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 LITURGIA SŁOWA  
 

Am 6,1a.4-7; Ps 146; 1 Tm 6,11-16; Łk 16,19-31 
Ref. psalmu: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.  
 

Jezus powiedział do faryzeuszów: „Żył pewien człowiek 
bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień 
świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty 
wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpad-
kami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego 
wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abra-

hama. Umarł także 
bogacz i został po-
grzebany. Gdy w 
Otchłani, pogrążo-
ny w mękach, pod-
niósł oczy, ujrzał  
z daleka Abrahama 
i Łazarza na jego 
łonie. I zawołał:  
„Ojcze Abrahamie, 
ulituj się nade mną 

i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie 
i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”. 
Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzy-
małeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu 
doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między 
nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby 
chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się 
przedostać”. Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go 
do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich 
przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”. Lecz 
Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich 
słuchają”. Tamten odrzekł: „Nie, ojcze Abrahamie, lecz 
gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. Od-
powiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to 
choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”.  

– Oto słowo Pańskie.  

Słuchając przypowieści Pana Jezusa, spróbuję 
przywołać na pamięć bolesne podziały na bied-
nych i bogatych (informacje radiowe, telewi-
zyjne, prasowe). Czy spotykam się z nimi także 
w moim środowisku? Czy nie ma wokół mnie 
biednych Łazarzy? Co mogę powiedzieć o mo-
jej osobistej wrażliwości na ludzi potrzebują-
cych? 

Zwrócę uwagę na postawę człowieka boga-
tego. Jezus opisuje jego życie w kilku słowach: 
„Dzień w dzień świetnie się bawił”. Jego życie 
polegało jedynie na braniu i używaniu. Skut-
kiem takiej postawy było zamknięcie się we 
własnym świecie przyjemności i brak wrażliwo-
ści na potrzeby człowieka żyjącego tuż obok. 

Patrząc na zachowanie bogatego, zapytam 
siebie przed Jezusem o moje życie: Czy nie od-
najduję w sobie cech postawy bogatego? Czy 
nie koncentruję się jedynie na staraniach o za-
spokojenie własnych potrzeb? Czy potrafię 
dzielić się z innymi nie tylko tym, co mi zbywa? 

Los bogatego człowieka po śmierci jest gorz-
kim owocem jego całego życia przesiąkniętego 
egoizmem. Podobnie jak za życia, tak i teraz, 
jest sam. Dzieli go wielka przepaść od Łazarza 
i Abrahama, ponieważ takim było jego życie. 
Piekło dla człowieka zaczyna się w tym mo-
mencie, w którym decyduje się on żyć tylko dla 
siebie. 

Postaram się z całą szczerością serca wyznać 
przed Jezusem te postawy własnego egoizmu, 
które najbardziej ranią moich bliskich. Trwając 
w milczeniu, będę prosił Jezusa, aby On sam 
ostrzegł mnie i wskazał na to, co w moim życiu 
najbardziej zamyka mnie na bliźnich. Będę pro-
sił Go usilnie: „Jezu, uwolnij mnie od zajmowa-
nia się tylko sobą”.   

Krzysztof Wons SDS 
 



 

KOMENTARZE DO CZYTAŃ  
Przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego  
czytania 
Utracona miara! Nadmiar przy-

jemności, którą człowiek wytwa-
rza/kreuje, którą chce wycisnąć z 
niemalże każdej chwili życia, rze-
czy, osób, z siebie samego, prowa-
dzi do choroby zaślepienia oczu i 
zatwardziałości serca. Zwyczajnie 
traci dobrą miarę. Nadmiar i nieli-
mitowane przyjemności dostar-
czane także przez media elektro-
niczne w dobrze znanym od wie-
ków haśle chleba i igrzysk ostatecz-
nie rozbijają człowieka, społeczeń-
stwo. Nie ignorujemy przy tym nie-
dostatków ludzi ubogich. Naród 
Wybrany w dostępie do nadmiaru 
dóbr stracił widzenie w wierze 
Boga, swego Stwórcę. Prorok 
Amos, określając swoją tożsamość 
w chwili złośliwych ataków zna-
czących tego świata, powie o sobie: 
jestem pasterzem owiec i tym, co 
nacina sykomory. Znał się na ho-
dowli zwierzęcej i roślinnej. Pa-
sterz wie, ile i czego owce potrze-
bują do wzrostu, wie też, gdzie je 
prowadzić, aby skorzystały z pa-
stwiska i wodopoju. Nacina się sy-
komory, małe owoce figowca w 
pewnym momencie rozwoju, aby 
wydawały owoc słodszy. Dzisiaj 
„nacina” nas słowem prorockim, 
tonem upomnienia: nie zapomnij o 
swoim Bogu-Panu. Jesteś stworze-
niem i zachowaj dobrą miarę. Za-
pytano przed laty pewnego męż-
czyznę dziewięćdziesięcioletniego 
w dobrej zewnętrznej formie: co się 
przyczyniło do jego dobrostanu i 
długiego życia? Odpowiedział: re-
gularna modlitwa, ciężka fizyczna 
praca oraz od czasu do czasu umiar-
kowana przyjemność. 

