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W Klimatach:

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.
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L I T U R G I A  S Ł O W A

Nabożeństwo majowe zostanie odprawione 
o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się
będziemy za zmarłych polecanych w wypo-
minkach rocznych. Przypominamy, że nabo-
żeństwo majowe odprawiane jest w naszym
kościele codziennie po Mszy św. o godz.
17.00.
Rozpoczynamy nabożeństwa majowe w ró-
żnych częściach naszej parafii. We wtorek, 
10 maja o godz. 18.00. zostanie odprawiona 
Msza św. i nabożeństwo majowe przy krzy-
żu na ul. Przyczółkowej, przy drodze na 
korty tenisowe. Zachęcamy do codziennej 
modlitwy przy kapliczkach i krzyżach na 
terenie naszej parafii. Mieszkańców Wila-
nowa, w sposób szczególny zachęcamy do 
modlitwy przy krzyżach znajdujących się 
przy skrzyżowaniu ulic: Wiertniczej i Obor-
nickiej codziennie o godz. 18.45.
W dniach 1 – 7 maja br., będziemy przeży-
wali XIV Tydzień Biblijny pod hasłem: Posła-
ni z darem pokoju Jezusa Zmartwychwsta-
łego.
Msza święta wotywna o Duchu Świętym zo-
stanie odprawiona w poniedziałek, 2 maja 
br. Po Mszy odprawimy nabożeństwo do 
Ducha Świętego. 
Msza św. w intencji dzieci i ich rodziców zo-
stanie odprawiona we wtorek, 3 maja    
o godz. 18.00.

8.

PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 5, 27b-32. 40b-41

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Arcykapłan 
zapytał apostołów: «Surowo wam zakazaliś-
my nauczać w to imię, a oto napełniliście Je-
ruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na 
nas odpowiedzialność za krew tego Człowie-
ka?» «Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi 
– odpowiedział Piotr, a także apostołowie.
Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego
wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg
wywyższył Go na miejscu po prawicy swojej
jako Władcę i Zbawiciela, aby zapewnić Izra-
elowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów.
Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz
Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy
Mu są posłuszni». I zabronili apostołom prze-
mawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni
odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się,
że stali się godni cierpieć dla Imienia Jezusa.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś * 
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się 
ze mnie.  Panie mój, Boże, †  z krainy 
umarłych wywołałeś moją duszę *  i ocaliłeś 
mi życie spośród schodzących do grobu.
Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana, * 
i pamiętajcie o Jego świętości. 
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, † 
a Jego łaska przez całe życie. *  Płacz 
nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele.
Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, *  
Panie, bądź moją pomocą. 
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, * 
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.

DRUGIE CZYTANIE 
Ap 5, 11-14

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Aposto-
ła: Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu 
aniołów dokoła tronu i Istot żyjących, i Star-
ców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące 
tysięcy, mówiących głosem donośnym: «Ba-
ranek zabity jest godzien otrzymać potęgę i 
bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, 
i błogosławieństwo». A wszelkie stworzenie, 
które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na 
morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usły-
szałem, jak mówiło: «Zasiadającemu na tronie 
i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwa-
ła, i moc, na wieki wieków!» 

6.

godz. 12.00. Z sakramentu pokuty i poje-
dnania można będzie skorzystać od godz. 
16.00. Pragniemy odwiedzić chorych i oso-
by w podeszłym wieku. Imiona i nazwiska 
oraz adresy osób pragnących skorzystać z 
sakramentu pokuty i pojednania oraz przy-
jąć Najświętszy Sakrament prosimy zgła-
szać w zakrystii lub w kancelarii parafial-
nej. Po Mszy św. o godz. 18.00. zaprasza-
my na nabożeństwo wynagradzające Naj-
świętszemu Sercu Pana Jezusa, które po-
prowadzi wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym. W sobotę, 6 maja, Msza św. wo-
tywna o Niepokalanym Sercu NMP zosta-
nie odprawiona o godz. 7.00., a zaraz po 
niej nabożeństwo wynagradzające Niepo-
kalanemu Sercu Maryi.
Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Ka-
tolickiej odbędzie się w środę 4 maja g.11.        
Koła Żywego Różańca zapraszają na 
codzienna modlitwę różańcową w intencji 
pokoju na świecie, a zwłaszcza w Ukrai-
nie. Modlitwę w kościele prowadzą po-
szczególne grupy parafialne od poniedział-
ku do piątku o godz. 16.30., w sobotę            
o godz. 11.30, a w niedzielę o godz. 14.00.
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
w poniedziałek, 2 maja, wspomnienie św. 
Atanazego, biskupa i Doktora Kościoła,
we wtorek, 3 maja, uroczystość Najśw. 
Maryi Panny, Królowej Polski,
w środę, 4 maja, wspomnienie Floriana, 
męczennika,
w piątek, 6 maja, święto św. Apostołów 
Filipa i Jakuba.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym 
Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona 
będzie na potrzeby Wyższego Metropo-
litalnego Seminarium Duchownego w War-
szawie.

A cztery Istoty żyjące mówiły: «Amen». Sta-
rcy zaś upadli i oddali pokłon.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Zmartwychwstał Chrystus, który wszystko 
stworzył i zlitował się nad ludźmi.

K O M E N T A R Z
Cudowny połów ryb z dzisiejszej Ewangelii 

ma miejsce po zmartwychwstaniu Pana Jezu-
sa. Jeżeli jednak przypomnimy sobie całą 
działalność publiczną Zbawiciela, to prawie 
identyczna scena wydarzyła się na początku 
działalności Jezusa (Łk 5,4-11): uczniowie ca-
łą noc łowili ryby, nie udało się im nic złowić, 
na słowa Chrystusa zarzucili sieci i wyciągnęli 
je wypełnione. 

Czemu Ewangelista przytacza akurat to wy-
darzenie jako ważne świadectwo ukazywania 
się Chrystusa zmartwychwstałego? W ten 
sposób bowiem ukazuje, że czas, który ucz-
niowie spędzili z nim podczas ziemskiego ży-
cia był niezbędny. Wtedy nauczyli się rozpo-
znawać Mesjasza po rzeczach, które czynił. 
Tak jak rozpoznają się ludzie bliscy: wystarcza 
jedno spojrzenie, jeden gest. Podobnie ucz-
niowie, którzy doświadczają po raz kolejny cu-
downego połowu ryb, już wiedzą, że „to jest 
Pan”. Uczniowie z Emaus po łamaniu chleba 
poznali Chrystusa. Zorientowali się, że „to jest 
Pan”. 

