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II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego
1. Dziś, w 2. Niedzielę Wielkanocną, wychwa- we wtorek, 26 kwietnia, uroczystość św.
Wojciecha, biskupa i męczennika – główlamy Boga za Jego bezgraniczne Miłosiernego patrona Polski,
dzie, objawione w Tajemnicy Paschalnej
Chrystusa. Koronkę do Miłosierdzia Bożego
- w piątek, 29 kwietnia, święto św. Kataodprawimy o godz. 15.00., w Godzinę Miłorzyny Sieneńskiej, dziewicy i Doktora Kosierdzia, a nie jak zwykle o godz. 17.00.
ścioła, patronki Europy.
Dziś nie będzie nabożeństwa o godz.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
17.00. Po nabożeństwie o godz. 15.00.
imieniny, składamy życzenia błogosławieńmodlić się będziemy za zmarłych z naszych
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w żyrodzin. Pragniemy przypomnieć, że w kaciu osobistym i zawodowym
żdy czwartek po Mszy św. o godz. 17.00.
odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, w intencji kapłanów pochodzących 5. W Wielki Piątek, na Grób Pański w Jerozolimie zebraliśmy 2680 PLN, a w czasie
z naszej parafii i o nowe powołania kapłańzbiórki w Poniedziałek Wielkanocny, na
skie i zakonne.
potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubel2. Koła Żywego Różańca zapraszają na coskiego, 1680 PLN. Wszystkim ofiarodawdzienna modlitwę różańcową w intencji
com składamy serdecznie Bóg zapłać.
pokoju na świecie a zwłaszcza w Ukrainie.
Modlitwę w kościele prowadzą poszczególne grupy parafialne od poniedziałku do
piątku o godz. 16.30., w sobotę o godz. MODLITWA RÓŻAŃCOWA
11.30., a w niedzielę o godz. 14.00

w intencji pokoju na świecie
i nawrócenia Rosji

3. Dziękujemy s. Jakubinie, p. Marii Zmyi, p.
Hannie Czajkowskiej, p. Janowi Zygańskiemu, p. Stanisławowi Podgórskiemu, p. Stanisławowi Gawrysiowi, p. Dariuszowi Bry- Pon. 16.30 - Koła Żywego Różańca
lowi, p. Krzysztofowi Walczakowi, p. Micha- Wt. 16.30 - Odnowa w Duchu
Świętym
łowi Pyrka za przygotowanie w tym roku
Śr. 16.30 - Miłosierdzie Boże
Ciemnicy i Grobu Pańskiego.

Rozlicz PIT i przekaż 1%
podatku na parafialną
„Fundację Ecclesia
Villanovensis”
numer KRS: 0000331641

Wspólnota Miłosierdzia Bożego
i Matki Boskiej Miłosiernej

Rzymskokatolicka Paraﬁa
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.0 - 11.00
BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 184 8491 8000 0001

www.paraﬁawilanow.pl
e-mail: kancelaria@paraﬁawilanow.pl

Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com

Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

4

PIERWSZE CZYTANIE
Dz 5, 12-16

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Wiele znaków i cudów działo się wśród ludu przez ręce
apostołów. Trzymali się wszyscy razem
w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie
miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich
wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana.
Wynoszono też chorych na ulice i kładziono
na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegały się wielkie rzesze do Jeruzalem, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia.

zaprasza

Oto słowo Boże

do wspólnej modlitwy
w niedzielę 24 kwietnia 2022 r.

PSALM RESPONSORYJNY

o godz. 15.00

(Godzina Bożego Miłosierdzia)
w naszym kościele.

Czw. 16.30 - Męski Różaniec

4. W tym tygodniu przypadają następujące Pt. 12.30 - Legion Maryi
święta liturgiczne:
Sob. 11.30 - Koła Żywego Różańca
- w poniedziałek, 25 kwietnia, święto św. Ndz 14.00 - Wspólnoty parafialne
Marka, Ewangelisty,

L I T U R G I A

10.04. – 8.05.2022
Módlmy się za nieuleczalnie
chorych, aby całą ufność
i nadzieję pokładali
w miłosierdziu Bożym.

