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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 na-
bożeństwo majowe odprawiane jest w na-
szym kościele codziennie po Mszy św.         
o godz. 17.00.
Rozpoczynamy również nabożeństwa 
majowe w różnych częściach naszej parafii. 
We wtorek, 10 maja o godz. 18.00. zosta-
nie odprawiona Msza św. i nabożeństwo 
majowe przy krzyżu na ul. Przyczółkowej, 
przy drodze na korty tenisowe. Zachęcamy 
do codziennej modlitwy przy kapliczkach i 
krzyżach na terenie naszej parafii. Miesz-
kańców Wilanowa, w sposób szczególny 
zachęcamy do modlitwy przy krzyżach 
znajdujących się przy skrzyżowaniu ulic: 
Wiertniczej i Obornickiej codziennie o godz. 
18.45.
W piątek, 13 maja, po Mszy świętej o godz. 
18.00. odbędzie się nabożeństwo fatimskie 
wraz z procesją wokół kościoła. Po Nabo-
żeństwie zapraszamy osoby, które co ro-
ku, 13 maja odnawiają Akt Ofiarowania się

PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 13, 14. 43-52

Czytanie z Dziejów Apostolskich: W owym 
czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez 
Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli 
w dzień szabatu do synagogi i usiedli. A wielu 
Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło 
Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali 
się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. 
W następny szabat zebrało się niemal całe 
miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi 
zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i blu-
źniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. 
Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: 
«Należało głosić słowo Boże najpierw wam. 
Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie 
się za niegodnych życia wiecznego, zwraca-
my się do pogan. Tak bowiem nakazał nam 
Pan: „Ustanowiłem cię światłością dla pogan, 
abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi”». 
Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili sło-
wo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do ży-
cia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie sze-
rzyło się na cały kraj. Ale Żydzi podburzyli po-
bożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych 
obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i 
Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A 
oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli 
do Ikonium. A uczniowie byli pełni wesela i 
Ducha Świętego.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 100 (99), 2-3. 4-5

My ludem Pana i Jego owcami

Służcie Panu z weselem, * stańcie przed 
obliczem Pana z okrzykami radości. 
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, †  On sam nas 
stworzył, jesteśmy Jego własnością, * 
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, 
†  z hymnami w Jego przedsionki, * 
chwalcie i błogosławcie Jego imię. 
Albowiem Pan jest dobry, † 
Jego łaska trwa na wieki, * 
a Jego wierność przez pokolenia.

EWANGELIA 
J 10, 27-30

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: Je-
zus powiedział: «Moje owce słuchają mego 
głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja 
daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i 
nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, 
który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I 
nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. 
Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

Oto słowo Pańskie

4.

Panu Jezusowi przez Maryję, do uroczy-
stego odczytania tego Aktu.
Z piątku, 13 maja na sobotę, 14 maja br., 
w naszej parafii odbędzie się dziewiąta,       
a zarazem ostatnia w tej formule, Nocna 
Adoracja Najświętszego Sakramentu          
w ciszy, w intencji "Zatrzymania aborcji". 
Adoracja rozpocznie się o godz. 20.00.,       
a zakończy o godz. 7.00. Serdecznie za-
praszamy parafian do modlitwy, w dogo-
dnej dla siebie porze. Więcej informacji na 
stronie internetowej naszej parafii i fb.
Koła Żywego Rózańca zapraszają na co-
dzienna modlitwę różańcową w intencji 
duchowego odrodzenia narodu polskiego. 
Modlitwę w kościele prowadzą poszcze-
gólne grupy parafialne od poniedziałku do 
piątku o godz. 16.30., w sobotę o godz. 
11.30., a w niedzielę o godz. 14.00.
Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca serde-
cznie zaprasza na wieczór uwielbienia       
w czwartek, 19 maja o godz. 21.00. W 
czasie modlitwy będzie nam towarzyszył 
zespół muzyczny. 

K O M E N T A R Z
W czytaniu z Dziejów Apostolskich usły-

szeliśmy o niezwykłym sukcesie jaki odniósł 
Paweł w Antiochii Pizydyjskiej podczas swojej 
pierwszej wyprawy misyjnej i o reakcji Żydów 
z miejscowej synagogi: "W następny szabat 
zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać 
słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, 
ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali 
się temu, co mówił Paweł "(Dz 13,44-45). 

Tak działa zazdrość. Człowiek ogarnięty 
zazdrością nie tylko przestaje dostrzegać do-
bro, które dzieje się blisko niego za pośredni-
ctwem drugiego człowieka, ale jest gotów je 
zniszczyć. 

Jeżeli rodzi się we mnie niechęć do kogoś, 
ponieważ osiągnie większy sukces niż ja, bę-
dzie posiadał więcej dóbr materialnych czy 
będzie bardziej lubiany wśród ludzi, to nie 
świadczy to o mojej wielkości w życiu ducho-
wym. Człowiek Boży będzie umacniał to, co 
dobre, a przeciwstawiał się temu, co złe. 
Strzeżmy się zazdrości, bo przez nią świat 
staje się gorszy.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek
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DRUGIE CZYTANIE 
Ap 7, 9. 14b-17

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apo-
stoła: a, Jan, ujrzałem: a oto wielki tłum, któ-
rego nie mógł nikt policzyć, z każdego naro-
du i wszystkich pokoleń, ludów i języków, 
stojący przed tronem i przed Barankiem. 
Odziani są w białe szaty, a w ręku ich pal- 
my. I rzekł do mnie jeden ze Starców: «To ci, 
którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłu-
kali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. 
Dlatego są przed tronem Boga i w Jego 
świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. 
A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot 
nad nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą 
już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden 
upał, bo pasł ich będzie Baranek, który jest 
pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł 
wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu».

