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 LITURGIA SŁOWA  
 

Prz 8,22-31; Ps 8; Rz 5,1-5; J 16,12-15 

ref. psalmu: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.  
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
„Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, 
ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyj-
dzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do 
całej prawdy. Bo nie będzie mówił od sie-
bie, ale powie wszystko, cokolwiek usły-
szy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On 
Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego 
weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma 
Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, 
że z mojego weźmie i wam objawi”. 

– Oto słowo Pańskie. 
 

KOMENTARZ DO EWANGELII 
Przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do Ewangelii 
Mądrość, odwieczny Logos, za-

sada wszechświata. Zanim świat 
został stworzony, została zrodzona 
mądrość. W duecie ze Stwórcą  
w mistrzowski, radosny sposób po-
woływała świat do istnienia. Jest 
ciągle obecna, dana człowiekowi 
jako dar od Boga. 

Przez mędrców biblijnych mą-
drość była rozumiana jako sztuka 
życia. Podobnie jak artyści i rze-
mieślnicy doskonale znali się na 
swojej pracy, tak mędrcy - kobiety 
i mężczyźni - byli ludźmi, którzy 
swoją umiejętność opanowali po 
mistrzowsku. 

Wiedzę zdobywali na pod-
stawie obserwacji i oceny do-
świadczeń życiowych, zja-
wisk dotyczących człowieka 
i otaczającego go świata. 
Udzielali wskazówek, porad, 
ocen dotyczących ludzkich 
cech i postaw. Ukazywali 
konsekwencje podejmowa-
nych przez człowieka dzia-
łań. 

Wnioski z refleksji nad 
światem przekazywali w róż-
nych formach literackich. Po-
wstawała literatura mądro-
ściowa, wśród której Księga 
Przysłów zawiera najstarsze 

Tylko Duch Święty może poprowa-
dzić mnie do głębokiej więzi z Bogiem 
Ojcem i z Jezusem. Poznać prawdę o Bo-
gu oznacza doświadczyć Jego miłości  
– tej miłości, jaką nawzajem darzą się 
Ojciec i Syn. Duch Święty oznajmia nam 
miłość Ojca i Syna, abyśmy dzięki 
Niemu mieli uczestnictwo w miłości 
Boga. Zapytam siebie o obecny poziom 
mojej wiary, którą otrzymałem na 
chrzcie świętym. Czy mogę powie-
dzieć, że moja serdeczna więź z Bo-
giem się pogłębia? Czy moja modlitwa 
osobista, moje życie sakramentalne 
otwierają mnie na żywą obecność 
Boga? Czy pozwalam, aby Bóg wypeł-
niał moje serce, pragnienia i myśli? Po-
proszę Ducha Świętego, aby pomógł mi 
popatrzeć w prawdzie na te wszystkie 
zakamarki mojego życia, w których za-
mykam się na Boga, nie pozwalam Mu 
działać i kierować swoim życiem?  

Co najbardziej przeszkadza mi budo-
wać szczerą więź z Bogiem? W gorącej 
modlitwie poproszę Ducha Świętego, 
aby doprowadził mnie do całej prawdy 
o moim życiu z Bogiem. Poproszę Go, 
aby pomógł mi otworzyć się na Boże 
pragnienia wobec mojego życia. 

Na zakończenie medytacji lub w ciągu 
tygodnia ponowię przyrzeczenia 
chrzcielne i wyrzeknę się Złego. Zapro-
szę Ojca, Syna i Ducha Świętego 
zwłaszcza w te chore „miejsca” mojej 
wiary, które najbardziej potrzebują Bo-
żego uzdrowienia: „Ulecz mnie, Boże 
Trójjedyny!”.                 

Krzysztof Wons SDS 



 

treści. Oprócz przysłów jest zbio-
rem sentencji, maksym i dłuższych 
utworów poetyckich religijno-mo-
ralnych. 