Temu też służy nasze życie z Bogiem           
w Kościele, abyśmy mieli coraz więcej wspól-
nych znaków z Chrystusem, po których poz-
namy, że „to jest Pan”.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek
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dla Polski z 22 na 23 kwietnia br. . . . . . . . . . 2

3 maja – Uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski  
–  Pasjonująca historia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3EWANGELIA  

J 21, 1-19
Słowa Ewangelii według Świętego Jana: Je-
zus znowu ukazał się nad Jeziorem Tybe-
riadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli ra-
zem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didy-
mos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie 
Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. 
Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić 
ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my 
z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej 
nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Je-
zus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie 
nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł 
do nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?» 
Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do nich: 
«Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a 
znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnó-
stwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział 
więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miło-
wał: «To jest Pan!» Szymon Piotr, usłyszaw-
szy, że to jest Pan, przywdział na siebie wie-
rzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i 
rzucił się wpław do jeziora. Pozostali ucznio-
wie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć 
z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko 
– tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na
ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożo-
ną rybę oraz chleb.  Rzekł do nich Jezus:
«Przynieście jeszcze  ryb, które teraz złowiliś-
cie». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na
brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu
pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej
ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich
Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» Żaden z ucz-
niów nie odważył się zadać Mu pytania:  «Kto
Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest  Pan.
A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał  im –
po-dobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus uka-
zał się uczniom od chwili, gdy zmartwych-
wstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do
Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy
miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowie-
dział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię ko-
cham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje».I
znowu, po raz drugi, powiedział do niego:
«Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?»
Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię
kocham». cd str nr 4

 Msza Święta po Łacinie . . . . . . . . . . . . . . . . 4

5 maja godz. 18.00 –  Msza św.
w intencji Ks. Proboszcza  . . . . . . . . . . . . . . .4 

_

_

5 maja 2022 r. (czwartek)
godz. 18.00

Z okazji imienin 
naszego Księdza Proboszcza, 

Waldemara R. Macko
Solenizantowi życzymy 

Bożego błogosławieństwa
i wszelkich potrzebnych darów 

Ducha Świętego
w dalszej posłudze kapłańskiej.

Parafian zapraszamy 
na Mszę św. o godz. 18.00        
w intencji Ks. Proboszcza.

L I T U R G I A
S Ł O W A  

Rzekł do niego: «Paś owce moje». Powie-
dział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu 
Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się 
Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy 
kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty 
wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». 
Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje. Za-
prawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś 
młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, 
gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wy-
ciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i po-
prowadzi, dokąd nie chcesz». To powiedział, 
aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. 
A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: 
«Pójdź za Mną!»

Oto słowo Pańskie

4.

5.

_

_

We środę 4 maja br. po Mszy św. o godzinie 
17.00 odprawimy nabożeństwo pierwszych 
śród miesiąca do Przeczystego Serca św. 
Józefa.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I pią-
tek i I sobota miesiąca. W czwartek, 5 maja, 
Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyż-
szym i Wiecznym Kapłanie zostanie odpra-
wiona o godz. 17.00., a po Mszy św. nabo-
żeństwo majowe i koronka do Miłosierdzia 
Bożego. W tym dniu, w sposób szczególny, 
modlimy się o powołania kapłańskie. W piąt-
ek, 6 maja, Msza św. wotywna o Najśw. Se-
rcu Pana Jezusa zostanie odprawiona 

11.
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radości.

Geneza, śluby lwowskie 
króla Jana Kazimierza

   Już w średniowieczu w na naszych zie-
miach żywy był silny kult maryjny, a Matka 
Boża była traktowana jako szczególna opie-
kunka Królestwa Polskiego. Jan Długosz na-
zwał Maryję „Panią świata i naszą”, a maryj-
na pieśń Bogurodzica od XV wieku pełniła 
rolę nieoficjalnego hymnu państwowego.
   Mało kto wie, że po raz pierwszy Maryja 
została nazwana wprost Królową Polski          
w trakcie objawień jakich doświadczył w Ne-
apolu włoski jezuita ojciec Juliusz Mancinelli 
14 sierpnia 1608 r. Miał on objawienie, pod-
czas którego Maryja poleciła mu, aby nazwał 
ją Królową Polski: „A czemu mnie Królową 
Polski nie zowiesz? Ja to Królestwo wiel-
ce umiłowałam i wielkie rzeczy dlań za-
mierzam, ponieważ osobliwą miłością ku 
Mnie pałają jego synowie”.
   Treść tych objawień rozpowszechnił na 
ziemiach Rzeczypospolitej książę Albrecht 
Radził, Wielki Kanclerz Litewski. 
   W czasie najazdu szwedzkiego, 1 kwietnia 
1656 r. w katedrze lwowskiej, przed cudow-
nym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej, król 
Jan Kazimierz złożył uroczyste śluby, zawie-
rające formułę: „Ciebie za patronkę moją i za 
Królowę państw moich dzisiaj obieram”.         
W trakcie ślubowania zobowiązywał się sze-
rzyć cześć Maryi, wystarać się u papieża         
o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako
Królowej Korony Polskiej, a także zająć się
losem chłopów i zaprowadzić w państwie
sprawiedliwość społeczną.

 Autorem tekstu ślubów lwowskich był póź-
niejszy męczennik św. Andrzej Bobola. Temu 
wiekopomnemu wydarzeniu towarzyszyło od-
śpiewanie litanii do Najświętszej Panny. Nun-
cjusz apostolski abp Pietro Vidoni, który prze-
wodniczył uroczystej Mszy św. w katedrze 
lwowskiej, dodał do modlitwy wezwanie "Kró-
lowo Korony Polskiej, módl się za nami", 
które zgromadzeni biskupi i senatorowie trzy-
krotnie powtórzyli. Po ślubowaniu władcy,         
w imieniu senatorów i szlachty, podobną rotę 
odczytał podkanclerz koronny biskup krako-
wski Andrzej Trzebnicki, a wszyscy obecni 
powtarzali słowa jego ślubowania.

 Jan Kazimierz nie mógł jednak dopełnić 
ślubów. Państwo opanowywał wówczas co-
raz większy chaos, a sam władca w niedłu-
gim czasie (1668 r.) zdecydował się abdyko-
wać i wyjechać za granicę. Szczególne zwią-
zanie kultu Maryi, Królowej Korony Polskiej,   
z Jasną Górą nastąpiło 8 września 1717 r., 
kiedy to dokonano koronacji jasnogórskiego 
obrazu, co uznano za koronację Maryi na 
Królową Polski.

Odnowienie ślubów w sytuacji 
narodowej niewoli

    W roku 1856 r. w Paryżu, nastąpiło odno-
wienie ślubów Jana Kazimierza przez jedne-
go z twórców zgromadzenia zmartwych-
wstańców ks. Aleksandra Jełowickiego oraz 
krąg osób z nim związanych m. in. Adama 
Mickiewicza, którzy byli przekonani, że naj-
właściwszą drogą do odzyskania niepodle-
głości jest moralne odrodzenie polskiego spo-
łeczeństwa. Te idę propagowało później po-
wstałe w tym kręgu zgromadzenie Księży 
Zmartwychwstańców, a silnie oddziaływała 
ona na ziemie pod zaborami i kształtujący się 
tam ruch zakonotwórczy.