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 10, 14 

Ja jestem dobrym pasterzem  i znam owce 
moje, a moje Mnie znają.

Nabożeństwa Fatimskie

5.

6.

7.

8.

Uroczystość Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski  
–

    Wiara i rozum – Fragmenty 
Encykliki JPII  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 maja br. podczas Mszy św. o godz. 18.00 

modliliśmy się w intencji Księdza Proboszcza z okazji imienin.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
- w poniedziałek, 9 maja, uroczystość św.
Stanisława, biskupa i męczennika,
- w sobotę, 14 maja, święto św. Macieja,
Apostoła.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym

Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest na potrzeby Wyższego Metropolitalne-
go Seminarium Duchownego w Warsza-
wie.
Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych w 
minionym miesiącu naszych parafian:  
śp. Krzysztofa Dziewulskiego, 
śp. Piotra Górzyńskiego, 
śp. Stanisława Olędzkiego,  
śp. Halinę Litniewską.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a 
światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech 
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

08.05-12.06.2022

Módlmy się za ludzi młodych,
aby w Maryi odkryli

wzór słuchania Boga,                                                                          
rozeznawania i odważnej wiary.

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ 
MALARSTWA OLEJNEGO

MARTY PIEKUT  i  JOLANTY DUBIEL

GALERIA „SALONIK WILANOWSKI” 
w DZWONNICY

Prace można oglądać w soboty                 
i niedziele do końca czerwca br.

 Pasjonująca historia –  cd. . . . . . . . . . . . . 3
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radości.

W uroczystościach milenijnych pragnął ucze-
stniczyć papież Paweł VI, na to jednak nie 
zgodziły się komunistyczne władze. Dopiero 
Jan Paweł II, mógł jako pierwszy w historii 
papież przybyć na Jasną Górę.

Zawierzenie 
Jana Pawła II

3 i 4 czerwca 1979 r. Jan Paweł II dokonał 
aktu zawierzenia Pani Jasnogórskiej: "... Za-
wierzam Ci, o Matko Kościoła, wszystkie 
sprawy tego Kościoła, całą jego misję i całą
jego służbę w per-spektywie kończącego się 
dru-giego tysiąclecia dziejów chrześcijaństwa 
na ziemi".      

W 1982 r. Kościół obchodził 600-lecie obe-
cności Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. 
Zwieńczeniem kilkuletnich przygotowań do te-
go jubileuszu była kolejna obecność w Czę-
stochowie Jana Pawła II, który przewodniczył 
obchodom 18 i 19 czerwca 1983 r.

Biskupi polscy opracowali również w 1990 r. 
"Drugą Wielką Nowennę", która miała za za-
danie przygotować Kościół w Polsce na kolej-
ne tysiąclecie chrześcijaństwa.

Od 1992 r. (tak, jak w okresie międzywojen-
nym) dzień ten jest świętem narodowym Pol-
ski – dla upamiętnienia zarówno uchwalenia 
Konstytucji w r. 1791, jak i święta Królowej 
Polski.

Akt zawierzenia z okazji 
1050-lecia chrztu Polski

Nowego Aktu Zawierzenia Narodu Polskie-
go Matce Bożej - z okazji rocznicy 1050-lecia 
chrztu Polski - dokonał 3 maja 2016 r. obecny 
przewodniczący KEP - abp Stanisław Gąde-
cki.

Poważnym współczesnym problemem - 
podkreślał - jest wypaczone pojęcie wolności, 
gdyż dla wielu współczesnych "wolność staje 
się wręcz religią", skutkującą tym, że "wywyż-
sza się człowieka kosztem Boga i liczy się tyl-
ko nieskrępowana wolność poszczególnych 
jednostek".

Drugim nowym problemem - jak stwierdził - 
jest dzisiaj odniesienie do prawa Bożego,       
z czego - w przeciwieństwie do twórców Kon-
stytucji 3 Maja - dzisiejsi prawodawcy rezyg-
nują. Trzecim aktualnym problemem - zda-
niem przewodniczącego KEP - jest kształt 
obecnego polskiego patriotyzmu. "Autenty-
czny patriotyzm nie zna nienawiści do nikogo 
(...) trzeba bezwzględnie unikać ryzyka tego, 
aże-by ta niezbywalna funkcja narodu nie 
wyro-dziła się w nacjonalizm" - wyjaśniał.

Ponowne zawierzenie 
w „dzisiejszym trudnym 

doświadczeniu”
W ubiegłym roku abp Stanisław Gądecki 

dokonał w uroczystość Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski, kolejnego zawierzenia 
Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i 
Matce Bożej Królowej Polski. Służył temu 
specjalny akt zawierzenia, nawiązujący do 
100-lecia urodzin św. Jana Pawła II, przyszłej 
beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego jak 
również stulecia ocalenia Polski w Bitwie 
warszawskiej.

„Wraz z Maryją, Bogurodzicą Dziewicą, Kró-
lową Polski i Świętymi Patronami, błagamy       
o ratunek dla naszej Ojczyzny w jej dzisiej-
szym trudnym doświadczeniu. (...) Zawierza-
my Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich
Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie.
Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszy-
stkie nasze radości i cierpienia, wszystko
czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość” – mo-
dlił się przewodniczący polskiego Episkopatu
na Jasnej Górze.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski została ustanowiona przez papieża 
Benedykta XV w 1920 r. na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości. Uroczy-
stość ta nawiązuje do Ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza z 1656 r., do Konstytucji 3 
maja, oddania Polski pod opiekę Maryi po uzyskaniu niepodległości oraz nowej wersji ślubów 
opracowanej przez internowanego Prymasa Tysiąclecia w 300. rocznicę królewskich ślubów 
Jana Kazimierza,