KOMENTARZ - cd. ze str 1
Pragnie w nich wskazać na źródło tego pokoju, który rodzi się z jego cierpienia, z tej
gotowości dźwigania naszego grzechu, który
go ukrzyżował. Mówi: „Pokój wam!”, błogosławiąc tych, którzy wbijają gwoździe w jego
ręce i nogi.
Tylko tam gdzie kierujemy się w naszych
wyborach i postępowaniu miłosierdziem może rodzić się prawdziwy pokój. Jest to droga,
którą nieustannie idzie Jezus, droga czynienia pokoju poprzez miłosierdzie. To na niej
Chrystus pochylał się nad każdym człowiekiem, również nad tymi, którzy nie potrafią
przyjąć gestu pełnego miłości, którzy tę
Miłość Przedwieczną krzyżują.
Ks. Maciej Czapliński
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Ps 118 (117), 2-4. 22-24. 25-27a

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny
Albo: Alleluja
Niech dom Izraela głosi: «Jego łaska na
wieki». * Niech dom Aarona głosi:
«Jego łaska na wieki».
Niech wyznawcy Pana głoszą: *
«Jego łaska na wieki».
Kamień odrzucony przez budujących †
stał się kamieniem węgielnym. *
Stało się to przez Pana i cudem jest w
naszych oczach.
Oto dzień, który Pan uczynił, * radujmy
się nim i weselmy.
O Panie, Ty nas wybaw, *
pomyślność daj nam, o Panie!
Błogosławiony, który przybywa w imię
Pańskie, †
błogosławimy wam z Pańskiego domu. *
Pan jest Bogiem i daje nam światło.

DRUGIE CZYTANIE

Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19
Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła: Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwaniu w Jezusie, byłem
na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa
Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za
sobą potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej:
«Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu
Kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamonu,
Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei».

Nr 686

S Ł O W A

I obróciłem się, by patrzeć, co to za głos do
mnie mówił; a obróciwszy się, ujrzałem
siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, przyobleczonego w szatę do stóp
i przepasanego na piersiach złotym pasem.
Kiedy Go ujrzałem, do stóp Jego padłem
jak martwy, a On położył na mnie prawą
rękę, mówiąc: «Przestań się lękać! Ja jestem Pierwszy i Ostatni, i Żyjący. Byłem
umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków
i mam klucze śmierci i Otchłani. Napisz
więc to, co widziałeś i co jest, i co potem
musi się stać».
Oto Słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 20, 29
Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwie-rzyli

EWANGELIA
J 20, 19-31

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam
gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były
zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł
Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im
ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie,
ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do
nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał,
tak i Ja was posyłam». Po tych słowach
tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie
Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden
z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem
z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach
Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę
palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej
nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po
ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli
znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte,
stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj
swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę
i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem,
lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi
rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!». Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że
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KOMENTARZ
Otaczający nas świat jest pełen niepokoju,
burzącego ład społeczny i ten który jest potrzebny dla każdego z nas do harmonijnego i
szczęśliwego życia. Niepokoju jaki się rodzi
między państwami, narodami i poszczególnymi ludźmi, jakim są naznaczone nasze relacje rodzinne, sąsiedzkie i w miejscach pracy.
Wobec tego całego rozkrzyczanego świata
wciąż głoszącego to przedziwne orędzie niepokoju, staje dzisiaj Chrystus, podobnie jak
przed zalęknionymi uczniami, staje wobec
nas, mówiąc „Pokój wam”.
Jakże wymownie obraz z dzisiejszej Ewangelii, ukazujący przychodzącego do pełnych
lęku uczniów zmartwychwstałego Chrystusa,
wpisuje się ten wizerunek Jezusa Miłosiernego, jaki został ukazany św. Faustynie Kowalskiej. Nasz Pan przedstawiony na tym płótnie,
wydaje się w delikatnym uśmiechu i w geście
błogosławieństwa nieść orędzie pokoju, do
tych, którzy gromadzą się przed Nim.
Krocząc, zdaje się jakby chciał wejść w nasze życie. Mówi całym sobą: „Pokój wam!”,
ukazując jednocześnie swoje rany. Cd na str.4
Ks. Maciej Czapliński
Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie
widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków,
których nie zapisano w tej księdze, uczynił
Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano,
abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem,
Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie
w imię Jego.
Oto słowo Pańskie
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Triduum Paschalne w naszej parafii.

