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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

EWANGELIA 
J 13, 31-33a. 34-35

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: Po 
wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powie-
dział: «Syn Człowieczy został teraz otoczony 
chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczo-
ny. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwa-
łą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie sa-
mym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, je-
szcze krótko jestem z wami. Przykazanie 
nowe daję wam, abyście się wzajemnie miło-
wali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i 
wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszy-
scy poznają, że jesteście uczniami moimi, 
jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».

Oto słowo Pańskie

4. Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienna modlitwę różańcową w intencji
duchowego odrodzenie Narodu Polskiego
przez Niepokalane Serce Maryi. Modlitwę
w kościele prowadzą poszczególne grupy
parafialne od poniedziałku do piątku o go-
dzinie 16.30., w sobotę o godz. 11.30., a
w niedzielę o godz. 14.00.
Zapraszamy na Msze św. odprawiane
w języku łaciński ze śpiewem gregoriań-
skim. Będą one odprawiane w każdą
czwartą niedzielę miesiąca, o godz.20.00.
Najbliższa Msza będzie odprawiona w na-
stępną niedzielę. W następną niedzielę,
22 maja br., o go-dzinie 11.00. i o godz.
13.00. kolejne gru-py dzieci z naszej
parafii przystąpią do Pierwszej Komunii
św.
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

Dzisiejsze pierwsze czytanie mówi nam         
o tym jak Paweł i Barnaba wracali z pierwszej
podróży misyjnej: "Po czym wrócili do Listry,
do Ikonium i do Antiochii, Umacniając dusze
uczniów, zachęcając do wytrwania w wie-
rze"  (Dz 14,21b-22).

   Paweł i Barnaba wracają do domu (do Antio-
chii Syryjskiej) niemalże tą samą drogą. Nie ro-
bią tego przypadkiem: chcą swoją obecnością 
umocnić w wierze świeżo założone przez sie-
bie wspólnoty chrześcijańskie. To przykład do 
naśladowania dla nas. Nie wystarczy kogoś 
zachęcić do czynienia dobra. Należy go, na ile 
to możliwe, na tej drodze umacniać: modlitwą, 
dobrym słowem, przykładem życia. Wielu, bez 
takiego umocnienia, może stać się jak ziarno 
rzucone na skałę, które szybko wschodzi, ale 
nie ma korzenia i odrobina przeciwności je 
niszczy. 

   Uczmy się od Apostołów: sami szukajmy 
tych, którzy umocnią nas w wierze, aby potem 
umacniać naszych braci.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

W maju i czerwcu 2022 r. 
prezentowana jest wystawa 

MALARSTWA OLEJNEGO

MARTY PIEKUT  
i JOLANTY DUBIEL

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

I usłyszałem donośny głos mówiący od tro-
nu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamie-
szka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem,       
a On będzie „Bogiem z nimi”. I otrze z ich 
oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. 
Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, 
bo pierwsze rzeczy przeminęły». I rzekł Za-
siadający na tronie: «Oto czynię wszystko 
nowe».

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 13, 34

Daję wam przykazanie nowe, abyście się 
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiło-
wałem.

5.

6.

PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 21b-27

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Paweł i Bar-
naba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antio-
chii, umacniając dusze uczniów, zachęcając 
do wytrwania w wierze, «bo przez wiele uci-
sków trzeba nam wejść do królestwa Boże-
go». Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw 
i postów ustanowili im starszych, polecili ich 
Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli 
przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Głosili sło-
wo w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli 
do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali prze-
znaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy 
przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowie-
dzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak 
otworzył poganom podwoje wiary.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13 

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu 
Albo: Alleluja
Pan jest łagodny i miłosierny, * 
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 
Pan jest dobry dla wszystkich, * 
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co 
stworzył.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje 
dzieła * 
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy. 
Niech mówią o chwale Twojego królestwa * 
i niech głoszą Twoją potęgę.

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę * 
i wspaniałość chwały Twojego królestwa. 
Królestwo Twoje królestwem wszystkich 
wieków, * 
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

DRUGIE CZYTANIE 
Ap 21, 1-5a

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana 
Apostoła: a, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię 
nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia 
przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Świę-
te – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące          
z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica 
zdobna w klejnoty dla swego męża.

Nabożeństwo majowe zostanie odprawio-
ne o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić
się będziemy za zmarłych polecanych    
w wypominkach rocznych. Przypominamy, 
że nabożeństwo majowe odprawiane jest
w naszym kościele codziennie po Mszy św. 
o godz. 17.00.
Rozpoczynamy również nabożeństwa ma-
jowe w różnych częściach naszej parafii.
We wtorek, 17 maja o godz. 18.00. zosta-
nie odprawiona Msza św. i nabożeństwo 
majowe przy kapliczce na rondzie Vogla.
Zachęcamy do codziennej modlitwy przy
kapliczkach i krzyżach na terenie naszej 
parafii. Mieszkańców Wilanowa w sposób
szczególny zachęcamy do modlitwy przy
krzyżach znajdujących się przy skrzyżowa-
niu ulic: Wiertniczej i Obornickiej, codzien-
nie o godz. 18.45.
Msza św. w intencji Bractwa Adoracyjnego
zostanie odprawiona w czwartek, 19 ma-
ja br. o godz. 18.00. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy.