 Okres Paschalny 

   Działo się to w Polsce w czasie II wojny 
światowej. Ciągle trzeba o tym mówić, szcze-
gólnie młodzieży, co czynili Niemcy w Polsce 
w czasie II wojny. Jakiej ruinie uległa cała 
Polska; spalone wioski, miasta, zniszczone 
fabryki. Ile milionów ludzi zginęło w Polsce      
w czasie wojny (35 mln Polaków było w 
1939r. – 23 mln W 1945r.). Ludzie ginęli na 
frontach wojny, podczas bombardowań miast 
i wsi, ginęli w obozach koncentracyjnych, 
więzieniach, byli rozstrzeliwani, wieszani na 
ulicach, ginęli od mrozu, głodu w obozach 
śmierci. Pojawienie się żołnierzy niemieckich 
w jakiejś miejscowości oznaczało śmierć na-
wet wielu mieszkańców. Bardzo często żoł-
nierze niemieccy, którzy przyjechali do jakiejś 
miejscowości strzelali do napotkanych na uli-
cy ludzi tak jak do zwierząt w lesie. Są w Pol-
sce miejscowości, parafie, które straciły na-
wet do 60 – 80% mieszkańców.

JEST TYLKO JEDNA PARAFIA W POL-
SCE, KTÓREJ MIESZKAŃCY NIE ZAZNA-

LI W/W NIESZCZĘŚĆ, TRAGEDII !
− Nikt z tej parafii nie zginął w czasie woj-

ny!
− Wszyscy żołnierze powrócili z wojny do

swoich rodzin!
− Przez cały czas wojny, żaden Niemiec

nie przekroczył granicy tej parafii!
TO JEST CUD! Jak to się stało, że ta parafia 
doznała tego cudu ?
   Parafia ta nazywa się Garnek, leży w cen-
trum Polski, około 70 km od Warszawy.         
W 1939r. liczyła 7 tys. mieszkańców. Dnia 
1.IX. 1939r. gdy Niemcy zaatakowały Polskę 
w parafii w/w proboszczem był bardzo mądry 
i pobożny kapłan. W tym tragicznym dniu       
w tamtejszym kościele zgromadziło się tro-
chę ludzi na Mszy świętej - był to pierwszy 
piątek miesiąca. Proboszcz do zgromadzo-
nych w kościele ludzi powiedział wtedy takie 
słowa: „Dziś Niemcy pod wodzą Hitlera za-
atakowały Polskę. Hitler to człowiek opętany 
przez szatana. Hitler wyrządzi straszliwe zło 
Polsce i całej Europie. Zginą miliony ludzi, 
Europa ulegnie wielkiemu zniszczeniu. Czy 
jest jakiś ratunek? Czy możemy uniknąć 
śmierci, uratować nasze domy, gospodar-
stwa, zakłady pracy ? Tak, jest ratunek ! Tym 
ratunkiem jest różaniec przed wystawionym 
w monstrancji Najświętszym Sakramentem ! 
Od dzisiaj, aż do końca wojny, (nie wiemy ile 
będzie trwać ta wojna), każdego dnia w na-
szym kościele będzie odmawiany Różaniec 
przed wystawionym Najświętszym Sakra-
mentem. Zapraszam wszystkich każdego 
dnia na to nabożeństwo”.

  Wojna trwała 6 lat, Różaniec w kościele tak-
że trwał 6 lat (1939-1945). Proboszcz podał 
ludziom godziny nabożeństwa. Na to nabo-
żeństwo ludzie zaczęli przychodzić. Odma-
wiali cząstkę Różańca (5 tajemnic). Po Róża-
ńcu proboszcz udzielał błogosławieństwa 
Najświętszym Sakramentem.

   Początkowo ludzi było niewiele, ale w miarę 
upływu wojny przychodziło coraz więcej. Koś-
ciół codziennie był zapełniony ludźmi. Gdy 
spostrzeżono, jaka jest potęga tego nabo-
żeństwa, tzn. że nikt z tej parafii nie zginął       
(w innych zginęło już wielu), na Różaniec 
codziennie gromadziło się tyle ludzi, że koś-
ciół nie mógł wszystkich pomieścić !

   Nie było w Polsce miejscowości, do której 
by nie dotarli żołnierze niemieccy w czasie 
wojny. Nawet do najdalej położonych wiosek, 
300 –400 km od Warszawy. Docierali nawet 
do tych wiosek, które nie miały szosy (dojeż-
dżali końmi), a ta parafia jest w centrum Pol-
ski, tak blisko Warszawy. A więc: JAK WIEL-
KA JEST POTĘGA MODLITWY RÓŻAŃCO-
WEJ W KOŚCIELE PRZED WYSTAWIO-
NYM NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM !

   Z tej parafii przed IX 1939r. wielu młodych 
mężczyzn zostało zmobilizowanych do woj-
ska. Jedni walczyli (we wrześniu 1939r)          
z Niemcami, inni z Rosjanami. Nikt z nich nie 
zginął na froncie ! Część z nich wróciła do 
domów po ustaniu walk, część dostała się do 
niewoli. Jedni byli w obozach niemieckich, 
inni w rosyjskich, również na dalekiej Syberii. 
Wszyscy powrócili do swoich rodzin ! A więc 
cudowną opieką w/w modlitwy zostali otoc-
zeni żołnierze z tej parafii, którzy byli nawet 
kilkanaście tys. km od niej (Syberia).

   Jak to wszystko zrozumieć ? Jak to wszy-
stko wytłumaczyć ? Można stwierdzić z całą 
pewnością, że Różaniec w kościele przed 
wystawionym w monstrancji Najświętszym 
Sakramentem jest wielką potęgą. Okazał się 
silniejszy, niż wszystkie bomby, czołgi, arma-
ty, karabiny maszynowe itp. Silniejszy niż ca-
ła potęga hitlerowskich Niemiec.