   Kolejna aktualizacja ślubów Jana Kazimie-
rza miała miejsce w 1904 roku. Dokonał tego 
św. Józef Bilczewski, ówczesny arcybiskup 
Lwowa, który zgromadził tam przedstawicieli 
wszystkich zaborów. Bilczewski wskazał po 
raz kolejny realizację ślubów Jana Kazimierza 
jako drogę do odzyskania niepodległości. 
Papież Pius X w 1908 r. zezwolił na wpisanie 
wezwania „Królowo Polski” na stałe do Litanii 
Loretańskiej. W tym samym roku ustanowił 
dla diecezji lwowskiej święto Królowej Polski.

Ustanowienie ogólnopolskiego 
święta Najświętszej Maryi Panny 

Królowej Polski

   Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. 
Episkopat Polski zwrócił się do Stolicy Apo-
stolskiej o wprowadzenie święta dla Polski 
pod wezwaniem „Królowej Polski”. Papież 
Benedykt XV przychylił się do tej prośby 14 
stycznia 1920 r. ustanawiając święto dla całej 
Polski.
   W obliczu zagrożenia nowym "potopem", 
tym razem bolszewickim, w 1920 r. Polacy 
ponownie zwrócili się o pomoc Matki Bożej. 
Episkopat odwołał się do ślubów Jana Kazim-
ierza, szukając umocnienia narodu na Jasnej 
Górze, wzywając wiernych do zachowania 
nadziei i postawy na wzór ojca Augusta Kor-
deckiego. Niedługo później, 15 sierpnia, pol-
ska armia odniosła zwycięstwo nad bolsze-
wikami, zwane „Cudem nad Wisłą”.
   Biskupi zaproponowali Ojcu świętemu dzień 
3 maja, aby podkreślić nierozerwalną łącz-
ność tego święta z Sejmem Czteroletnim, a 
zwłaszcza z uchwaloną 3 maja 1791 pier-
wszą polską Konstytucją. W 1925 Pius XI 
rozszerzył święto NMP Królowej Polski na 
wszystkie diecezje w Polsce a jako datę jego 
obchodów wyznaczył 3 maja.

Śluby Jasnogórskie 
zainicjowane przez kard. Hlonda
   Gorącym orędownikiem odnowienia ślubów 
narodu polskiego był prymas August Hlond. 
W 1936 roku na Jasnej Górze, przybyła tam 
w licznie 100 tys. osób młodzież akademicka, 
złożyła ślubowanie, w którym wybrała Matkę 
Bożą na swoją patronkę, zobowiązując się 
kształtować życie społeczne na wartościach 
religijno-narodowych, w duchu chrześcijań-
skim.
   Podczas wojny 31 października 1943 r. 
Pius XII dokonał poświęcenia całej rodziny 
ludzkiej Niepokalanemu Sercu Maryi.
   Po II wojnie światowej – z inicjatywy kard. 
Hlonda - 8 września 1946 roku milionowa 
rzesza wiernych, złożyła na Jasnej Górze Akt 
Ofiarowania Niepokalanemu Sercu Maryi, 
tym samym ponownie uaktualniając śluby 
Jana Kazimierza. Uroczystość ta nawiązywa-
ła również do aktu, którego w 1943 roku do-
konał Pius XII.

PRACA
   Kościół w Polsce 3 maja obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, któ-
ra została ustanowiona przez papieża Benedykta XV w 1920 r. na prośbę biskupów polskich po 
odzyskaniu niepodległości. Uroczystość ta – głęboko zakorzeniona w naszej historii - nawiązuje 
do Ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza z 1656 r., Konstytucji 3 maja oraz oddania Polski 
pod opiekę Maryi po uzyskaniu niepodległości.

 1 maja – św. Józefa Rzemieślnika
   Św. Józef Rzemieślnik, Opiekun Pana Jezusa i Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny 
troszczył się o Jezusa i Matkę Najświętszą pracując jako cieśla w Nazarecie. 4 maja br. po 
Mszy św. o godz. 17.00 odprawimy kolejne nabożeństwo do Przeczystego Serca św. 
Józefa z okazji pierwszej środy miesiąca.

 W Ewangeliach niewiele możemy prze-
czytać o św. Józefie. Widzimy go zatroska-
nego o los Świętej Rodziny, w pokorze i ci-
chości zdobywającego w nazaretańskim 
warsztacie środki na jej utrzymanie. Jego 
ciężka praca zawsze połączona była z wier-
nością Panu Bogu. To dzięki wielkiej wierze 
mógł zrozumieć - niepojętą po ludzku - 
wieść, że Maryja będzie Matką Syna Boże-
go, a jemu samemu została przez Boga wy-
znaczona rola Jezusowego opiekuna. Józef 
nie protestuje, nie buntuje się, nie ucieka 
przed nowiną całkowicie zmieniającą jego 
życiowe plany. Może, kochając Maryję, wy-
marzył sobie zwyczajną, liczną rodzinę, spo-
kojną pracę, starość w otoczeniu dzieci i 
wnuków? A jednak przyjmując do siebie 
brzemienną Maryję, wziął też na siebie 
część Chrystusowego Krzyża. I choć nie do-
czekał na ziemi Męki i Zmartwychwstania 
Pana Jezusa, to jednak przez trud, łącząc 
się z cierpieniami Zbawiciela, ma także 
udział w Jego zwycięstwie nad grzechem i 
śmiercią. Jest to poniekąd także zwycięstwo 
Józefa, jego wiary i bezgranicznego zaufa-
nia Panu Bogu, nad pokusą beztroskiego 
życia, w którym sprawy Boże są dalekie i 
nierzeczywiste.

  Ewangeliczny obraz Oblubieńca Maryi 
ukazuje, że dobre życie - chociaż niekiedy    

 Sobór uczy, że "przez swoją pracę czło-
wiek zwyczajnie utrzymuje własne życie i 
swoich najbliższych. Łączy się ze swoimi 
braćmi i służy im, może praktykować szczerą 
miłość i współdziałać w doskonaleniu rzeczy 
stworzonych przez Boga (...). Przez pracę 
składaną Bogu w ofierze człowiek łączy się  
z dziełem zbawczym Jezusa Chrystusa, któ-
ry pracując własnymi rękami w Nazarecie, 
nadał pracy znamienitą godność. Stąd rodzi 
się dla każdego z nas obowiązek wykonywa-
nia pracy rzetelnie oraz prawo każdego do 
pracy; do społeczeństwa natomiast należy,  
w miarę zachodzących okoliczności, poma-
gać ze swej strony obywatelom w znalezie-
niu sposobności do odpowiedniej pracy. 
Wreszcie należy tak wynagradzać pracę, aby 
dawała człowiekowi środki na zapewnienie 
sobie i rodzinie godnego stanu materialnego, 
społecznego, kulturalnego i duchowego"  
(Gaudium et spes, 67).
   Praca jest ważną częścią spełnienia się 
człowieka w życiu doczesnym. Dlatego tak 
dramatyczna staje się sprawa jej braku            
w czasie, kiedy bezrobocie dotyka wielu czło-
nków naszych rodzin, nierzadko nawet do t  
ego stopnia, że rodziny te nie są w stanie 
utrzymać się o własnych siłach na godziwym 
poziomie życia. W tej trudnej sytuacji Kościół, 
ukazując postać św. Józefa, patrona pracu-
jących, przypomina, że każdy człowiek ma 
prawo do pracy, która zapewniałaby mu wła-
ściwe warunki bytu. Praca w dzisiejszym 
świecie nie może stać się towarem, tak jak 
inne dobra materialne. Jej zadania i wartość 
są o wiele większe - to dzięki niej człowiek 
może doskonalić się, dążyć do świętości, a 
jednocześnie żyć w sposób, który dałby mu 
możliwość założenia i utrzymania rodziny.
   Dzień św. Józefa Rzemieślnika jest dla 
chrześcijan okazją, by zastanowić się nad 
tym, jaką wartość ma dla nich praca.