Według starożytnych mędrców 
źródłem i dawcą wszelkiej mądro-
ści jest wszechmocny Bóg. Jej per-
sonifikacja przygotowywała grunt 
nowotestamentowemu objawieniu 
Chrystusa jako wcielonej mądrości 
Boga. 

Komentarz do psalmu 
Psalm jest hymnem wyśpiewywa-

nym na cześć Boga, Stwórcy 
wszechświata. W tym świecie czło-
wiek zajmuje szczególne miejsce. 
Stworzony na obraz Boga, niewiele 
mniejszy od aniołów, a jednak kru-
chy i słaby. Znikomy wobec 
wszechświata, rozdarty między nie-
bem a ziemią, jednocześnie obda-
rzony władzą nad wszystkim, co 
stworzone. 

Komentarz do drugiego  
czytania 
Święty Paweł, przed spotkaniem 

Chrystusa zagorzały wyznawca ju-
daizmu, dzieli się z nami swoim do-
świadczeniem przemiany życia. 
Metamorfoza była niespodziewana, 
niezwykła i przez niego nie zaini-
cjowana. Była decydująca dla jego 
wiary i rozprzestrzeniania się 
Ewangelii. Głosił Dobrą Nowinę w 
sposób autentyczny, ponieważ oso-
biście przekonał się o mocy miłości 

Boga, która pod Damaszkiem „po-
waliła” go na kolana. 

Pierwszym owocem usprawiedli-
wienia jest pokój. To nie jest spokój 
umysłu czy sumienia po odpusz-
czeniu grzechów. To stan, który jest 
efektem właściwych relacji z Bo-
giem. To nie zawsze są roman-
tyczne chwile. Czasami jest źle, ale 
dopóki nie zerwiemy przyjaźni i nie 
odwrócimy się od Boga, możemy 
mieć nadzieję na obiecaną chwałę. 

Komentarz do Ewangelii 
Otrzymaliśmy od Boga tajemni-

czy dar, którym jest Duch Święty, 
nauczyciel i przewodnik po ścież-
kach życia duchowego. Niestety, 
często opakowujemy Go własną 
„mądrością”, nie pozwalając Mu 
odkrywać przed nami tajemnicy 
Boga. Uczniowie zmagali się ze 
zrozumieniem Jezusa jako Syna 
Bożego, Pism czy przepowiada-
nych cierpień i prób, które miały 
czekać wspólnotę chrześcijańską. 
Działanie Ducha jest związane z 
Chrystusem, a Ten z Ojcem. Ich do-
skonała komunia i jedność działa-
nia ma swoje źródło w Ojcu. Oj-
ciec, Syn i Duch Święty, trzy Bo-
skie Osoby, połączone w sposób 
nierozerwalny, pragną przyciągnąć 
do siebie człowieka, by miał współ-
udział w pełni życia. By był szczę-
śliwy, spełniony i wolny. 

Komentarze zostały przygotowane 
przez Klementynę Pawłowicz-Kot 

 

BOŻE CIAŁO (15 czerwca) 
Wmieszam się w tłum ludzi, który 

ciągnie do Jezusa. Zwrócę uwagę, 
jak rośnie poruszenie, napięcie, w 
chwili, gdy pojawia się Jezus. 
Wsłucham się w ich rozmowy, zo-
baczę zachwyt na ich twarzach. Są 
głodni Jego słowa. 

Co mogę powiedzieć o moich pra-
gnieniach spotkania z Jezusem. Jak 
w ostatnich tygodniach wyglądała 
moja medytacja, modlitwa słowem 
Bożym? Czy Jego słowo mnie po-
ciąga? Czym najbardziej żyję w 
tych dniach? 

Robi się ciemno. Ludzie są zasłu-
chani, ale i głodni, zmęczeni. A do-
okoła pustkowie. Zwrócę uwagę na 

zakłopotanie uczniów. Rozmawiają 
z Jezusem. Chcą odprawić tłum. 
Ujmuje ich spokój Jezusa. Słyszą: 
„Wy dajcie im jeść”. 