   Czy tylko w czasie wojny ? A czy dziś nie 
ma już tej samej mocy, potęgi, skuteczności 
w innych dziedzinach ludzkiej egzystencji?

   Wstępną informację podał +ks.Bp Zbigniew 
Kraszewski na spotkaniu Kapłańskiego Ru-
chu Maryjnego.

Źródło: 
http://blogmedia24.pl/node/65038

Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy litanią loretańską 

w kościele codziennie 
po Mszy św. o godz. 17:00 

Modlitwa
 przy krzyżach i kapliczkach:

We wtorek, 10 maja o godz. 18.00. 
Msza św. i nabożeństwo majowe 
przy krzyżu na ul. Przyczółkowej, 

przy drodze na korty tenisowe. 

Codziennie o godz. 18.45. 
litania loretanska przy krzyżach 

znajdujących się przy skrzyżowaniu 
ulic: Wiertniczej i Obornickiej.

W 1957 r. z inicjatywy prymasa Wyszyńskie-
go rozpoczęła się "Wielka Nowenna" przygo-
towująca Kościół w Polsce do obchodów Mi-
llennium Chrztu Polski. Połączona została 
z peregrynacją cudownego obrazu Matki Bos-
kiej Częstochowskiej po wszystkich diece-
zjach i parafiach. Nawet "aresztowanie" obra-
zu przez SB nie wpłynęło na zastraszenie 
społeczeństwa.

W 1962 r. papież Jan XXIII ogłosił Maryję 
Królową Polski i jej główną patronką, a święto 
NMP Królowej Polski stało się świętem I klasy 
we wszystkich diecezjach polskich. W 1969 
Paweł VI na prośbę prymasa Wyszyńskiego 
podniósł święto do rangi uroczystości.

Podczas jasnogórskich obchodów Millen-
nium chrztu Polski 3 maja 1966 r. cały polski 
Episkopat w obecności kilkuset tysięcy piel-
grzymów dokonał uroczystego ślubowania 
NMP.

Pasjonująca historia – cd.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski 

"Wielka Nowenna" 

Marcin Przeciszewski 
/Jasna Góra (KAI)

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

Polskie cuda różańcowe. 
  „Różaniec Święty, to bardzo potężna broń. Używaj go z ufnością, a skutek wprawi cię           
w zdziwienie” (św.Josemaria Escriva do Balaguer).

   Odkąd w historii chrześcijaństwa zaistniała modlitwa różańcowa, zaczęły się pojawiać cuda 
jakich wierni doznawali za jej przemożną przyczyną. Niektóre opisano w prasie lub w książ-
kach katolickich, albo je uwieczniono w filmach dokumentalnych. A są też takie, które prze-
trwały w żywej pamięci ludzi, którzy ich doświadczyli. Oto jeden z tych cudów:

Istnieje też aspekt obiektywny, dotyczący tre-
ści filozofii: Objawienie ukazuje wyraźnie pe-
wne prawdy, których rozum być może nigdy 
by nie odkrył, gdyby był zdany na własne siły, 
choć nie są one niedostępne dla jego natural-
nego poznania. Należą do tej dziedziny takie 
zagadnienia, jak pojęcie Boga Stwórcy oso-
bowego i wolnego, które odegrało tak zna-
czną rolę w rozwoju myśli filozoficznej, a zwła-
szcza filozofii bytu. W tej sferze mieści się tak-
że rzeczywistość grzechu, tak jak jawi się ona 
w świetle wiary, która pomaga poprawnie ująć 
w kategoriach filozoficznych problem zła. Tak-
że koncepcja osoby jako istoty duchowej jest 
szczególnie oryginalnym wkładem wiary: 
chrześcijańskie orędzie godności, równości i 
wolności ludzi bez wątpienia wywarło wpływ 
na nowożytną refleksję filozoficzną. W cza-
sach nam bliższych można wskazać na od-
krycie doniosłości, jaką posiada także dla filo-
zofów wydarzenie historyczne, które stanowi 
centrum chrześcijańskiego Objawienia. Nie-
przypadkowo stało się ono kluczowym poję-
ciem filozofii historii, która stanowi nowy roz-
dział w ludzkich poszukiwaniach prawdy.

Wiara i rozum – cd.
ROZDZIAŁ VI   WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE TEOLOGII I FILOZOFII
Różne typy refleksji filozoficznej

Obiektywnym elementem filozofii chrześcijań-
skiej jest też konieczność badania racjonalno-
ści pewnych prawd zawartych w Piśmie Świę-
tym, takich jak możliwość nadprzyrodzonego 
powołania człowieka czy sam grzech pierwo-
rodny. Takie przedsięwzięcia skłaniają rozum 
do uznania, że istnieje prawda i rzeczywistość 
racjonalna daleko poza ciasnymi granicami,      
w których on sam byłby skłonny się zamknąć. 
Tego rodzaju problematyka rozszerza w isto-
cie dziedzinę racjonalnej refleksji.
Rozważając te zagadnienia, filozofowie nie 
stali się teologami, nie dążyli bowiem do zro-
zumienia i wyjaśnienia prawd wiary w świetle 
Objawienia. Kontynuowali pracę w swojej wła-
snej dziedzinie, stosując własne, czysto racjo-
nalne metody, ale zarazem poszerzając ob-
szar swych poszukiwań o nowe dziedziny pra-
wdy. Bez tego pobudzającego wpływu słowa 
Bożego nie powstałaby znaczna część filozofii 
nowożytnej i współczesnej. Fakt ten zachowu-
je całe swoje znaczenie nawet w obliczu smu-
tnej konstatacji, że wielu myślicieli ostatnich 
stuleci odeszło od chrześcijańskiej ortodoksji.
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radości.