Niedziela Bożego Miłosierdzia

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

Triduum Paschalne rozpoczęło się w WielTo jedyny dzień w roku, kiedy nie sprawuje
ki Czwartek Liturgią Wieczerzy Pańskiej. W s ię Mszy Świętej. W tym dniu adorujemy
tym dniu wspominaliśmy pamiątkę ustano- Krzyż Pański i rozważamy Mękę Pańską.
wienia przez Pana Jezusa sakramentu
O godz. 7.00 rozpoczęliśmy dzień tzw.
Eucharystii i kapłaństwa.
Na początku Mszy św. dzieci i wspólnoty Ciemną Jutrznią - modlitwą brewiarzową
parafialne złożyły życzenia kapłanom pra- razem z kapłanami. O godzinie 15.00 odbyła się Droga Krzyżowa wokół kościoła. Rozcującym w naszej parafii.
ważania w oparciu o myśli kard. Augusta
Hlonda czytały zespoły parafialne.

AKT ODDANIA SIĘ
MIŁOSIERDZIU
BOŻEMU
O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc
żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i ciała,
zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników,
niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i
strapionym. Strzeż mnie więc, o Jezu, jako własności swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę
ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją, to
jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje
miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki. Amen.

Wiara i rozum.
ROZDZIAŁ VI WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE TEOLOGII I FILOZOFII
Różne typy refleksji filozoficznej
75. Zarysowana historia związków między
wiarą a filozofią ukazuje, że można mówić
o różnych typach refleksji filozoficznej z punktu widzenia jej odniesień do wiary chrześcijańskiej. Pierwsza z nich to filozofia całkowicie niezależna od Objawienia ewangelicznego: odmiana ta zaistniała historycznie w epokach poprzedzających narodzenie Odkupiciela, później zaś występowała także w regionach, dokąd Ewangelia jeszcze nie dotarła. W takiej sytuacji filozofia ujawnia słuszną
ambicję, by być przedsięwzięciem autonomicznym, to znaczy kierującym się własnymi
prawami, opierając się wyłącznie na zdolnościach rozumu. To dążenie należy popierać i
umacniać, choć ze świadomością, że wro-
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dzona słabość ludzkiego rozumu narzuca mu
poważne ograniczenia. Refleksja filozoficzna
bowiem, jako poszukiwanie prawdy w sferze
przyrodzonej, jest zawsze przynajmniej pośrednio otwarta na rzeczywistość nadprzyrodzoną.
Gdy sama teologia sięga po pojęcia i argumenty filozoficzne, należy zachować postulat
właściwie rozumianej autonomiczności myślenia. Rozumowanie przeprowadzone zgodnie ze ścisłymi kryteriami racjonalnymi jest
bowiem gwarancją osiągnięcia wyników, które są powszechnie prawdziwe. Także tutaj
sprawdza się zasada, że łaska nie niszczy
natury, ale ją doskonali: przyzwolenie wiary,
ogarniające rozum i wolę, nie niszczy, ale do-

Podczas homilii ks. Tomasz przypomniał
znaczenie Eucharystii, a po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do tzw. Ciemnicy na pamiątkę przebywania Pana Jezusa w więzieniu po Jego
pojmaniu w Ogrodzie Getsemanii, gdzie
modlił się przed męką.