Przywołam chwile z mojego ży-
cia, w których czułem się jak na 
pustkowiu, bezradny, samotny, w 
potrzebie. Czy i jak wtedy rozma-
wiałem z Jezusem?  

Co przeważało: niepokój, chęć 
ucieczki, a może ufność? 

Pozostanę w tłumie, który roz-
siada się w grupach. Ludzie są po-
ruszeni. Będę wpatrywał się w Je-
zusa, który bierze w ręce chleb i 
ryby, modli się, łamie i podaje ucz-
niom. To, co zwyczajne i proste, w 

rękach Jezusa staje się cudownie 
przemienione. 

Pomyślę, że codziennie w Eucha-
rystii spotykam się z podobnym cu-
dem. Jezus cudownie zwykły chleb 
– zamienia w swoje Ciało. Ludzki 
chleb, który nie może zaspokoić 
najgłębszych głodów, staje się chle-
bem, który wyprowadza mnie z 
„pustkowia”. 

KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
 
1562 "Chrystus, którego Ojciec 
uświęcił i posłał na świat, 
uczestnikami swego uświęcenia 
i posłannictwa uczynił, za po-
średnictwem swoich Aposto-
łów, ich następców, to znaczy 
biskupów; oni zaś w sposób pra-
womocny przekazali zadania 
swego urzędu w różnym stop-
niu różnym jednostkom w Ko-
ściele". "Obowiązek posługi bi-
skupiej został zlecony w stopniu 
podporządkowanym prezbite-
rom, aby ustanowieni w stanie 
kapłańskim, byli współpracowni-

kami stanu biskupiego, w celu na-
leżytego wypełniania powierzo-
nego przez Chrystusa apostol-
skiego posłannictwa". 
1563 "Urząd prezbiterów jest 
związany z biskupstwem, 
uczestniczy we władzy, mocą 
której sam Chrystus Ciało swoje 
buduje, uświęca i rządzi. Dla-
tego też kapłaństwo prezbite-
rów zakłada wprawdzie sakra-
menty chrześcijańskiego wta-
jemniczenia, zostaje jednak 
udzielone przez ten specjalny 
sakrament, mocą którego pre-
zbiterzy dzięki namaszczeniu 
Ducha Świętego zostają nazna-
czeni szczególnym znamieniem 
i tak upodabniają się do Chry-
stusa Kapłana, aby mogli działać 
w zastępstwie Chrystusa-Gło-
wy". 
 



  

Idąc w procesji Bożego Ciała, 
będę pytał siebie: Czy wierzę w 
moc Eucharystii? Czy wierzę, że 
Jezus jest cudownym chlebem na 

wszelkie moje głody, biedy i bez-
radność. Będę w tłumie wyglądał 
cichego Jezusa ukrytego w hostii  

i powtarzał: „Wierzę w Ciebie, 
Chlebie życia”. 

Krzysztof Wons SDS 

 

MSZA ŚWIĘTA GREGORIAŃSKA W INTENCJI  
ŚP. KS. GIENNADIJA KOZŁOWA 

 

Nr Data Dzień tyg. Godz.  Nr Data Dzień tyg. Godz. 
1 1.06 śr 9:00 16 16.06 czw 7:00 
2 2.06 czw 8:00 17 17.06 pt 8:00 
3 3.06 pt 9:00 18 18.06 sob 9:00 
4 4.06 sob 18:30 19 19.06 nd 18:30 
5 5.06 nd 19:45 20 20.06 pon 9:00 
6 6.06 pon 9:00 21 21.06 wt 18:30 
7 7.06 wt 18:30 22 22.06 śr 9:00 
8 8.06 śr 9:00 23 23.06 czw 8:00 
9 9.06 czw 9:00 24 24.06 pt 9:00 

10 10.06 pt 18:30 25 25.06 sob 9:00 
11 11.06 sob 8:00 26 26.06 nd 8:30 
12 12.06 nd 13:00 27 27.06 pon 9:00 
13 13.06 pon 9:00 28 28.06 wt 8:00 
14 14.06 wt 18:30 29 29.06 śr 9:00 
15 15.06 śr 9:00 30 30.06 czw 9:00 

 
 

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
 

Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały 
bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.  