z pozoru najzwyczajniejsze, podobne do ży-
cia innych ludzi - to życie według, nieraz po 
ludzku niepojętej, woli Bożej. Tak naprawdę 
tylko wierne wypełnianie słowa Pana Boga 
może człowieka uczynić szczęśliwym, nawet 
jeżeli wiąże się z nim cierpienie. Pan kieruje 
do każdego ze swoich dzieci słowo, wyzna-
czające mu własną i niepowtarzalną drogę 
do świętości - do zbawienia, wysłużonego 
przez Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwy-
chwstałego. 
   Jednakże dyskretna obecność św. Józefa 
w życiu Pana Jezusa ukazuje szczególną 
wartość życia ziemskiego, którego nie mo-
żna zmarnować. Właściwie przeżyte życie 
znamionuje także praca - uczciwa, solidna, 
dobrze wykonana, służąca bliźnim. Kościół 
w dniu, który poświęcony jest refleksji nad 
ludzką pracą, stawia chrześcijanom za przy-
kład Rzemieślnika z Nazaretu i Opiekuna 
Syna Bożego, aby zwłaszcza w dzisiejszych 
czasach, skłonić ich do zastanowienia się 
nad sensem, znaczeniem i celem pracy          
w drodze każdego odkupionego przez Chry-
stusa człowieka do ostatecznego zjednocze-
nia się ze Zmartwychwstałym Panem w Nie-
bie. 
   O sensie i wartości ludzkiej pracy wiele 
powiedzieli ojcowie II Soboru Watykańskie-
go, przypominając naukę Pisma Świętego 
mówiącą, że stworzony na obraz i podobień-
stwo Boga człowiek otrzymał zadanie rzą-
dzenia i przekształcania świata w sprawiedli-
wości i świętości ( por. Gaudium et spes, 
34), co dokonuje się przede wszystkim 
przez pracę.

Jezus i św. Józef – obraz z ołtarza głównego 
sanktuarium w Nisku

Tym, którzy ją mają, przykład św. Józefa 
przypomina, jak istotne jest jej poważne tra-
ktowanie, poszanowanie, wyrażające się 
w uczciwości, solidnym i rzetelnym wykony-
waniu powierzonych sobie zadań, by otrzy-
mywane wynagrodzenie odpowiadało włożo-
nemu w nie trudowi i zaangażowaniu.
   Pracodawcom św. Józef wskazuje, że nie 
są oni nigdy wolni od obowiązku liczenia się 
przede wszystkim z dobrem człowieka, nie 
mogą lekceważyć obowiązku sprawiedliwe-
go ich wynagradzania, pamiętając, że od 
pracy zależy nierzadko byt całych rodzin. 
Z kolei dla przeżywających cierpienie bezro-
bocia Opiekun Pana Jezusa powinien stać 
się wzorem bezgranicznego zawierzenia 
Panu Bogu nawet w najtrudniejszych chwi-
lach życia. Tylko silna wiara może dać czło-
wiekowi pewność, że Pan Bóg zawsze tro-
szczy się o los swoich dzieci, chociaż niekie-
dy doświadcza je i wypróbowuje. Kościół 
uczy bowiem, że nie możemy wszystkich 
naszych planów, nadziei, marzeń ograniczyć 
jedynie do życia doczesnego. Wobec tego 
powinniśmy być świadomi, że każde nasze 
działanie, każdy czyn - ciężka, uczciwa pra-
ca, zarządzanie przedsiębiorstwem, prze-
żywanie trudności i cierpień bez zwątpienia 
w Bożą opiekę - ma prowadzić nas do zje-
dnoczenia z Chrystusem w ojczyźnie niebie-
skiej.

Alumn Marcin Składanowski
Niedziela podlaska 18/2002

Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/6163/nd/

 3 maja – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski 

Fot. Marcin Mazur/episkopat.pl

Nowa wersja ślubów 
opracowana przez 

internowanego Prymasa

   W 300. rocznicę królewskich ślubów Jana 
Kazimierza, nową ich wersję opracował inte-
rnowany wówczas w Komańczy prymas Po-
lski kard. Stefan Wyszyński. 26 sierpnia 1956 
r. wierni na Jasnej Górze uroczyście ślubo-
wali Maryi: "Przyrzekamy uczynić wszystko,
co leży w naszej mocy, aby Polska była rze-
czywistym królestwem Twoim i Twojego Sy-
na, poddanym całkowicie pod Twoje pano-
wanie, w życiu naszym osobistym, rodzin-
nym, narodowym i społecznym". Przyrzekali
"wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha
Ewangelii", strzec chrześcijańskich obycza-
jów, wychować młode pokolenie w wierności
Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem
i zepsuciem".

 Tekst ślubów odczytał biskup Michał Kle-
pacz (pełniący w tym czasie obowiązki prze-
wodniczącego Episkopatu). O osobie uwię-
zionego Prymasa przypominał pusty fotel, 
ustawiony przed ołtarzem.
Ciąg dalszy w następnym numerze Klimatów

Marcin Przeciszewski 
/Jasna Góra (KAI)

Źródło: https://www.niedziela.pl/artykul/67538/
Uroczystosc-Najswietszej-Maryi-Panny

Nocna Walka 
o błogosławieństwo dla Polski

z 22 na 23 kwietnia br.
W inicjatywie tej (więcej na stronie: www. https://blogoslawienstwodlapolski.pl) uczestniczyło wiele 
parafii, m.in. nasza. Modląc się różańcem wspólnoty parafialne podjęły rozważania pozostawione 
nam, Polakom przez umierającego kard. Augusta Hlonda. Kardynał tak mówił o zwycięstwie 
odniesionym przez Maryję: 
"Nie traćcie nadziei. Nie traćcie nadziei. Lecz zwycięstwo, jeśli przyjdzie - będzie to zwycięstwo 
Najświętszej Maryi Panny. W tej walce, która się toczy między gromadą szatanów a Chrystusem, 
tych, którzy wierzą, że są wezwani, [Bóg] wezwie na głębię i będzie tak, jak chce sam Bóg" (tekst 
przetłumaczony z łac.). 
Prymas dodał jeszcze: "Walczcie z ufnością. Pod opieką błogosławionej Maryi Dziewicy 
pracujcie... Zwycięstwo wasze jest pewne. Niepokalana dopomoże wam do zwycięstwa".

Rozważania poszczególnych tajemnic różańcowych będą przedrukowywane w kolejnych nume-
rach Klimatów św. Anny począwszy od następnego numeru.