Wielka Sobota
Wielka Sobota jest dniem ciszy... i adoracji
Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim. Po porannej Ciemnej Jutrzni aż do
wieczornej Wigilii Paschalnej trwało święcenie pokarmów przed kościołem.
Liturgia Wigilii rozpoczęła się od Liturgii
światła - poświęcenia ognia i przygotowania
paschału, od którego wierni zapalili swoje
świece.

Wieczorem miała miejsce Liturgia Męki
Po zapaleniu świateł w kościele wysłuchaliPańskiej z Adoracją Krzyża, po której Naj- śmy ORĘDZIA WIELKANOCNEGO - Exsulświętszy Sakrament został przeniesiony do tetu, a potem rozpoczęła się Liturgia Słowa,
w której wybrzmiał radosny śpiew Alleluja.
Grobu Pańskiego.
Trzecią częścią Wigilii Paschalnej jest Liturgia chrzcielna z błogosławieństwem wody
chrzcielnej i odnowieniem przyrzeczeń
chrzcielnych - najważniejszego aktu wiary dla
nas, wierzących.

Adoracja Najświętszego Sakramentu trwała do późnych godzin wieczornych.

(Dz 1742).
skonali zdolność samodzielnego myślenia
każdego człowieka wierzącego, który przyjmuje prawdy objawione.
Czymś wyraźnie różnym od tego słusznego
postulatu jest teoria tak zwanej filozofii «samowystarczalnej», wyznawana przez licznych
filozofów nowożytnych. Nie głosi ona słusznej
autonomii refleksji filozoficznej, ale domaga
się raczej uznania samowystarczalności myślenia, co jest w oczywisty sposób nieuzasadnione: odrzucenie bogactwa prawdy płynącego z Bożego Objawienia oznacza bowiem
zamknięcie sobie dostępu do głębszego poznania prawdy, ze szkodą dla samej filozofii.
76. Innym typem refleksji filozoficznej jest ta,
którą wielu określa mianem filozofii chrześcijańskiej. Określenie to jest samo w sobie uzasadnione, nie należy go jednak błędnie rozumieć: nie powinno ono sugerować, jakoby istniała jakaś oficjalna filozofia Kościoła, gdyż
wiara jako taka nie jest filozofią. Ma ono raczej
oznaczać chrześcijańską refleksję filozoficzną,
spekulację filozoficzną powstałą w żywotnym
związku z wiarą.

Nr 686

Nie określa zatem wyłącznie filozofii wypracowanej przez filozofów chrześcijańskich,
którzy w swoich poszukiwaniach nie chcieli
zaprzeczać wierze. Mówiąc o filozofii chrześcijańskiej mamy na myśli wszystkie ważne
kierunki myśli filozoficznej, które nie powstałyby bez bezpośredniego lub pośredniego
wkładu wiary chrze-ścijańskiej.
Tak więc w filozofii chrześcijańskiej można
dostrzec dwa aspekty: aspekt subiektywny,
który polega na oczyszczeniu rozumu przez
wiarę. Jako cnota teologalna wiara uwalnia
rozum od zadufania — typowej pokusy, której łatwo ulegają filozofowie. Dzięki pokorze
filozof zdobywa się na odwagę podjęcia także pewnych problemów, które trudno byłoby mu rozstrzygnąć, gdyby nie uwzględnił
wiedzy uzyskanej dzięki Objawieniu. Przykładem może tu być zagadnienie zła i cierpienia, osobowa tożsamość Boga, pytanie
o sens życia, a bardziej bezpośrednio —
radykalne pytanie metafizyczne: «dlaczego
coś istnieje?».