 
Komentarz do psalmu 
Kościół w podejściu duszpaster-

skim zajęty w głównej mierze nau-
czaniem, a pomijający zaintereso-
wanie ubogimi ludźmi traci wiary-
godność. Uprzywilejowane miejsce 
w oczach Boga zajmuje człowiek 

ubogi, bez podpórek egzystencjal-
nych w dramacie życia pośród 
spraw tego świata. Zainteresowanie 
człowiekiem cierpiącym to jest kie-
runek ewangeliczny, wejście w mi-
sję Jezusa: kapłańską, nauczyciel-
ską i prorocką. Samo mechaniczne 
czytanie Biblii na niewiele się zda, 
kiedy człowieka dopada depresja, 
ale cierpliwość, troskliwość, empa-
tyczna obecność przy ubogim 
współbracie już tak. 

 
Komentarz do drugiego  
czytania 
A ty, człowiecze Boży - św. Paweł 

doświadczył, co to znaczy przyob-
lec się w Chrystusa. Ewangelia i 
myślenie Chrystusowe przeniknęły 
jego serce i myśl. W listach jego au-
torstwa do chrześcijan wyraźnie 
daje się zauważyć związek czło-
wieka z Bogiem. Nie oddzielisz 
człowieka od Boga. Ten rodzaj po-
strzegania obecny jest w słowach 
kierowanych do Tymoteusza, dro-
giego ucznia, któremu Paweł po-
mógł przyoblec się w Chrystusa 
głosząc Tymoteuszowi dobrą no-
winę. Szukamy dzisiaj człowie-
czeństwa, pytamy: Kimże jest czło-
wiek? , chcemy uchwycić czło-
wieka w szczęściu, do szczęścia 
podprowadzać. Oddzielając czło-
wieka od Boga, nie osiągnie się 
tego celu. 

 
Komentarz do Ewangelii 
W pysze i dobrostanie człowiek 

często ma wysoko uniesione oczy, 
a jednak nie widzi wystarczająco 
ostro i wyraźnie. W odwrotnym po-
łożeniu, bólu i nędzy, podnosi oczy 
i widzi jakby ostrzej, inaczej. Bo-
gacz w Ewangelii nawet nie ma 
imienia, błyszczy przepychem - a 
bisior, jedna z droższych i najstar-
szych tkanin w kulturze śródziem-
nomorskiej, w świetle dnia, w ja-
snych promieniach słońca na-
prawdę ślicznie się mienił. Na po-
zór miał wszystko, a w rzeczywi-
stości nie miał ani imienia, ani toż-

samości, która by go integrowała 
wewnętrznie. Dzień w dzień świet-
nie się bawił. Natomiast człowiek 
prawy, powołany do życia przez 
Boga, zaproszony jest, aby dzień w 
dzień, z dnia na dzień kochać. Ła-

KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
 

1596 Diakoni są wyświęcani dla 
zadań posługi w Kościele. Nie 
otrzymują oni kapłaństwa po-
sługi, ale święcenia dają im 
prawo do ważnych funkcji w po-
słudze słowa, w kulcie Bożym,  
w zadaniach duszpasterskich  
i charytatywnych, które mają 
pełnić pod pasterskim zwierzch-
nictwem swojego biskupa. 
1597 Sakrament święceń udzie-
lany jest przez włożenie rąk, 
któremu towarzyszy uroczysta 
modlitwa konsekracyjna. Prosi 
się w niej Boga, by otrzymują-
cemu święcenia udzielił łask Du-
cha Świętego, potrzebnych dla 
jego posługi. Święcenia wyci-
skają niezatarty charakter sakra-
mentalny. 
1598 Kościół udziela sakra-
mentu święceń tylko mężczy-
znom (viris) ochrzczonym, któ-
rych zdolności do wykonywania 
posługi kapłańskiej zostały sta-
rannie rozeznane. Odpowie-
dzialność i prawo dopuszczenia 
kogoś do przyjęcia sakramentu 
święceń przysługuje władzy ko-
ścielnej. 
1599 W Kościele łacińskim sa-
krament święceń prezbiteratu 
jest udzielany w sposób zwy-
czajny tylko kandydatom, któ-
rzy są gotowi dobrowolnie przy-
jąć celibat i publicznie wyrażają 
wolę zachowania go z miłości 
do Królestwa Bożego i służby lu-
dziom. 
1600 Udzielanie sakramentu 
święceń wszystkich trzech 
stopni należy do biskupów. 
 