Pasjonująca historia.

https://www.niedziela.pl/artykul/6163/nd/
https://www.niedziela.pl/artykul/67538/
http://www
https://blogoslawienstwodlapolski.pl
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radości.

Geneza, śluby lwowskie 
króla Jana Kazimierza

   Już w średniowieczu w na naszych zie-
miach żywy był silny kult maryjny, a Matka 
Boża była traktowana jako szczególna opie-
kunka Królestwa Polskiego. Jan Długosz na-
zwał Maryję „Panią świata i naszą”, a maryj-
na pieśń Bogurodzica od XV wieku pełniła 
rolę nieoficjalnego hymnu państwowego.
   Mało kto wie, że po raz pierwszy Maryja 
została nazwana wprost Królową Polski          
w trakcie objawień jakich doświadczył w Ne-
apolu włoski jezuita ojciec Juliusz Mancinelli 
14 sierpnia 1608 r. Miał on objawienie, pod-
czas którego Maryja poleciła mu, aby nazwał 
ją Królową Polski: „A czemu mnie Królową 
Polski nie zowiesz? Ja to Królestwo wiel-
ce umiłowałam i wielkie rzeczy dlań za-
mierzam, ponieważ osobliwą miłością ku 
Mnie pałają jego synowie”.
   Treść tych objawień rozpowszechnił na 
ziemiach Rzeczypospolitej książę Albrecht 
Radził, Wielki Kanclerz Litewski. 
   W czasie najazdu szwedzkiego, 1 kwietnia 
1656 r. w katedrze lwowskiej, przed cudow-
nym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej, król 
Jan Kazimierz złożył uroczyste śluby, zawie-
rające formułę: „Ciebie za patronkę moją i za 
Królowę państw moich dzisiaj obieram”.         
W trakcie ślubowania zobowiązywał się sze-
rzyć cześć Maryi, wystarać się u papieża         
o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako
Królowej Korony Polskiej, a także zająć się
losem chłopów i zaprowadzić w państwie
sprawiedliwość społeczną.

 Autorem tekstu ślubów lwowskich był póź-
niejszy męczennik św. Andrzej Bobola. Temu 
wiekopomnemu wydarzeniu towarzyszyło od-
śpiewanie litanii do Najświętszej Panny. Nun-
cjusz apostolski abp Pietro Vidoni, który prze-
wodniczył uroczystej Mszy św. w katedrze 
lwowskiej, dodał do modlitwy wezwanie "Kró-
lowo Korony Polskiej, módl się za nami", 
które zgromadzeni biskupi i senatorowie trzy-
krotnie powtórzyli. Po ślubowaniu władcy,         
w imieniu senatorów i szlachty, podobną rotę 
odczytał podkanclerz koronny biskup krako-
wski Andrzej Trzebnicki, a wszyscy obecni 
powtarzali słowa jego ślubowania.

 Jan Kazimierz nie mógł jednak dopełnić 
ślubów. Państwo opanowywał wówczas co-
raz większy chaos, a sam władca w niedłu-
gim czasie (1668 r.) zdecydował się abdyko-
wać i wyjechać za granicę. Szczególne zwią-
zanie kultu Maryi, Królowej Korony Polskiej,   
z Jasną Górą nastąpiło 8 września 1717 r., 
kiedy to dokonano koronacji jasnogórskiego 
obrazu, co uznano za koronację Maryi na 
Królową Polski.

Odnowienie ślubów w sytuacji 
narodowej niewoli

    W roku 1856 r. w Paryżu, nastąpiło odno-
wienie ślubów Jana Kazimierza przez jedne-
go z twórców zgromadzenia zmartwych-
wstańców ks. Aleksandra Jełowickiego oraz 
krąg osób z nim związanych m. in. Adama 
Mickiewicza, którzy byli przekonani, że naj-
właściwszą drogą do odzyskania niepodle-
głości jest moralne odrodzenie polskiego spo-
łeczeństwa. Te idę propagowało później po-
wstałe w tym kręgu zgromadzenie Księży 
Zmartwychwstańców, a silnie oddziaływała 
ona na ziemie pod zaborami i kształtujący się 
tam ruch zakonotwórczy.

   Kolejna aktualizacja ślubów Jana Kazimie-
rza miała miejsce w 1904 roku. Dokonał tego 
św. Józef Bilczewski, ówczesny arcybiskup 
Lwowa, który zgromadził tam przedstawicieli 
wszystkich zaborów. Bilczewski wskazał po 
raz kolejny realizację ślubów Jana Kazimierza 
jako drogę do odzyskania niepodległości. 
Papież Pius X w 1908 r. zezwolił na wpisanie 
wezwania „Królowo Polski” na stałe do Litanii 
Loretańskiej. W tym samym roku ustanowił 
dla diecezji lwowskiej święto Królowej Polski.

Ustanowienie ogólnopolskiego 
święta Najświętszej Maryi Panny 

Królowej Polski

   Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. 
Episkopat Polski zwrócił się do Stolicy Apo-
stolskiej o wprowadzenie święta dla Polski 
pod wezwaniem „Królowej Polski”. Papież 
Benedykt XV przychylił się do tej prośby 14 
stycznia 1920 r. ustanawiając święto dla całej 
Polski.
   W obliczu zagrożenia nowym "potopem", 
tym razem bolszewickim, w 1920 r. Polacy 
ponownie zwrócili się o pomoc Matki Bożej. 
Episkopat odwołał się do ślubów Jana Kazim-
ierza, szukając umocnienia narodu na Jasnej 
Górze, wzywając wiernych do zachowania 
nadziei i postawy na wzór ojca Augusta Kor-
deckiego. Niedługo później, 15 sierpnia, pol-
ska armia odniosła zwycięstwo nad bolsze-
wikami, zwane „Cudem nad Wisłą”.
   Biskupi zaproponowali Ojcu świętemu dzień 
3 maja, aby podkreślić nierozerwalną łącz-
ność tego święta z Sejmem Czteroletnim, a 
zwłaszcza z uchwaloną 3 maja 1791 pier-
wszą polską Konstytucją. W 1925 Pius XI 
rozszerzył święto NMP Królowej Polski na 
wszystkie diecezje w Polsce a jako datę jego 
obchodów wyznaczył 3 maja.

Śluby Jasnogórskie 
zainicjowane przez kard. Hlonda
   Gorącym orędownikiem odnowienia ślubów 
narodu polskiego był prymas August Hlond. 
W 1936 roku na Jasnej Górze, przybyła tam 
w licznie 100 tys. osób młodzież akademicka, 
złożyła ślubowanie, w którym wybrała Matkę 
Bożą na swoją patronkę, zobowiązując się 
kształtować życie społeczne na wartościach 
religijno-narodowych, w duchu chrześcijań-
skim.
   Podczas wojny 31 października 1943 r. 
Pius XII dokonał poświęcenia całej rodziny 
ludzkiej Niepokalanemu Sercu Maryi.
   Po II wojnie światowej – z inicjatywy kard. 
Hlonda - 8 września 1946 roku milionowa 
rzesza wiernych, złożyła na Jasnej Górze Akt 
Ofiarowania Niepokalanemu Sercu Maryi, 
tym samym ponownie uaktualniając śluby 
Jana Kazimierza. Uroczystość ta nawiązywa-
ła również do aktu, którego w 1943 roku do-
konał Pius XII.