Fragmenty Encykliki JPII
Ciąg dalszy w natępnym numerze Klimatów

Nr 686

Czwartą częścią Wigilii Paschalnej jest
Liturgia Eucharystyczna.
Na rozesłanie kończące obchody Triduum
Paschalnego kapłan udzielił uroczystego
błogosławieństwa i wyśpiewaliśmy Alleluja.
Tradycyjnie Adorację Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim prowadziły
siostry pasjonistki.

Elżbieta Wrotek
Fot. Adam Wieczorek
Więcej zdjęć na: www.parafiawilanow.pl
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BOŻEMU
O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc
żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i ciała,
zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników,
niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i
strapionym. Strzeż mnie więc, o Jezu, jako własności swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę
ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją, to
jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje
miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki. Amen.

Wiara i rozum.
ROZDZIAŁ VI WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE TEOLOGII I FILOZOFII
Różne typy refleksji filozoficznej
75. Zarysowana historia związków między
wiarą a filozofią ukazuje, że można mówić
o różnych typach refleksji filozoficznej z punktu widzenia jej odniesień do wiary chrześcijańskiej. Pierwsza z nich to filozofia całkowicie niezależna od Objawienia ewangelicznego: odmiana ta zaistniała historycznie w epokach poprzedzających narodzenie Odkupiciela, później zaś występowała także w regionach, dokąd Ewangelia jeszcze nie dotarła. W takiej sytuacji filozofia ujawnia słuszną
ambicję, by być przedsięwzięciem autonomicznym, to znaczy kierującym się własnymi
prawami, opierając się wyłącznie na zdolnościach rozumu. To dążenie należy popierać i
umacniać, choć ze świadomością, że wro-
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dzona słabość ludzkiego rozumu narzuca mu
poważne ograniczenia. Refleksja filozoficzna
bowiem, jako poszukiwanie prawdy w sferze
przyrodzonej, jest zawsze przynajmniej pośrednio otwarta na rzeczywistość nadprzyrodzoną.
Gdy sama teologia sięga po pojęcia i argumenty filozoficzne, należy zachować postulat
właściwie rozumianej autonomiczności myślenia. Rozumowanie przeprowadzone zgodnie ze ścisłymi kryteriami racjonalnymi jest
bowiem gwarancją osiągnięcia wyników, które są powszechnie prawdziwe. Także tutaj
sprawdza się zasada, że łaska nie niszczy
natury, ale ją doskonali: przyzwolenie wiary,
ogarniające rozum i wolę, nie niszczy, ale do-

Podczas homilii ks. Tomasz przypomniał
znaczenie Eucharystii, a po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do tzw. Ciemnicy na pamiątkę przebywania Pana Jezusa w więzieniu po Jego
pojmaniu w Ogrodzie Getsemanii, gdzie
modlił się przed męką.

Wielka Sobota
Wielka Sobota jest dniem ciszy... i adoracji
Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim. Po porannej Ciemnej Jutrzni aż do
wieczornej Wigilii Paschalnej trwało święcenie pokarmów przed kościołem.
Liturgia Wigilii rozpoczęła się od Liturgii
światła - poświęcenia ognia i przygotowania
paschału, od którego wierni zapalili swoje
świece.

Wieczorem miała miejsce Liturgia Męki
Po zapaleniu świateł w kościele wysłuchaliPańskiej z Adoracją Krzyża, po której Naj- śmy ORĘDZIA WIELKANOCNEGO - Exsulświętszy Sakrament został przeniesiony do tetu, a potem rozpoczęła się Liturgia Słowa,
w której wybrzmiał radosny śpiew Alleluja.
Grobu Pańskiego.
Trzecią częścią Wigilii Paschalnej jest Liturgia chrzcielna z błogosławieństwem wody
chrzcielnej i odnowieniem przyrzeczeń
chrzcielnych - najważniejszego aktu wiary dla
nas, wierzących.

Adoracja Najświętszego Sakramentu trwała do późnych godzin wieczornych.