W uroczystościach milenijnych pragnął ucze-
stniczyć papież Paweł VI, na to jednak nie 
zgodziły się komunistyczne władze. Dopiero 
Jan Paweł II, mógł jako pierwszy w historii 
papież przybyć na Jasną Górę.

Zawierzenie 
Jana Pawła II

   3 i 4 czerwca 1979 r. Jan Paweł II dokonał 
aktu zawierzenia Pani Jasnogórskiej: "... Za-
wierzam Ci, o Matko Kościoła, wszystkie 
sprawy tego Kościoła, całą jego misję i całą 
jego służbę w per-spektywie kończącego się 
dru-giego tysiąclecia dziejów chrześcijaństwa 
na ziemi".      
   W 1982 r. Kościół obchodził 600-lecie obe-
cności Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. 
Zwieńczeniem kilkuletnich przygotowań do te-
go jubileuszu była kolejna obecność w Czę-
stochowie Jana Pawła II, który przewodniczył 
obchodom 18 i 19 czerwca 1983 r.

  Biskupi polscy opracowali również w 1990 r. 
"Drugą Wielką Nowennę", która miała za za-
danie przygotować Kościół w Polsce na kolej-
ne tysiąclecie chrześcijaństwa.
  Od 1992 r. (tak, jak w okresie międzywojen-
nym) dzień ten jest świętem narodowym Pol-
ski – dla upamiętnienia zarówno uchwalenia 
Konstytucji w r. 1791, jak i święta Królowej 
Polski.

Akt zawierzenia z okazji 
1050-lecia chrztu Polski

   Nowego Aktu Zawierzenia Narodu Polskie-
go Matce Bożej - z okazji rocznicy 1050-lecia 
chrztu Polski - dokonał 3 maja 2016 r. obecny 
przewodniczący KEP - abp Stanisław Gąde-
cki.
   Poważnym współczesnym problemem - 
podkreślał - jest wypaczone pojęcie wolności, 
gdyż dla wielu współczesnych "wolność staje 
się wręcz religią", skutkującą tym, że "wywyż-
sza się człowieka kosztem Boga i liczy się tyl-
ko nieskrępowana wolność poszczególnych 
jednostek".
   Drugim nowym problemem - jak stwierdził - 
jest dzisiaj odniesienie do prawa Bożego,       
z czego - w przeciwieństwie do twórców Kon-
stytucji 3 Maja - dzisiejsi prawodawcy rezyg-
nują. Trzecim aktualnym problemem - zda-
niem przewodniczącego KEP - jest kształt 
obecnego polskiego patriotyzmu. "Autenty-
czny patriotyzm nie zna nienawiści do nikogo 
(...) trzeba bezwzględnie unikać ryzyka tego, 
aże-by ta niezbywalna funkcja narodu nie 
wyro-dziła się w nacjonalizm" - wyjaśniał.

Ponowne zawierzenie 
w „dzisiejszym trudnym 

doświadczeniu”
   W ubiegłym roku abp Stanisław Gądecki 
dokonał w uroczystość Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski, kolejnego zawierzenia 
Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i 
Matce Bożej Królowej Polski. Służył temu 
specjalny akt zawierzenia, nawiązujący do 
100-lecia urodzin św. Jana Pawła II, przyszłej 
beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego jak 
również stulecia ocalenia Polski w Bitwie 
warszawskiej.
   „Wraz z Maryją, Bogurodzicą Dziewicą, Kró-
lową Polski i Świętymi Patronami, błagamy       
o ratunek dla naszej Ojczyzny w jej dzisiej-
szym trudnym doświadczeniu. (...) Zawierza-
my Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich
Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie.
Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszy-
stkie nasze radości i cierpienia, wszystko
czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość” – mo-
dlił się przewodniczący polskiego Episkopatu
na Jasnej Górze.

   Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski została ustanowiona przez papieża 
Benedykta XV w 1920 r. na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości. Uroczy-
stość ta nawiązuje do Ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza z 1656 r., do Konstytucji 3 
maja, oddania Polski pod opiekę Maryi po uzyskaniu niepodległości oraz nowej wersji ślubów 
opracowanej przez internowanego Prymasa Tysiąclecia w 300. rocznicę królewskich ślubów 
Jana Kazimierza,

Okres Paschalny 

Działo się to w Polsce w czasie II wojny 
światowej. Ciągle trzeba o tym mówić, szcze-
gólnie młodzieży, co czynili Niemcy w Polsce 
w czasie II wojny. Jakiej ruinie uległa cała 
Polska; spalone wioski, miasta, zniszczone 
fabryki. Ile milionów ludzi zginęło w Polsce      
w czasie wojny (35 mln Polaków było w 
1939r. – 23 mln W 1945r.). Ludzie ginęli na 
frontach wojny, podczas bombardowań miast 
i wsi, ginęli w obozach koncentracyjnych, 
więzieniach, byli rozstrzeliwani, wieszani na 
ulicach, ginęli od mrozu, głodu w obozach 
śmierci. Pojawienie się żołnierzy niemieckich 
w jakiejś miejscowości oznaczało śmierć na-
wet wielu mieszkańców. Bardzo często żoł-
nierze niemieccy, którzy przyjechali do jakiejś 
miejscowości strzelali do napotkanych na uli-
cy ludzi tak jak do zwierząt w lesie. Są w Pol-
sce miejscowości, parafie, które straciły na-
wet do 60 – 80% mieszkańców.

JEST TYLKO JEDNA PARAFIA W POL-
SCE, KTÓREJ MIESZKAŃCY NIE ZAZNA-

LI W/W NIESZCZĘŚĆ, TRAGEDII !
− Nikt z tej parafii nie zginął w czasie woj-

ny!
− Wszyscy żołnierze powrócili z wojny do

swoich rodzin!
− Przez cały czas wojny, żaden Niemiec

nie przekroczył granicy tej parafii!
TO JEST CUD! Jak to się stało, że ta parafia 
doznała tego cudu ?