08.05-12.06.2022

 Módlmy się za ludzi młodych,
aby w Maryi odkryli

wzór słuchania Boga,                                             
rozeznawania i odważnej wiary.

Niedziela 22.05.2022 r. 
godz. 20:00

W tym tygodniu w poniedziałek, 16 maja, 
przypada uroczystość św. Andrzeja Bo-
boli, kapłana i męczennika. Wszystkim ob-
chodzącym w tym tygodniu imieniny, skła-
damy życzenia błogosławieństwa Bożego i 
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i 
zawodowym.
Na tacę z poprzedniej niedzieli, przezna-
czoną na potrzeby Wyższego Metropo-
litalnego Seminarium Duchownego w Wa-
rszawie zebraliśmy 7260 PLN. Wszystkim 
ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg 
zapłać. 
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radości.

  Chełmno, miasto położone nad Wisłą, na 
Kujawach, uznawane jest za miasto cudu. 
Trzeciego września 1939 roku, stanęły tu 
naprzeciw siebie wojska: niemieckie i pol-
skie. Doszło do strasznej, nierównej bitwy. 
Zginęli nie tylko żołnierze, ale również cywile. 
Wielu rannych znalazło się w punkcie szpi-
talnym w klasztorze...
   Chorzy, starcy, dzieci oraz ludzie, którzy     
w tym czasie schronili się w mieście, modlili 
się, odmawiając nieustannie Różaniec oraz 
wiele innych modlitw, błagając Stwórcę o po-
moc. I Bóg nie zawiódł ich. Niepokalana, 
Niebieska Strażniczka, czuwała nad klaszto-
rem i miastem, nad którym przez cały dzień 
krążyły bombowce niemieckie. Z drugiej stro-
ny Wisły, gdzie rozgrywała się straszna bit-
wa, działa nieprzyjacielskie wzięły pod ob-
strzał miasto, a zwłaszcza zabudowania 
klasztorne położone właśnie na przeciwle-
głym wzgórzu. Miasto nie poniosło prawie 
żadnych szkód, a w klasztorze nie wypadła 
ani jedna szyba. Zachowało się wiele świa-
dectw dotyczących tamtych wydarzeń, ale 
przytoczmy jedno, pana Redigera, miesz-
kańca Chełmna:
   W dniu, w którym Niemcy weszli do Cheł-
mna, tj. 5 września 1939 roku, w godzinach 
rannych wyszedłem przed dom, aby zoba-
czyć, co się dzieje.... Nagle, zza narożnika 
ulicy nadjechało auto niemieckie. Wystraszy-
łem się i chciałem uciekać, ale było już za 
późno. W samochodzie siedziało dwóch 
oficerów niemieckich. Zapytali mnie o drogę 
do Torunia. Zacząłem im tłumaczyć... ale 
jeden z nich powiedział: "Niech pan wsiądzie 
do samochodu i wskaże drogę, bo będziemy 
błądzić, a nam się bardzo śpieszy". 

Zawahałem się. Oni to spostrzegli i zaczęli 
mnie uspokajać. Powiedzieli, że nie powi-
nienem się bać, że oni mi niczego złego nie 
zrobią. Gdy tylko dostaną się na właściwą 
drogę, to mnie wysadzą i wrócę spokojnie do 
domu. Nie miałem wyboru...

 W drodze jeden z oficerów zapytał mnie      
o zabudowania położone na wzgórzu, od
strony Wisły. Odpowiedziałem, że chyba
chodzi o klasztor, przy którym znajduje się
kościół, a zabudowania są osaczone wałem
obronnym, stanowiących część murów miej-
skich, które okalają Chełmno. Oficer niemie-
cki odrzekł: "Tak, to wygląda na klasztor!
Ciekawe, myśmy kilkanaście razy wzięli to
zabudowanie pod obstrzał artyleryjski, ale ile
razy został wydany rozkaz kanonady, nad
tymi zabudowaniami ukazywała się jakaś
Niewiasta i swoim okryciem, czymś w rodza-
ju płaszcza, nad tym klasztorem powiewała,
broniąc go od kul". Przy tych słowach oficer
rozpiął swój płaszcz i pokazał, jak owa Nie-
wiasta to robiła, po czym dodał: "Dziwiło nas
bardzo, że mimo silnego ognia, mimo dosko-
nałej widoczności i niewielkiej odległości,
nasze kule nie trafiały i nie udało się nam
wyrządzić żadnej szkody w zabudowaniach.
Stwierdziliśmy to wszyscy i po kilku nieuda-
nych próbach zaprzestaliśmy ataku. Bardzo
mnie to ciekawi, co to było, bo doprawdy to
rzecz niebywała".

wg ks.Józefa Orchowskiego 
„Zwyciężyłaś, zwyciężaj” (2), 

„Królowa Różańca Świętego” nr 3/2015 

Źródło:
https://rozaniec.maryjni.pl/wydruki/
strona_00_53.html

 Okres Paschalny 

Polskie cuda różańcowe – cd. 
  „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 kolejny z tych cudów:

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 

Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy litanią loretańską 

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

Modlitwa
 przy krzyżach i kapliczkach:

Codziennie o godz. 18.45. litania 
loretańska przy krzyżach 

znajdujących się przy skrzyżowaniu 
ulic: Wiertniczej i Obornickiej.