PRACA
   Kościół w Polsce 3 maja obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, któ-
ra została ustanowiona przez papieża Benedykta XV w 1920 r. na prośbę biskupów polskich po 
odzyskaniu niepodległości. Uroczystość ta – głęboko zakorzeniona w naszej historii - nawiązuje 
do Ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza z 1656 r., Konstytucji 3 maja oraz oddania Polski 
pod opiekę Maryi po uzyskaniu niepodległości.

 1 maja – św. Józefa Rzemieślnika
   Św. Józef Rzemieślnik, Opiekun Pana Jezusa i Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny 
troszczył się o Jezusa i Matkę Najświętszą pracując jako cieśla w Nazarecie. 4 maja br. po 
Mszy św. o godz. 17.00 odprawimy kolejne nabożeństwo do Przeczystego Serca św. 
Józefa z okazji pierwszej środy miesiąca.

 W Ewangeliach niewiele możemy prze-
czytać o św. Józefie. Widzimy go zatroska-
nego o los Świętej Rodziny, w pokorze i ci-
chości zdobywającego w nazaretańskim 
warsztacie środki na jej utrzymanie. Jego 
ciężka praca zawsze połączona była z wier-
nością Panu Bogu. To dzięki wielkiej wierze 
mógł zrozumieć - niepojętą po ludzku - 
wieść, że Maryja będzie Matką Syna Boże-
go, a jemu samemu została przez Boga wy-
znaczona rola Jezusowego opiekuna. Józef 
nie protestuje, nie buntuje się, nie ucieka 
przed nowiną całkowicie zmieniającą jego 
życiowe plany. Może, kochając Maryję, wy-
marzył sobie zwyczajną, liczną rodzinę, spo-
kojną pracę, starość w otoczeniu dzieci i 
wnuków? A jednak przyjmując do siebie 
brzemienną Maryję, wziął też na siebie 
część Chrystusowego Krzyża. I choć nie do-
czekał na ziemi Męki i Zmartwychwstania 
Pana Jezusa, to jednak przez trud, łącząc 
się z cierpieniami Zbawiciela, ma także 
udział w Jego zwycięstwie nad grzechem i 
śmiercią. Jest to poniekąd także zwycięstwo 
Józefa, jego wiary i bezgranicznego zaufa-
nia Panu Bogu, nad pokusą beztroskiego 
życia, w którym sprawy Boże są dalekie i 
nierzeczywiste.

  Ewangeliczny obraz Oblubieńca Maryi 
ukazuje, że dobre życie - chociaż niekiedy    

 Sobór uczy, że "przez swoją pracę czło-
wiek zwyczajnie utrzymuje własne życie i 
swoich najbliższych. Łączy się ze swoimi 
braćmi i służy im, może praktykować szczerą 
miłość i współdziałać w doskonaleniu rzeczy 
stworzonych przez Boga (...). Przez pracę 
składaną Bogu w ofierze człowiek łączy się  
z dziełem zbawczym Jezusa Chrystusa, któ-
ry pracując własnymi rękami w Nazarecie, 
nadał pracy znamienitą godność. Stąd rodzi 
się dla każdego z nas obowiązek wykonywa-
nia pracy rzetelnie oraz prawo każdego do 
pracy; do społeczeństwa natomiast należy,  
w miarę zachodzących okoliczności, poma-
gać ze swej strony obywatelom w znalezie-
niu sposobności do odpowiedniej pracy. 
Wreszcie należy tak wynagradzać pracę, aby 
dawała człowiekowi środki na zapewnienie 
sobie i rodzinie godnego stanu materialnego, 
społecznego, kulturalnego i duchowego"  
(Gaudium et spes, 67).
   Praca jest ważną częścią spełnienia się 
człowieka w życiu doczesnym. Dlatego tak 
dramatyczna staje się sprawa jej braku            
w czasie, kiedy bezrobocie dotyka wielu czło-
nków naszych rodzin, nierzadko nawet do t  
ego stopnia, że rodziny te nie są w stanie 
utrzymać się o własnych siłach na godziwym 
poziomie życia. W tej trudnej sytuacji Kościół, 
ukazując postać św. Józefa, patrona pracu-
jących, przypomina, że każdy człowiek ma 
prawo do pracy, która zapewniałaby mu wła-
ściwe warunki bytu. Praca w dzisiejszym 
świecie nie może stać się towarem, tak jak 
inne dobra materialne. Jej zadania i wartość 
są o wiele większe - to dzięki niej człowiek 
może doskonalić się, dążyć do świętości, a 
jednocześnie żyć w sposób, który dałby mu 
możliwość założenia i utrzymania rodziny.
   Dzień św. Józefa Rzemieślnika jest dla 
chrześcijan okazją, by zastanowić się nad 
tym, jaką wartość ma dla nich praca.

z pozoru najzwyczajniejsze, podobne do ży-
cia innych ludzi - to życie według, nieraz po 
ludzku niepojętej, woli Bożej. Tak naprawdę 
tylko wierne wypełnianie słowa Pana Boga 
może człowieka uczynić szczęśliwym, nawet 
jeżeli wiąże się z nim cierpienie. Pan kieruje 
do każdego ze swoich dzieci słowo, wyzna-
czające mu własną i niepowtarzalną drogę 
do świętości - do zbawienia, wysłużonego 
przez Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwy-
chwstałego. 
   Jednakże dyskretna obecność św. Józefa 
w życiu Pana Jezusa ukazuje szczególną 
wartość życia ziemskiego, którego nie mo-
żna zmarnować. Właściwie przeżyte życie 
znamionuje także praca - uczciwa, solidna, 
dobrze wykonana, służąca bliźnim. Kościół 
w dniu, który poświęcony jest refleksji nad 
ludzką pracą, stawia chrześcijanom za przy-
kład Rzemieślnika z Nazaretu i Opiekuna 
Syna Bożego, aby zwłaszcza w dzisiejszych 
czasach, skłonić ich do zastanowienia się 
nad sensem, znaczeniem i celem pracy          
w drodze każdego odkupionego przez Chry-
stusa człowieka do ostatecznego zjednocze-
nia się ze Zmartwychwstałym Panem w Nie-
bie. 
   O sensie i wartości ludzkiej pracy wiele 
powiedzieli ojcowie II Soboru Watykańskie-
go, przypominając naukę Pisma Świętego 
mówiącą, że stworzony na obraz i podobień-
stwo Boga człowiek otrzymał zadanie rzą-
dzenia i przekształcania świata w sprawiedli-
wości i świętości ( por. Gaudium et spes, 
34), co dokonuje się przede wszystkim 
przez pracę.