Parafia ta nazywa się Garnek, leży w cen-
trum Polski, około 70 km od Warszawy.         
W 1939r. liczyła 7 tys. mieszkańców. Dnia 
1.IX. 1939r. gdy Niemcy zaatakowały Polskę 
w parafii w/w proboszczem był bardzo mądry 
i pobożny kapłan. W tym tragicznym dniu       
w tamtejszym kościele zgromadziło się tro-
chę ludzi na Mszy świętej - był to pierwszy 
piątek miesiąca. Proboszcz do zgromadzo-
nych w kościele ludzi powiedział wtedy takie 
słowa: „Dziś Niemcy pod wodzą Hitlera za-
atakowały Polskę. Hitler to człowiek opętany 
przez szatana. Hitler wyrządzi straszliwe zło 
Polsce i całej Europie. Zginą miliony ludzi, 
Europa ulegnie wielkiemu zniszczeniu. Czy 
jest jakiś ratunek? Czy możemy uniknąć 
śmierci, uratować nasze domy, gospodar-
stwa, zakłady pracy ? Tak, jest ratunek ! Tym 
ratunkiem jest różaniec przed wystawionym 
w monstrancji Najświętszym Sakramentem ! 
Od dzisiaj, aż do końca wojny, (nie wiemy ile 
będzie trwać ta wojna), każdego dnia w na-
szym kościele będzie odmawiany Różaniec 
przed wystawionym Najświętszym Sakra-
mentem. Zapraszam wszystkich każdego 
dnia na to nabożeństwo”.

Wojna trwała 6 lat, Różaniec w kościele tak-
że trwał 6 lat (1939-1945). Proboszcz podał 
ludziom godziny nabożeństwa. Na to nabo-
żeństwo ludzie zaczęli przychodzić. Odma-
wiali cząstkę Różańca (5 tajemnic). Po Róża-
ńcu proboszcz udzielał błogosławieństwa 
Najświętszym Sakramentem.

Początkowo ludzi było niewiele, ale w miarę 
upływu wojny przychodziło coraz więcej. Koś-
ciół codziennie był zapełniony ludźmi. Gdy 
spostrzeżono, jaka jest potęga tego nabo-
żeństwa, tzn. że nikt z tej parafii nie zginął       
(w innych zginęło już wielu), na Różaniec 
codziennie gromadziło się tyle ludzi, że koś-
ciół nie mógł wszystkich pomieścić !

Nie było w Polsce miejscowości, do której 
by nie dotarli żołnierze niemieccy w czasie 
wojny. Nawet do najdalej położonych wiosek, 
300 –400 km od Warszawy. Docierali nawet 
do tych wiosek, które nie miały szosy (dojeż-
dżali końmi), a ta parafia jest w centrum Pol-
ski, tak blisko Warszawy. A więc: JAK WIEL-
KA JEST POTĘGA MODLITWY RÓŻAŃCO-
WEJ W KOŚCIELE PRZED WYSTAWIO-
NYM NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM !

Z tej parafii przed IX 1939r. wielu młodych 
mężczyzn zostało zmobilizowanych do woj-
ska. Jedni walczyli (we wrześniu 1939r)          
z Niemcami, inni z Rosjanami. Nikt z nich nie 
zginął na froncie ! Część z nich wróciła do 
domów po ustaniu walk, część dostała się do 
niewoli. Jedni byli w obozach niemieckich, 
inni w rosyjskich, również na dalekiej Syberii. 
Wszyscy powrócili do swoich rodzin ! A więc 
cudowną opieką w/w modlitwy zostali otoc-
zeni żołnierze z tej parafii, którzy byli nawet 
kilkanaście tys. km od niej (Syberia).

Jak to wszystko zrozumieć ? Jak to wszy-
stko wytłumaczyć ? Można stwierdzić z całą 
pewnością, że Różaniec w kościele przed 
wystawionym w monstrancji Najświętszym 
Sakramentem jest wielką potęgą. Okazał się 
silniejszy, niż wszystkie bomby, czołgi, arma-
ty, karabiny maszynowe itp. Silniejszy niż ca-
ła potęga hitlerowskich Niemiec.

Czy tylko w czasie wojny ? A czy dziś nie 
ma już tej samej mocy, potęgi, skuteczności 
w innych dziedzinach ludzkiej egzystencji?

Wstępną informację podał +ks.Bp Zbigniew 
Kraszewski na spotkaniu Kapłańskiego Ru-
chu Maryjnego.
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towująca Kościół w Polsce do obchodów Mi-
llennium Chrztu Polski. Połączona została 
z peregrynacją cudownego obrazu Matki Bos-
kiej Częstochowskiej po wszystkich diece-
zjach i parafiach. Nawet "aresztowanie" obra-
zu przez SB nie wpłynęło na zastraszenie 
społeczeństwa.

   W 1962 r. papież Jan XXIII ogłosił Maryję 
Królową Polski i jej główną patronką, a święto 
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Polskie cuda różańcowe. 
„Różaniec Święty, to bardzo potężna broń. Używaj go z ufnością, a skutek wprawi cię           

w zdziwienie” (św.Josemaria Escriva do Balaguer).