  

zarz, nędzarz, nie miał zewnętrznie 
niczego, ale miał imię. Łazarz - gr. 
Lazaros, hebr. El-azar – Bóg 
(ws)pomógł; mój Bóg jest pomocą. 

W głębszym zrozumieniu Słowa 
Bożego na dziś pomoże nam zapro-
ponowana aklamacja wykonana 
przed Ewangelią: Jezus Chrystus, 
będąc bogatym dla nas, stał się ubo-
gim, aby nas ubóstwem swoim ubo-

gacić (2 Kor 8,9). Bogacz z ewan-
gelii nie zachował miary sprawie-
dliwości, nie zauważył nędzarza, 
patrzenie z góry wyeliminowało 
współczucie, minimum, które na-
kłada na nas człowieczeństwo, to 
jest podzielenie się z ubogim, prze-
kazanie części dóbr, aby ubogi 
mógł przeżyć. Jezus idzie dalej, 
czyni krok ku człowiekowi, staje 

obok ubogiego, staje się ubogim. 
Wielu kobietom i mężczyznom 
udało się stać się ubogim z ubo-
gimi: św. Brat Albert Chmielowski, 
Matka Teresa z Kalkuty, Damian 
De Veuster i wielu innych. 

 
Komentarze zostały przygotowane 

przez ks. Waldemara Kluza 

 

Z NAUCZANIA SŁUGI BOŻEGO   
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 
Słowa Prymasa kard. Wyszyńskiego na kilka dni przed uwięzieniem. 

 

Gdy będę w więzieniu, a powiedzą Wam, że Prymas zdradził sprawy Boże – nie 
wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas ma nieczyste ręce – nie wierzcie. Gdyby mówili, 
że Prymas stchórzył – nie wierzcie. Gdy będą mówili, że Prymas działa przeciwko 
Narodowi i własnej Ojczyźnie – nie wierzcie. Kocham Ojczyznę więcej niż własne 
serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej.  

 

15 OBIETNIC, KTÓRE MATKA BOŻA ZŁOŻYŁA KAŻDEMU 
ODMAWIAJĄCEMU RÓŻANIEC 

Rola jaką odegrał św. Dominik w 
szerzeniu nabożeństwa do Naj-
świętszej Maryi Panny jest niepod-
ważalna. Według przekazów to 
właśnie jemu objawiła się Matka 
Boża wręczając skuteczną broń 
przeciwko odstępstwom od wiary – 
modlitwę różańcową. Była to Jej 
odpowiedź na błagalne wołanie o po-
moc w walce o wybawienie dusz od 
herezji albigensów. Początkowo 
Różaniec składał się ze 150 powtó-
rzeń (na wzór 150 psalmów Starego 
Testamentu) Pozdrowienia Aniel-
skiego. Było to podyktowane 
względami praktycznymi, ponie-
waż nie wszyscy bracia zakonni po-
trafili czytać, dlatego też przełożeni 

zalecali im zastępowanie lektury 
Pisma Świętego modlitwą różań-
cową, zwaną ówcześnie Psałterzem 

Maryjnym. W tej formie Różaniec 
(z kilkoma niewielkimi zmianami, 
takimi jak dodanie na końcu każ-
dego „Zdrowaś Maryjo” jednego z 
wydarzeń z życia Pana Jezusa i Ma-
ryi w celu rozmyślań) dotrwał aż do 
XV wieku. Wtedy to bł. Alan de La 
Roche, również dominikanin, prze-
budował strukturę modlitwy różań-
cowej, dzieląc ją na trzy części (Ra-
dosną, Bolesną i Chwalebną) oraz 
dodając do niej modlitwę „Ojcze 
nasz”. Ten układ Różańca (wraz z 
modlitwą „O mój Jezu” odmawianą 
po każdej dziesiątce na polecenie 

Maryi, która ukazała się Pastusz-
kom w Fatimie oraz z tajemnicami 
światła dodanymi w 2002 roku 
przez św. Jana Pawła II) znamy i 
stosujemy do dziś. Bł. Alan de La 
Roche kochał Matkę Bożą nie 
mniej niż św. Dominik. Propago-
wał oddawanie Jej czci zakładając 
Bractwa Różańcowe do czego na-
mawiała go sama Maryja. W obja-
wieniu, otrzymanym przez domini-
kanina, Bogarodzica przekazała mu 
również 15 obietnic. Wyświad-
czone zostaną one każdemu, kto 
poważnie i sumiennie będzie odma-
wiał Różaniec: 