Jezus i św. Józef – obraz z ołtarza głównego 
sanktuarium w Nisku

Tym, którzy ją mają, przykład św. Józefa 
przypomina, jak istotne jest jej poważne tra-
ktowanie, poszanowanie, wyrażające się 
w uczciwości, solidnym i rzetelnym wykony-
waniu powierzonych sobie zadań, by otrzy-
mywane wynagrodzenie odpowiadało włożo-
nemu w nie trudowi i zaangażowaniu.
   Pracodawcom św. Józef wskazuje, że nie 
są oni nigdy wolni od obowiązku liczenia się 
przede wszystkim z dobrem człowieka, nie 
mogą lekceważyć obowiązku sprawiedliwe-
go ich wynagradzania, pamiętając, że od 
pracy zależy nierzadko byt całych rodzin. 
Z kolei dla przeżywających cierpienie bezro-
bocia Opiekun Pana Jezusa powinien stać 
się wzorem bezgranicznego zawierzenia 
Panu Bogu nawet w najtrudniejszych chwi-
lach życia. Tylko silna wiara może dać czło-
wiekowi pewność, że Pan Bóg zawsze tro-
szczy się o los swoich dzieci, chociaż niekie-
dy doświadcza je i wypróbowuje. Kościół 
uczy bowiem, że nie możemy wszystkich 
naszych planów, nadziei, marzeń ograniczyć 
jedynie do życia doczesnego. Wobec tego 
powinniśmy być świadomi, że każde nasze 
działanie, każdy czyn - ciężka, uczciwa pra-
ca, zarządzanie przedsiębiorstwem, prze-
żywanie trudności i cierpień bez zwątpienia 
w Bożą opiekę - ma prowadzić nas do zje-
dnoczenia z Chrystusem w ojczyźnie niebie-
skiej.

Alumn Marcin Składanowski
Niedziela podlaska 18/2002

Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/6163/nd/

 3 maja – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski 

Fot. Marcin Mazur/episkopat.pl

Nowa wersja ślubów 
opracowana przez 

internowanego Prymasa

   W 300. rocznicę królewskich ślubów Jana 
Kazimierza, nową ich wersję opracował inte-
rnowany wówczas w Komańczy prymas Po-
lski kard. Stefan Wyszyński. 26 sierpnia 1956 
r. wierni na Jasnej Górze uroczyście ślubo-
wali Maryi: "Przyrzekamy uczynić wszystko,
co leży w naszej mocy, aby Polska była rze-
czywistym królestwem Twoim i Twojego Sy-
na, poddanym całkowicie pod Twoje pano-
wanie, w życiu naszym osobistym, rodzin-
nym, narodowym i społecznym". Przyrzekali
"wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha
Ewangelii", strzec chrześcijańskich obycza-
jów, wychować młode pokolenie w wierności
Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem
i zepsuciem".

 Tekst ślubów odczytał biskup Michał Kle-
pacz (pełniący w tym czasie obowiązki prze-
wodniczącego Episkopatu). O osobie uwię-
zionego Prymasa przypominał pusty fotel, 
ustawiony przed ołtarzem.
Ciąg dalszy w następnym numerze Klimatów

Marcin Przeciszewski 
/Jasna Góra (KAI)

Źródło: https://www.niedziela.pl/artykul/67538/
Uroczystosc-Najswietszej-Maryi-Panny

Nocna Walka 
o błogosławieństwo dla Polski

z 22 na 23 kwietnia br.
W inicjatywie tej (więcej na stronie: www. https://blogoslawienstwodlapolski.pl) uczestniczyło wiele 
parafii, m.in. nasza. Modląc się różańcem wspólnoty parafialne podjęły rozważania pozostawione 
nam, Polakom przez umierającego kard. Augusta Hlonda. Kardynał tak mówił o zwycięstwie 
odniesionym przez Maryję: 
"Nie traćcie nadziei. Nie traćcie nadziei. Lecz zwycięstwo, jeśli przyjdzie - będzie to zwycięstwo 
Najświętszej Maryi Panny. W tej walce, która się toczy między gromadą szatanów a Chrystusem, 
tych, którzy wierzą, że są wezwani, [Bóg] wezwie na głębię i będzie tak, jak chce sam Bóg" (tekst 
przetłumaczony z łac.). 
Prymas dodał jeszcze: "Walczcie z ufnością. Pod opieką błogosławionej Maryi Dziewicy 
pracujcie... Zwycięstwo wasze jest pewne. Niepokalana dopomoże wam do zwycięstwa".

Rozważania poszczególnych tajemnic różańcowych będą przedrukowywane w kolejnych nume-
rach Klimatów św. Anny począwszy od następnego numeru.

Pasjonująca historia.

https://www.niedziela.pl/artykul/6163/nd/
https://www.niedziela.pl/artykul/67538/
http://www
https://blogoslawienstwodlapolski.pl
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 10.

W Klimatach:

jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.

Nr 687

L I T U R G I A S Ł O W A

Nabożeństwo majowe zostanie odprawione 
o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się
będziemy za zmarłych polecanych w wypo-
minkach rocznych. Przypominamy, że nabo-
żeństwo majowe odprawiane jest w naszym
kościele codziennie po Mszy św. o godz.
17.00.
Rozpoczynamy nabożeństwa majowe w ró-
żnych częściach naszej parafii. We wtorek, 
10 maja o godz. 18.00. zostanie odprawiona 
Msza św. i nabożeństwo majowe przy krzy-
żu na ul. Przyczółkowej, przy drodze na 
korty tenisowe. Zachęcamy do codziennej 
modlitwy przy kapliczkach i krzyżach na 
terenie naszej parafii. Mieszkańców Wila-
nowa, w sposób szczególny zachęcamy do 
modlitwy przy krzyżach znajdujących się 
przy skrzyżowaniu ulic: Wiertniczej i Obor-
nickiej codziennie o godz. 18.45.
W dniach 1 – 7 maja br., będziemy przeży-
wali XIV Tydzień Biblijny pod hasłem: Posła-
ni z darem pokoju Jezusa Zmartwychwsta-
łego.
Msza święta wotywna o Duchu Świętym zo-
stanie odprawiona w poniedziałek, 2 maja 
br. Po Mszy odprawimy nabożeństwo do 
Ducha Świętego. 
Msza św. w intencji dzieci i ich rodziców zo-
stanie odprawiona we wtorek, 3 maja    

             o godz. 18.00.

     

  8.

PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 5, 27b-32. 40b-41

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Arcykapłan 
zapytał apostołów: «Surowo wam zakazaliś-
my nauczać w to imię, a oto napełniliście Je-
ruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na 
nas odpowiedzialność za krew tego Człowie-
ka?» «Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi 
– odpowiedział Piotr, a także apostołowie.
Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego
wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg
wywyższył Go na miejscu po prawicy swojej
jako Władcę i Zbawiciela, aby zapewnić Izra-
elowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów.
Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz
Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy
Mu są posłuszni». I zabronili apostołom prze-
mawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni
odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się,
że stali się godni cierpieć dla Imienia Jezusa.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b

SławięCię, Panie, bomniewybawiłeś
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś * 
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się 
ze mnie. Panie mój, Boże, † z krainy 
umarłych wywołałeś moją duszę * i ocaliłeś 
mi życie spośród schodzących do grobu.
Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana, * 
i pamiętajcie o Jego świętości. 
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, † 
a Jego łaska przez całe życie. * Płacz 
nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele.
Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, *  
Panie, bądź moją pomocą. 
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, * 
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.