 
 

PRAWYKONANIE NA DWUSETNE URODZINY 
   Takie okazje zdarzają się nieczęsto! W 2022 r. przypadają dwusetne urodziny św. Zygmunta Szczęsnego Fe-
lińskiego, arcybiskupa Warszawy i założyciela Sióstr Rodziny Maryi dla opieki nad sierotami. Z tej okazji, we 
wtorek, 14 czerwca o godz. 19.15 w kościele św. Augustyna w Warszawie odbędzie się prawykonanie utworu 
„Mówiono o Nim, że przegrał", z udziałem filharmoników warszawskich, solistów i chóru Ave. 

- Co prawda Feliński spędził w 
Warszawie zaledwie półtora roku, 
ale zostawił na Woli dzieło, które, 
do dziś - mówi Bartłomiej Włod-
kowski z Fundacji Ave, organizują-
cej wydarzenie. - W urokliwym pa-
łacyku Bogusławskiego z charakte-
rystyczną sentencją „Parva sed 
apta" ulokował Rodzinę Maryi, 
która od 1862 prowadzi w tym 

miejscu działalność na rzecz naj-
młodszych i ubogich, a w czasie li 
wojny światowej na masową skalę 
ratowała dzieci żydowskie z getta. 
Tutaj też mieści się multimedialne 
muzeum świętego. 

Na dziedzińcu posesji znajduje się 
ważny „artefakt z czasów Feliń-
skiego - figura Maryi, poświęcona 
przez niego tuż przed wyjazdem na 

zesłanie za to, że zaprotestował 
przeciwko terrorowi Rosjan wobec 
Polaków. Co ciekawe, chociaż pa-
łacyk legł w gruzach w czasie Po-
wstania Warszawskiego, kapliczka 
pozostała nienaruszona. 

Data koncertu nie jest przypad-
kowa. Właśnie 14 czerwca 1863 
roku arcybiskup Feliński decyzją 
cara na zawsze opuścił Warszawę, 



 

a kolejne lata spędził na wygnaniu 
w Jarosławiu nad Wołgą. 

Przyjaciel Słowackiego i wizjoner 
Św. Zygmunt Feliński to postać 

wciąż mało znana, a nietuzinkowa, 
niezmiernie ważna dla historii Pol-
ski, zwłaszcza w kontekście jego 
koncepcji patriotyzmu i odzyskania 
niepodległości. W trudnym czasie 
przed wybuchem Powstania Stycz-
niowego próbował pogodzić „Bia-
łych” z „Czerwonymi” i studził na-
stroje zwolenników walki zbrojnej. 
Uważał, że decyzja o wojnie po-
winna być przemyślana i przygoto-
wana. - Można powiedzieć, że był 
łącznikiem między romantyzmem a 
pozytywizmem - dodaje Włodkow-
ski. - Patrzył dalej, szerzej, nie pod-
dawał się emocjom... A jednocze-
śnie miał wielkie serce. Chociaż w 
stolicy spędził zaledwie 16 mie-
sięcy, zainicjował na wielką skalę 
akcję systemowej pomocy dla 
najuboższych. 

Poza tym warto wiedzieć, bardzo 
blisko przyjaźnił się ze Słowackim 
i wywarł na niego ogromny wpływ, 

pełnymi garściami czerpał ze spu-
ścizny Krasińskiego, zaangażował 
się w Wiosnę Ludów. Ostatnie lata 
życia spędził w ukraińskiej Dźwi-
niaczce, gdzie cieszył się niesamo-
witym autorytetem katolików, Ży-
dów, unitów i prawosławnych. 