Odkąd w historii chrześcijaństwa zaistniała modlitwa różańcowa, zaczęły się pojawiać cuda 
jakich wierni doznawali za jej przemożną przyczyną. Niektóre opisano w prasie lub w książ-
kach katolickich, albo je uwieczniono w filmach dokumentalnych. A są też takie, które prze-
trwały w żywej pamięci ludzi, którzy ich doświadczyli. Oto jeden z tych cudów:

Istnieje też aspekt obiektywny, dotyczący tre-
ści filozofii: Objawienie ukazuje wyraźnie pe-
wne prawdy, których rozum być może nigdy 
by nie odkrył, gdyby był zdany na własne siły, 
choć nie są one niedostępne dla jego natural-
nego poznania. Należą do tej dziedziny takie 
zagadnienia, jak pojęcie Boga Stwórcy oso-
bowego i wolnego, które odegrało tak zna-
czną rolę w rozwoju myśli filozoficznej, a zwła-
szcza filozofii bytu. W tej sferze mieści się tak-
że rzeczywistość grzechu, tak jak jawi się ona 
w świetle wiary, która pomaga poprawnie ująć 
w kategoriach filozoficznych problem zła. Tak-
że koncepcja osoby jako istoty duchowej jest 
szczególnie oryginalnym wkładem wiary: 
chrześcijańskie orędzie godności, równości i 
wolności ludzi bez wątpienia wywarło wpływ 
na nowożytną refleksję filozoficzną. W cza-
sach nam bliższych można wskazać na od-
krycie doniosłości, jaką posiada także dla filo-
zofów wydarzenie historyczne, które stanowi 
centrum chrześcijańskiego Objawienia. Nie-
przypadkowo stało się ono kluczowym poję-
ciem filozofii historii, która stanowi nowy roz-
dział w ludzkich poszukiwaniach prawdy.

Wiara i rozum – cd.
ROZDZIAŁ VI   WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE TEOLOGII I FILOZOFII
Różne typy refleksji filozoficznej

Obiektywnym elementem filozofii chrześcijań-
skiej jest też konieczność badania racjonalno-
ści pewnych prawd zawartych w Piśmie Świę-
tym, takich jak możliwość nadprzyrodzonego 
powołania człowieka czy sam grzech pierwo-
rodny. Takie przedsięwzięcia skłaniają rozum 
do uznania, że istnieje prawda i rzeczywistość 
racjonalna daleko poza ciasnymi granicami,      
w których on sam byłby skłonny się zamknąć. 
Tego rodzaju problematyka rozszerza w isto-
cie dziedzinę racjonalnej refleksji.
Rozważając te zagadnienia, filozofowie nie 
stali się teologami, nie dążyli bowiem do zro-
zumienia i wyjaśnienia prawd wiary w świetle 
Objawienia. Kontynuowali pracę w swojej wła-
snej dziedzinie, stosując własne, czysto racjo-
nalne metody, ale zarazem poszerzając ob-
szar swych poszukiwań o nowe dziedziny pra-
wdy. Bez tego pobudzającego wpływu słowa 
Bożego nie powstałaby znaczna część filozofii 
nowożytnej i współczesnej. Fakt ten zachowu-
je całe swoje znaczenie nawet w obliczu smu-
tnej konstatacji, że wielu myślicieli ostatnich 
stuleci odeszło od chrześcijańskiej ortodoksji.

Fragmenty Encykliki JPII
Ciąg dalszy w natępnym numerze Klimatów 

MODLITWA 
RÓŻAŃCOWA
Przez Niepokalane 

Serce Maryi prośmy 
o duchowe odrodzenie

narodu polskiego.

-
-

Koła Żywego Różańca
Odnowa w Duchu
Świętym

- Miłosierdzie Boże
- Męski Różaniec
- Legion Maryi
- Koła Żywego Różańca
- Wspólnoty parafialne

Pt.     12.30 

Pon. 16.30 
Wt.   16.30 

Czw. 16.30 

Ndz  14.00 

Śr.     16.30 

Sob.   11.30 

http://blogmedia24.pl/node/65038
https://www.niedziela.pl/artykul/67538/


W piątek 13 maja br.
po Mszy świętej o godz. 18-stej 

odbędzie się Nabożeństwo fatimskie 
wraz z procesją wokół kościoła.

Po Nabożeństwie zapraszamy osoby, 
które co roku, 13 maja odnawiają 

Akt Ofiarowania się Panu Jezusowi 
przez Maryję, do uroczystego 

odczytania tego Aktu.
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Wydawca: Fundacja Ecclesia Villanovensis

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 688

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 na-
bożeństwo majowe odprawiane jest w na-
szym kościele codziennie po Mszy św.         
o godz. 17.00.
Rozpoczynamy również nabożeństwa 
majowe w różnych częściach naszej parafii. 
We wtorek, 10 maja o godz. 18.00. zosta-
nie odprawiona Msza św. i nabożeństwo 
majowe przy krzyżu na ul. Przyczółkowej, 
przy drodze na korty tenisowe. Zachęcamy 
do codziennej modlitwy przy kapliczkach i 
krzyżach na terenie naszej parafii. Miesz-
kańców Wilanowa, w sposób szczególny 
zachęcamy do modlitwy przy krzyżach 
znajdujących się przy skrzyżowaniu ulic: 
Wiertniczej i Obornickiej codziennie o godz. 
18.45.
W piątek, 13 maja, po Mszy świętej o godz. 
18.00. odbędzie się nabożeństwo fatimskie 
wraz z procesją wokół kościoła. Po Nabo-
żeństwie zapraszamy osoby, które co ro-
ku, 13 maja odnawiają Akt Ofiarowania się

PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 13, 14. 43-52

Czytanie z Dziejów Apostolskich: W owym 
czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez 
Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli 
w dzień szabatu do synagogi i usiedli. A wielu 
Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło 
Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali 
się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. 
W następny szabat zebrało się niemal całe 
miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi 
zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i blu-
źniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. 
Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: 
«Należało głosić słowo Boże najpierw wam. 
Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie 
się za niegodnych życia wiecznego, zwraca-
my się do pogan. Tak bowiem nakazał nam 
Pan: „Ustanowiłem cię światłością dla pogan, 
abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi”». 
Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili sło-
wo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do ży-
cia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie sze-
rzyło się na cały kraj. Ale Żydzi podburzyli po-
bożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych 
obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i 
Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A 
oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli 
do Ikonium. A uczniowie byli pełni wesela i 
Ducha Świętego.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 100 (99), 2-3. 4-5

Myludem Panai Jegoowcami

Służcie Panu z weselem, * stańcie przed 
obliczem Pana z okrzykami radości. 
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, † On sam nas 
stworzył, jesteśmy Jego własnością, * 
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, 
† z hymnami w Jego przedsionki, * 
chwalcie i błogosławcie Jego imię. 
Albowiem Pan jest dobry, † 
Jego łaska trwa na wieki, * 
a Jego wierność przez pokolenia.