DRUGIE CZYTANIE 
Ap 5, 11-14

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Aposto-
ła: Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu 
aniołów dokoła tronu i Istot żyjących, i Star-
ców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące 
tysięcy, mówiących głosem donośnym: «Ba-
ranek zabity jest godzien otrzymać potęgę i 
bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, 
i błogosławieństwo». A wszelkie stworzenie, 
które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na 
morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usły-
szałem, jak mówiło: «Zasiadającemu na tronie 
i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwa-
ła, i moc, na wieki wieków!» 

6.

o godz. 12.00. Z sakramentu pokuty i poje-
dnania można będzie skorzystać od godz. 
16.00. Pragniemy odwiedzić chorych i oso-
by w podeszłym wieku. Imiona i nazwiska 
oraz adresy osób pragnących skorzystać z 
sakramentu pokuty i pojednania oraz przy-
jąć Najświętszy Sakrament prosimy zgła-
szać w zakrystii lub w kancelarii parafial-
nej. Po Mszy św. o godz. 18.00. zaprasza-
my na nabożeństwo wynagradzające Naj-
świętszemu Sercu Pana Jezusa, które po-
prowadzi  wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym. W sobotę, 6 maja, Msza św. wo-
tywna o Niepokalanym Sercu NMP zosta-
nie odprawiona o godz. 7.00., a zaraz po 
niej nabożeństwo wynagradzające Niepo-
kalanemu Sercu Maryi.
Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Ka-
tolickiej odbędzie się w środę 4 maja  g.11.        
Koła Żywego Różańca zapraszają na 
codzienna modlitwę różańcową w intencji 
pokoju na świecie, a zwłaszcza w Ukrai-
nie. Modlitwę w kościele prowadzą po-
szczególne grupy parafialne od poniedział-
ku do piątku o godz. 16.30., w sobotę            
o godz. 11.30, a w niedzielę o godz. 14.00.
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
w poniedziałek, 2 maja, wspomnienie św. 
Atanazego, biskupa i Doktora Kościoła,
we wtorek, 3 maja, uroczystość Najśw. 
Maryi Panny, Królowej Polski,
w środę, 4 maja, wspomnienie Floriana, 
męczennika,
w piątek, 6 maja, święto św. Apostołów 
Filipa i Jakuba.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym 
Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona 
będzie na potrzeby Wyższego Metropo-
litalnego Seminarium Duchownego w War-
szawie.

A cztery Istoty żyjące mówiły: «Amen». Sta-
rcy zaś upadli i oddali pokłon.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
Zmartwychwstał Chrystus, który wszystko 
stworzył i zlitował się nad ludźmi.

K O M E N T A R Z
Cudowny połów ryb z dzisiejszej Ewangelii 

ma miejsce po zmartwychwstaniu Pana Jezu-
sa. Jeżeli jednak przypomnimy sobie całą 
działalność publiczną Zbawiciela, to prawie 
identyczna scena wydarzyła się na początku 
działalności Jezusa (Łk 5,4-11): uczniowie ca-
łą noc łowili ryby, nie udało się im nic złowić, 
na słowa Chrystusa zarzucili sieci i wyciągnęli 
je wypełnione. 

Czemu Ewangelista przytacza akurat to wy-
darzenie jako ważne świadectwo ukazywania 
się Chrystusa zmartwychwstałego? W ten 
sposób bowiem ukazuje, że czas, który ucz-
niowie spędzili z nim podczas ziemskiego ży-
cia był niezbędny. Wtedy nauczyli się rozpo-
znawać Mesjasza po rzeczach, które czynił. 
Tak jak rozpoznają się ludzie bliscy: wystarcza 
jedno spojrzenie, jeden gest. Podobnie ucz-
niowie, którzy doświadczają po raz kolejny cu-
downego połowu ryb, już wiedzą, że „to jest 
Pan”. Uczniowie z Emaus po łamaniu chleba 
poznali Chrystusa. Zorientowali się, że „to jest 
Pan”. 

Temu też służy nasze życie z Bogiem           
w Kościele, abyśmy mieli coraz więcej wspól-
nych znaków z Chrystusem, po których poz-
namy, że „to jest Pan”.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek
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J 21, 1-19
Słowa Ewangelii według Świętego Jana: Je-
zus znowu ukazał się nad Jeziorem Tybe-
riadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli ra-
zem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didy-
mos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie 
Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów.
Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić 
ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my
z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej 
nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Je-
zus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie 
nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł 
do nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?»
Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do nich: 
«Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a 
znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnó-
stwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział 
więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miło-
wał: «To jest Pan!» Szymon Piotr, usłyszaw-
szy, że to jest Pan, przywdział na siebie wie-
rzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i 
rzucił się wpław do jeziora. Pozostali ucznio-
wie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć
z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko
– tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na
ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożo-
ną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus:
«Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliś-
cie». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na
brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu
pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej
ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich
Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» Żaden z ucz-
niów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto
Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan.
A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im –
po-dobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus uka-
zał się uczniom od chwili, gdy zmartwych-
wstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do
Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy
miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowie-
dział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię ko-
cham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje».I
znowu, po raz drugi, powiedział do niego:
«Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?»
Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię
kocham». cd str nr 4
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5 maja godz. 18.00 - Msza św.
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5 maja 2022 r. (czwartek) 
godz. 18.00

Z okazji imienin 
naszego Księdza  Proboszcza, 

Waldemara R. Macko
Solenizantowi życzymy 

Bożego błogosławieństwa 
i wszelkich potrzebnych darów 

Ducha Świętego
w dalszej posłudze kapłańskiej.

Parafian zapraszamy 
na Mszę św. o godz. 18.00        
w intencji Ks. Proboszcza.

L I T U R G I A
S Ł O W A  

Rzekł do niego: «Paś owce moje». Powie-
dział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu 
Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się 
Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy 
kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty 
wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». 
Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje. Za-
prawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś 
młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, 
gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wy-
ciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i po-
prowadzi, dokąd nie chcesz». To powiedział, 
aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. 
A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: 
«Pójdź za Mną!»

 Oto słowo Pańskie

4.

5.

_

_

We środę 4 maja br. po Mszy św. o godzinie 
17.00 odprawimy nabożeństwo pierwszych 
śród miesiąca do Przeczystego Serca św. 
Józefa.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I pią-
tek i I sobota miesiąca. W czwartek, 5 maja, 
Msza św. wotywna o Chrystusie Najwyż-
szym i Wiecznym Kapłanie zostanie odpra-
wiona o godz. 17.00., a po Mszy św. nabo-
żeństwo majowe i koronka do Miłosierdzia 
Bożego. W tym dniu, w sposób szczególny, 
modlimy się o powołania kapłańskie. W piąt-
ek, 6 maja, Msza św. wotywna o Najśw. Se-
rcu   Pana   Jezusa   zostanie   odprawiona  

11.

 7.
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