11 muzycznych obrazów 
Utwór „Mówiono o Nim, że prze-

grał" składa się z 11 muzycznych 
obrazów z życia św. Zygmunta, 
które prowadzą przez najważniej-
sze wydarzenia z jego biografii. 
Słowa ułożył Bartłomiej Włodkow-
ski, który zastrzega: - Nie czuję się 
autorem, ponieważ jedynie wybra-
łem słowa samego bohatera. Cały 
utwór składa się wyłącznie z myśli 
Felińskiego, wyjętych z poezji, li-
stów czy pisanych na wygnaniu pa-
miętników. zaskakujące jest to, że 
przeważająca część jego spuścizny 
jest bardzo aktualna, wydaje się ko-
mentarzem do aktualnych wyda-
rzeń! 

Niezwykle sugestywną, bardzo 
emocjonalną i różnorodną muzykę 
skomponował Jerzy Cembrzyński, 

laureat „Grammy” i autor niedawno 
wydanych przez Fundację AVE na 
płycie CD „Sprawiedliwych”. Słu-
chacze znajdą się w samym ogniu 
walki pod Trzebawiem w 1848 
roku, będą świadkami śmierci Sło-
wackiego, usłyszą dramatyczną 
rozmowę Felińskiego z ks. Miko-
szewskim, wreszcie pojadą na ze-
słanie. Na koniec wejdą z kardyna-
łem Wyszyńskim do katedry war-
szawskiej... 

Utwór wykonają znakomici soli-
ści i instrumentaliści Polskiej 
Opery Królewskiej oraz Filharmo-
nii Narodowej, a także chór Ave z 
Fundacji AVE i Parafii w Płudach 
przy wsparciu sióstr nowicjuszek. 
Dyrygować będzie Barbara Hijew-
ska. 

Organizatorem wydarzenia jest 
Fundacja AVE we współpracy ze 
Zgromadzeniem Sióstr Franciszka-
nek Rodziny Maryi. Projekt współ-
finansuje m.st. Warszawa - Dziel-
nica Wola. Wstęp wolny, rezerwa-
cja miejsc siedzących na funda-
cjaave.pl. 

 

O G Ł O S Z E N I A  
1. W czwartek, 16 czerwca, przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze św. o godz. 
7.00; 8.30; 10.00; 11.30, 13.00 i 16.00. Centralną procesję rozpoczniemy po Mszy św. o godz. 16.00 w naszej 
parafii, a zakończymy w parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny przy ul. Żytniej. Nie ma tego dnia 
nabożeństwa czerwcowego. Nie będzie także Mszy św. o godz. 18:30. Kancelaria tego dnia – nieczynna. 
2. Jak co roku ulicami Warszawy przejdzie centralna procesja Bożego Ciała. O godz. 10:00 zostanie odprawiona 
uroczysta Msza św. w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela, po której wyruszy orszak procesyjny. 
3. Zapraszamy na Koncert – prawykonanie – we wtorek, 14 czerwca, o godz. 19:15 w naszym Kościele.  
11 muzycznych obrazów życia św. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, założyciela Rodziny Maryi,  
w 200. rocznicę urodzin. Wstęp wolny. 
4. Spotkanie Koła Żywego Różańca odbędzie się dziś po Mszy św. o godz. 8:30 w dolnej plebanii. 
5. Zapraszamy do udziału w Mszach św. w intencji śp. ks. Giennadija Kozłowa. 
6. Zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa – z wystawieniem Najświętszego 
Sakramentu – codziennie o godz. 18:00. 
7. Zapraszamy na Pielgrzymkę autokarową do Włoch – śladami św. Augustyna i św. Moniki. Od 11 do 19 
października 2022 r. Program pielgrzymki – na stolikach przy wyjściu z kościoła oraz w gablocie i na stronie 
internetowej. 
8. Dziś można złożyć ofiarę na biednych do puszki za ławkami. 
9.  wspomnienia liturgiczne: poniedziałek – wsp. św. Antoniego z Padwy, kapłana i doktora Kościoła;  
wtorek – wsp. bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika; piątek – wsp. św. Alberta Chmielowskiego, zakon-
nika.  
 

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