; 

- przebaczenie grzechów, jeśli 

chory nie mógł go otrzymać 

przez sakrament pokuty; 

- powrót do zdrowia, jeśli to 

służy dobru duchowemu; 

- przygotowanie na przejście do 

życia wiecznego. 

SAKRAMENTY 
W SŁUŻBIE KOMUNII 

1533 Chrzest, bierzmowanie  

i Eucharystia są sakramentami 

wtajemniczenia chrześcijań-

skiego. Na nich opiera się 

wspólne powołanie wszystkich 

uczniów Chrystusa, powołanie 

do świętości i do misji ewange-

lizacji świata. Udzielają one łask 

koniecznych do życia według 

Ducha podczas ziemskiej piel-

grzymki prowadzącej do Ojczy-

zny. 

 



  

Z HISTORII „CUDU NA NOWOLIPKACH” (kontynuacja) 
 

Warunki uzyskania odpustu zupełnego: 
 Intencja zyskania odpustu  
 Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego – jeżeli jest brak całkowitej dys-

pozycji, zyskuje się odpust cząstkowy 
 Stan łaski uświęcającej – brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego – lub spowiedź sakramentalna 
 Przyjęcie Komunii świętej 
 Odmówienie modlitwy (np. Ojcze nasz i Zdrowaś Mario) w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o 

modlitwę w intencji samego papieża; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji spraw, 
za które modli się każdego dnia papież. Intencje te są często ogłaszane, ale nie trzeba ich znać, by zyskać od-
pust 
 Wykonanie czynności związanej z odpustem, np. Udział w Drodze krzyżowej lub Gorzkich żalach. 
Ewentualna spowiedź św., Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione  

w ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą związany jest odpust; między tymi elementami 
musi jednak istnieć związek (intencja). 

Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii św. i jednej 
modlitwie w intencjach papieża – tylko jeden odpust zupełny. 

Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych, niekoniecznie muszą być to osoby nam znane, nie 
musimy wymieniać konkretnego imienia – wystarczy ofiarować odpust w intencji osoby zmarłej, która tego 
odpustu potrzebuje. Odpustów cząstkowych jak i zupełnych nie można ofiarowywać za innych żywych. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM  
ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 

 

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom 
złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, 
Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym 
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. 

 

 MODLITWA O POKÓJ NA ŚWIECIE 
Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją 

wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna 
swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi 
wszystkich ras i pokoleń. 

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie bę-
dzie wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłę-
bowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom 
na niebie, na ziemi i w morzu. 

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za 
losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwią-
zania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż 
gwałtowne działania wojenne. Amen 

 

O G Ł O S Z E N I A  
1. W tym tygodniu jest Środa Popielcowa – rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze Święte w tym dniu  
o godz.: 7:00, 8:00, 9:00, 10.00, 17:00, 18.30 i 20.00. Na każdej Mszy św. odbędzie się obrzęd posypania głów 
popiołem. Obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Kancelaria parafialna będzie 
nieczynna. Tego dnia nie będzie Nabożeństwa do MBNP. 
2. W Wielkim Poście serdecznie zapraszamy na: 
- Drogę krzyżową – w piątki: o godz. 16.30 dla dzieci, o godz. 17.30 dla dorosłych,  
                                                  o godz. 19.30 dla młodzieży; 
- Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym – w niedziele o godz. 17.30; 
- Jutrznię z Godziną Czytań o godz. 6.00 (od poniedziałku do piątku). Pierwsza Jutrznia – 7 marca.    
   Przypominamy, że za udział w nabożeństwach wielkopostnych można uzyskać odpust zupełny spełniwszy 
zwykłe warunki oraz czynność związaną z odpustem, czyli np. wziąć udział w Drodze krzyżowej lub Gorzkich 
żalach.  
3. W czwartek, 3 marca, przypada rocznica nominacji Pasterza Archidiecezji Księdza Kazimierza kard. 
Nycza na stolicę metropolitalną w Warszawie, a 4 marca jest dniem Jego imienin. Polecajmy naszego 
Arcybiskupa Bogu w modlitwach. 
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek, i sobota miesiąca. W piątek – spowiedź św. od godz. 
17:00. W sobotę po Mszy św. o 9:00 – nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 
5. W piątek – święto św. Kazimierza, Królewicza.  
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