EWANGELIA 
J 10, 27-30

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: Je-
zus powiedział: «Moje owce słuchają mego 
głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja 
daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i 
nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, 
który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I 
nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. 
Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

Oto słowo Pańskie

4.

Panu Jezusowi przez Maryję, do uroczy-
stego odczytania tego Aktu.
Z piątku, 13 maja na sobotę, 14 maja br., 
w naszej parafii odbędzie się dziewiąta,       
a zarazem ostatnia w tej formule, Nocna 
Adoracja Najświętszego Sakramentu          
w ciszy, w intencji "Zatrzymania aborcji". 
Adoracja rozpocznie się o godz. 20.00.,       
a zakończy o godz. 7.00. Serdecznie za-
praszamy parafian do modlitwy, w dogo-
dnej dla siebie porze. Więcej informacji na 
stronie internetowej naszej parafii i fb.
Koła Żywego Rózańca zapraszają na co-
dzienna modlitwę różańcową w intencji 
duchowego  odrodzenia narodu polskiego. 
Modlitwę w kościele prowadzą poszcze-
gólne grupy parafialne od poniedziałku do 
piątku o godz. 16.30., w sobotę o godz. 
11.30., a w niedzielę o godz. 14.00.
Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca serde-
cznie zaprasza na wieczór uwielbienia       
w czwartek,  19 maja o godz. 21.00.  W 
czasie modlitwy będzie nam towarzyszył 
zespół muzyczny. 

K O M E N T A R Z
W czytaniu z Dziejów Apostolskich usły-

szeliśmy o niezwykłym sukcesie jaki odniósł 
Paweł w Antiochii Pizydyjskiej podczas swojej 
pierwszej wyprawy misyjnej i o reakcji Żydów 
z miejscowej synagogi: "W następny szabat 
zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać 
słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, 
ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali 
się temu, co mówił Paweł "(Dz 13,44-45). 

Tak działa zazdrość. Człowiek ogarnięty 
zazdrością nie tylko przestaje dostrzegać do-
bro, które dzieje się blisko niego za pośredni-
ctwem drugiego człowieka, ale jest gotów je 
zniszczyć. 

Jeżeli rodzi się we mnie niechęć do kogoś, 
ponieważ osiągnie większy sukces niż ja, bę-
dzie posiadał więcej dóbr materialnych czy 
będzie bardziej lubiany wśród ludzi, to nie 
świadczy to o mojej wielkości w życiu ducho-
wym. Człowiek Boży będzie umacniał to, co 
dobre, a przeciwstawiał się temu, co złe. 
Strzeżmy się zazdrości, bo przez nią świat 
staje się gorszy.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

9.

Polskie cuda różańcowe. . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Modlitwa różańcowa w intencji 
duchowego odrodzenia narodu polskiego . . 2

Nabożeństwa majowe – modlitwa  

Nabożeństwa Fatimskie . . . . . . . . . . . . . . . . 4

przy krzyżach i kapliczkach 
na terenie naszej parafii . . . . . . . . . . . . . . . . 2

DRUGIE CZYTANIE 
Ap 7, 9. 14b-17

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apo-
stoła: a, Jan, ujrzałem: a oto wielki tłum, któ-
rego nie mógł nikt policzyć, z każdego naro-
du i wszystkich pokoleń, ludów i języków, 
stojący przed tronem i przed Barankiem. 
Odziani są w białe szaty, a w ręku ich pal- 
my. I rzekł do mnie jeden ze Starców: «To ci, 
którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłu-
kali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. 
Dlatego są przed tronem Boga i w Jego 
świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. 
A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot 
nad nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą 
już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden 
upał, bo pasł ich będzie Baranek, który jest 
pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł 
wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu».

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 10, 14 

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce 
moje, a moje Mnie znają.

 Nabożeństwa Fatimskie

5.

6.

 7.

8.

Uroczystość Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski  

Pasjonująca historia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–

Wiara i rozum – Fragmenty 
Encykliki JPII  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 maja br. podczas Mszy św. o godz. 18.00 

modliliśmy się w intencji Księdza Proboszcza z okazji imienin.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
- w poniedziałek, 9 maja, uroczystość św.
Stanisława, biskupa i męczennika,
- w sobotę, 14 maja, święto św. Macieja,
Apostoła.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym

Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest na potrzeby Wyższego Metropolitalne-
go Seminarium Duchownego w Warsza-
wie.
Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych w 
minionym miesiącu naszych parafian:  
śp. Krzysztofa Dziewulskiego, 
śp. Piotra Górzyńskiego, 
śp. Stanisława Olędzkiego,  
śp. Halinę Litniewską.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a 
światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech 
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

08.05-12.06.2022

 Módlmy się za ludzi młodych,
aby w Maryi odkryli

wzór słuchania Boga,                                                                          
rozeznawania i odważnej wiary.

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ 
MALARSTWA OLEJNEGO

MARTY PIEKUT i JOLANTY DUBIEL

GALERIA „SALONIK WILANOWSKI” 
w DZWONNICY

Prace można oglądać w soboty                 
i niedziele do końca czerwca br.

http://www.parafiawilanow.pl
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