(Dz 1742).
skonali zdolność samodzielnego myślenia
każdego człowieka wierzącego, który przyjmuje prawdy objawione.
Czymś wyraźnie różnym od tego słusznego
postulatu jest teoria tak zwanej filozofii «samowystarczalnej», wyznawana przez licznych
filozofów nowożytnych. Nie głosi ona słusznej
autonomii refleksji filozoficznej, ale domaga
się raczej uznania samowystarczalności myślenia, co jest w oczywisty sposób nieuzasadnione: odrzucenie bogactwa prawdy płynącego z Bożego Objawienia oznacza bowiem
zamknięcie sobie dostępu do głębszego poznania prawdy, ze szkodą dla samej filozofii.
76. Innym typem refleksji filozoficznej jest ta,
którą wielu określa mianem filozofii chrześcijańskiej. Określenie to jest samo w sobie uzasadnione, nie należy go jednak błędnie rozumieć: nie powinno ono sugerować, jakoby istniała jakaś oficjalna filozofia Kościoła, gdyż
wiara jako taka nie jest filozofią. Ma ono raczej
oznaczać chrześcijańską refleksję filozoficzną,
spekulację filozoficzną powstałą w żywotnym
związku z wiarą.
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Nie określa zatem wyłącznie filozofii wypracowanej przez filozofów chrześcijańskich,
którzy w swoich poszukiwaniach nie chcieli
zaprzeczać wierze. Mówiąc o filozofii chrześcijańskiej mamy na myśli wszystkie ważne
kierunki myśli filozoficznej, które nie powstałyby bez bezpośredniego lub pośredniego
wkładu wiary chrze-ścijańskiej.
Tak więc w filozofii chrześcijańskiej można
dostrzec dwa aspekty: aspekt subiektywny,
który polega na oczyszczeniu rozumu przez
wiarę. Jako cnota teologalna wiara uwalnia
rozum od zadufania — typowej pokusy, której łatwo ulegają filozofowie. Dzięki pokorze
filozof zdobywa się na odwagę podjęcia także pewnych problemów, które trudno byłoby mu rozstrzygnąć, gdyby nie uwzględnił
wiedzy uzyskanej dzięki Objawieniu. Przykładem może tu być zagadnienie zła i cierpienia, osobowa tożsamość Boga, pytanie
o sens życia, a bardziej bezpośrednio —
radykalne pytanie metafizyczne: «dlaczego
coś istnieje?».

Fragmenty Encykliki JPII
Ciąg dalszy w natępnym numerze Klimatów
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Czwartą częścią Wigilii Paschalnej jest
Liturgia Eucharystyczna.
Na rozesłanie kończące obchody Triduum
Paschalnego kapłan udzielił uroczystego
błogosławieństwa i wyśpiewaliśmy Alleluja.
Tradycyjnie Adorację Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim prowadziły
siostry pasjonistki.

Elżbieta Wrotek
Fot. Adam Wieczorek
Więcej zdjęć na: www.parafiawilanow.pl

3

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE
II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego
– 24 kwietnia 2022 r.