 
1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali Różaniec, obiecuję szczególną opiekę. 2. Dla 
tych, którzy będą wytrwale odmawiali Różaniec, zachowam pewne szczególne łaski. 
3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi 
herezję. 4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do 
świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba. 
5. Ci, którzy zawierzą mi się przez Różaniec, nie zginą. 6. Ci, którzy będą z pobożnością 
odmawiali mój Różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani 
nieszczęściem ani nie umrą nie przygotowani. 7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się 
memu Różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła. 8. Ci, którzy będą odmawiali 
Różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej 
łaski i będą mieli udział w zasługach błogosławionych. 9. Szybko wyprowadzę  



 

z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały Różaniec. 10. Prawdziwe dzieci mojego Różańca będą się 
radować wielką chwałą w niebie. 11. To, o co prosić będziecie przez mój Różaniec, otrzymacie. 12. Ci, którzy będą 
szerzyć nabożeństwo do mojego Różańca, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach. 13. Otrzymałam 
od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego Różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu  
i w godzinie śmierci. 14. Ci, którzy wiernie odmawiają mój Różaniec, są moimi dziećmi – prawdziwie są oni 
braćmi i siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa. 15. Nabożeństwo do mego Różańca jest szczególnym znakiem 
Bożego upodobania.  
 

 

O G Ł O S Z E N I A  
1. Dziękujemy za ofiary złożone na remont naszego kościoła. 
2. Pierwsze spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych, które będą przyjmować I Komunię w 2023 r. 
odbędzie się w najbliższy wtorek, 27 września, o godz. 19:00 w kościele. Zapraszamy rodziców dzieci 
pierwszokomunijnych z naszej parafii, aby pobrali w zakrystii bądź kancelarii formularz zgłaszający. Szczegóły 
na naszej parafialnej stronie internetowej. 
3. Zapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjne i rozpoczynające nowy kurs PostCresima – 11 paź-
dziernika o godz. 19:30 w kościele. Prowadzimy w parafii także tradycyjny kurs trwający około dwóch lat. 
Pierwsze spotkanie – w połowie października. Zapraszamy rodziców kandydatów dwuletniego kursu do Bierz-
mowania, aby pobrali w zakrystii bądź kancelarii formularz zgłaszający. Wszystkie informacje znajdują się na 
naszej parafialnej stronie internetowej. 
4. 10 października rozpoczynamy kolejne Katechezy dla Dorosłych i Młodzieży. To są katechezy zarówno 
dla wierzących, jak i szczególnie dla tych, którzy mają problemy z wiarą. Dlatego prosimy, abyście zaprosili 
swoich bliskich, którzy już do kościoła nie przychodzą. Katechezy będą się odbywać w każdy poniedziałek  
i czwartek o godz. 19:30 w kościele. 
5. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Po Mszy św. o godz. 9:00 zapraszamy na nabożeństwo 
do Niepokalanego Serca Maryi.  
6. Za tydzień przypada pierwsza niedziele miesiąca. Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu  
o godz. 18.00. 
7. Za tydzień w niedzielę – spotkanie Żywego Różańca po Mszy św. o godz. 8.30 w dolnej plebani. Wszystkich, 
którzy chcieliby się włączyć we wspólną modlitwę różańcową, serdecznie zapraszamy. 
8. Za tydzień, w niedzielę, spotkanie Róż Różańcowych Rodziców po Mszy św. o godz. 11.30 w dolnym 
kościele. Róża różańcowa opiera się na modlitwie wspólnotowej w 20-osobowych grupach rodziców, zwanych 
różami. Rodzic podejmuje modlitwę w intencji swoich dzieci oraz dzieci wszystkich członków danej róży. 
Wiemy, jak ważna jest modlitwa za swoje dzieci, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby 
dołączyć do róży, na spotkanie. 
9. 3 października o godz. 19:00 w kaplicy Matki Bożej rozpoczynamy Kurs dla Narzeczonych. Zapisy na 
pierwszym spotkaniu. 
10. W październiku zapraszamy na nabożeństwa różańcowe – codziennie o godz. 17.50 oraz zachęcamy także 
do osobistej modlitwy różańcowej.  
11. Zbliża się listopad szczególny czas modlitwy za naszych bliskich zmarłych. Zapraszamy do składania 
wypominek w kancelarii lub zakrystii. Za zmarłych modlimy się przed każdą wieczorną Mszą świętą  
w listopadzie oraz przez cały rok odprawiamy Mszę św., w poniedziałki o godz. 18.30. 
12. W najnowszym tygodniku „Niedziela”, w dodatku warszawskim, ukazał się artykuł o naszej parafii pt. 
„Nowolipki i duch Muranowa”. Polecamy.  
13. Przyjmujemy już intencje mszalne na rok 2023.  
14. Wspomnienia liturgiczne: wtorek – wsp. św. Wincentego a Paulo, kapłana; środa – wsp. św. Wacława, 
męczennika; czwartek – święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała; piątek – wsp. św. Hieronima, 
kapłana i doktora Kościoła; sobota – wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła.  
 
 

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