Nr 686 / 24 kwietnia 2022 ISSN 2080-0010

II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego
1. Dziś, w 2. Niedzielę Wielkanocną, wychwa- we wtorek, 26 kwietnia, uroczystość św.
Wojciecha, biskupa i męczennika – główlamy Boga za Jego bezgraniczne Miłosiernego patrona Polski,
dzie, objawione w Tajemnicy Paschalnej
Chrystusa. Koronkę do Miłosierdzia Bożego
- w piątek, 29 kwietnia, święto św. Kataodprawimy o godz. 15.00., w Godzinę Miłorzyny Sieneńskiej, dziewicy i Doktora Kosierdzia, a nie jak zwykle o godz. 17.00.
ścioła, patronki Europy.
Dziś nie będzie nabożeństwa o godz.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
17.00. Po nabożeństwie o godz. 15.00.
imieniny, składamy życzenia błogosławieńmodlić się będziemy za zmarłych z naszych
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w żyrodzin. Pragniemy przypomnieć, że w kaciu osobistym i zawodowym
żdy czwartek po Mszy św. o godz. 17.00.
odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, w intencji kapłanów pochodzących 5. W Wielki Piątek, na Grób Pański w Jerozolimie zebraliśmy 2680 PLN, a w czasie
z naszej parafii i o nowe powołania kapłańzbiórki w Poniedziałek Wielkanocny, na
skie i zakonne.
potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubel2. Koła Żywego Różańca zapraszają na coskiego, 1680 PLN. Wszystkim ofiarodawdzienna modlitwę różańcową w intencji
com składamy serdecznie Bóg zapłać.
pokoju na świecie a zwłaszcza w Ukrainie.
Modlitwę w kościele prowadzą poszczególne grupy parafialne od poniedziałku do
piątku o godz. 16.30., w sobotę o godz. MODLITWA RÓŻAŃCOWA
11.30., a w niedzielę o godz. 14.00

w intencji pokoju na świecie
i nawrócenia Rosji

3. Dziękujemy s. Jakubinie, p. Marii Zmyi, p.
Hannie Czajkowskiej, p. Janowi Zygańskiemu, p. Stanisławowi Podgórskiemu, p. Stanisławowi Gawrysiowi, p. Dariuszowi Bry- Pon. 16.30 - Koła Żywego Różańca
lowi, p. Krzysztofowi Walczakowi, p. Micha- Wt. 16.30 - Odnowa w Duchu
Świętym
łowi Pyrka za przygotowanie w tym roku
Śr. 16.30 - Miłosierdzie Boże
Ciemnicy i Grobu Pańskiego.

Rozlicz PIT i przekaż 1%
podatku na parafialną
„Fundację Ecclesia
Villanovensis”
numer KRS: 0000331641

Wspólnota Miłosierdzia Bożego
i Matki Boskiej Miłosiernej
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tel./fax 22 842 18 01
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Kancelaria czynna:
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BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
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87 1600 1374 1846 8491 8000 0001
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Redakcja: ela.wrotek@gmail.com
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PIERWSZE CZYTANIE
Dz 5, 12-16

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Wiele znaków i cudów działo się wśród ludu przez ręce
apostołów. Trzymali się wszyscy razem
w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie
miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich
wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana.
Wynoszono też chorych na ulice i kładziono
na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegały się wielkie rzesze do Jeruzalem, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia.

zaprasza

Oto słowo Boże

do wspólnej modlitwy
w niedzielę 24 kwietnia 2022 r.

PSALM RESPONSORYJNY

o godz. 15.00

(Godzina Bożego Miłosierdzia)
w naszym kościele.

Czw. 16.30 - Męski Różaniec

4. W tym tygodniu przypadają następujące Pt. 12.30 - Legion Maryi
święta liturgiczne:
Sob. 11.30 - Koła Żywego Różańca
- w poniedziałek, 25 kwietnia, święto św. Ndz 14.00 - Wspólnoty parafialne
Marka, Ewangelisty,

L I T U R G I A

10.04. – 8.05.2022
Módlmy się za nieuleczalnie
chorych, aby całą ufność
i nadzieję pokładali
w miłosierdziu Bożym.

KOMENTARZ - cd. ze str 1
Pragnie w nich wskazać na źródło tego pokoju, który rodzi się z jego cierpienia, z tej
gotowości dźwigania naszego grzechu, który
go ukrzyżował. Mówi: „Pokój wam!”, błogosławiąc tych, którzy wbijają gwoździe w jego
ręce i nogi.
Tylko tam gdzie kierujemy się w naszych
wyborach i postępowaniu miłosierdziem może rodzić się prawdziwy pokój. Jest to droga,
którą nieustannie idzie Jezus, droga czynienia pokoju poprzez miłosierdzie. To na niej
Chrystus pochylał się nad każdym człowiekiem, również nad tymi, którzy nie potrafią
przyjąć gestu pełnego miłości, którzy tę
Miłość Przedwieczną krzyżują.
Ks. Maciej Czapliński
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Ps 118 (117), 2-4. 22-24. 25-27a

DziękujciePanu, bojestmiłosierny
Albo: Alleluja
Niech dom Izraela głosi: «Jego łaska na
wieki». * Niech dom Aarona głosi:
«Jego łaska na wieki».
Niech wyznawcy Pana głoszą: *
«Jego łaska na wieki».
Kamień odrzucony przez budujących †
stał się kamieniem węgielnym. *
Stało się to przez Pana i cudem jest w
naszych oczach.
Oto dzień, który Pan uczynił, * radujmy
się nim i weselmy.
O Panie, Ty nas wybaw, *
pomyślność daj nam, o Panie!
Błogosławiony, który przybywa w imię
Pańskie, †
błogosławimy wam z Pańskiego domu. *
Pan jest Bogiem i daje nam światło.

DRUGIE CZYTANIE

Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19
Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła: Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwaniu w Jezusie, byłem
na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa
Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za
sobą potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej:
«Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu
Kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamonu,
Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei».
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S Ł O W A

I obróciłem się, by patrzeć, co to za głos do
mnie mówił; a obróciwszy się, ujrzałem
siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, przyobleczonego w szatę do stóp
i przepasanego na piersiach złotym pasem.
Kiedy Go ujrzałem, do stóp Jego padłem
jak martwy, a On położył na mnie prawą
rękę, mówiąc: «Przestań się lękać! Ja jestem Pierwszy i Ostatni, i Żyjący. Byłem
umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków
i mam klucze śmierci i Otchłani. Napisz
więc to, co widziałeś i co jest, i co potem
musi się stać».
Oto Słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 20, 29
Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwie-rzyli

EWANGELIA
J 20, 19-31

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam
gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były
zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł
Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im
ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie,
ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do
nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał,
tak i Ja was posyłam». Po tych słowach
tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie
Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden
z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem
z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach
Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę
palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej
nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po
ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli
znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte,
stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj
swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę
i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem,
lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi
rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!». Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że
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KOMENTARZ
Otaczający nas świat jest pełen niepokoju,
burzącego ład społeczny i ten który jest potrzebny dla każdego z nas do harmonijnego i
szczęśliwego życia. Niepokoju jaki się rodzi
między państwami, narodami i poszczególnymi ludźmi, jakim są naznaczone nasze relacje rodzinne, sąsiedzkie i w miejscach pracy.
Wobec tego całego rozkrzyczanego świata
wciąż głoszącego to przedziwne orędzie niepokoju, staje dzisiaj Chrystus, podobnie jak
przed zalęknionymi uczniami, staje wobec
nas, mówiąc „Pokój wam”.
Jakże wymownie obraz z dzisiejszej Ewangelii, ukazujący przychodzącego do pełnych
lęku uczniów zmartwychwstałego Chrystusa,
wpisuje się ten wizerunek Jezusa Miłosiernego, jaki został ukazany św. Faustynie Kowalskiej. Nasz Pan przedstawiony na tym płótnie,
wydaje się w delikatnym uśmiechu i w geście
błogosławieństwa nieść orędzie pokoju, do
tych, którzy gromadzą się przed Nim.
Krocząc, zdaje się jakby chciał wejść w nasze życie. Mówi całym sobą: „Pokój wam!”,
ukazując jednocześnie swoje rany. Cd na str.4
Ks. Maciej Czapliński
Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie
widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków,
których nie zapisano w tej księdze, uczynił
Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano,
abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem,
Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie
w imię Jego.
Oto słowo Pańskie
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