We wtorek, 17 maja o godz. 18.00. 
zostanie odprawiona Msza św. 

i nabożeństwo majowe przy 
kapliczce na rondzie Vogla. 

ROZDZIAŁ VI   WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE TEOLOGII I FILOZOFII
Różne typy refleksji filozoficznej 

Wiara i rozum – cd.

Jeżeli teolog nie chce posługiwać się filozofią, 
powstaje niebezpieczeństwo, że będzie upra-
wiał filozofię nieświadomie i zamknie się         
w strukturach myślowych mało przydatnych 
do zrozumienia wiary. Gdyby natomiast filozof 
odrzucił wszelką więź z teologią, poczułby się 
zobowiązany do przywłaszczenia sobie treści 
wiary chrześcijańskiej, jak to uczynili niektórzy 
filozofowie nowożytni. W jednym i w drugim 
przypadku powstałoby niebezpieczeństwo 
zniszczenia podstaw autonomii, którą każda 
nauka słusznie pragnie zachować.
Rozpatrywana tutaj odmiana filozofii, ze 
względu na jej wpływ na rozumienie Objawie-
nia, w sposób bardziej bezpośredni podporzą-
dkowana jest wraz z teologią autorytetowi 
Magisterium i stanowi przedmiot jego rozez-
nania, jak to już wyjaśniałem poprzednio. Pra-
wdy wiary stawiają bowiem określone wymo-
gi, które filozofia musi respektować, gdy na-
wiązuje relację z teologią.
78. W świetle tych rozważań łatwo jest zrozu-
mieć, dlaczego Magisterium wielokrotnie
chwaliło zalety myśli św. Tomasza i ukazywa-
ło go jako przewodnika i wzór dla teologów.
Nie chciało w ten sposób zajmować stanowi-
ska w kwestiach ściśle filozoficznych ani też
nakazywać przyjęcia określonych poglądów.
Zamiarem Magisterium było — i nadal jest —
ukazanie św. Tomasza jako autentycznego
wzoru dla wszystkich poszukujących prawdy.
W jego refleksji bowiem wymogi rozumu i moc
wiary połączyły się w najbardziej wzniosłej
syntezie, jaką kiedykolwiek wypracowała lu-
dzka myśl, jako że potrafił on bronić radykal-
nie nowych treści przyniesionych przez Obja-
wienie, nie łamiąc nigdy zasad, jakimi kieruje
się rozum.

77. Z innym ważnym typem refleksji filozoficznej
mamy do czynienia wówczas, gdy sama teolo-
gia odwołuje się do filozofii. W rzeczywistości
teologia zawsze potrzebowała i nadal potrze-
buje pomocy filozofii. Skoro teologia jest dzie-
łem rozumu krytycznego, prowadzonym            
w świetle wiary, to podstawą i nieodzownym
warunkiem wszelkich jej poszukiwań jest istnie-
nie rozumu odpowiednio wykształconego i ufor-
mowanego w sferze pojęć i argumentów. Pona-
dto teologia potrzebuje filozofii, aby prowadzić    
z nią dialog w celu sprawdzenia, czy jej twier-
dzenia są zrozumiałe i uniwersalnie prawdziwe.
Nieprzypadkowo Ojcowie Kościoła i teolodzy
średniowieczni przyjmowali filozofie niechrze-
ścijańskie, aby im powierzyć tę funkcję wyjaś-
niającą. Ten fakt historyczny podkreśla znacze-
nie autonomiczności, jaką zachowuje także ten
trzeci typ refleksji filozoficznej, zarazem jednak
wskazuje na niezbędne i głębokie przekształce-
nia, jakie musi ona przejść.

W tym właśnie wymiarze niezbędnego i 
szlachetnego współdziałania filozofia była nazy-
wana już w epoce patrystycznej ancilla theolo-
giae. Określenie to nie miało oznaczać, że filo-
zofia podporządkowuje się bezwolnie teologii 
ani że odgrywa wobec niej rolę wyłącznie fun-
kcjonalną. Rozumiano je raczej w takim sensie, 
w jakim Arystoteles nazywał nauki doświad-
czalne «służkami filozofii pierwszej». Dzisiaj 
trudno byłoby stosować to określenie ze wzglę-
du na wspomniane wyżej zasady autonomii, ale 
w ciągu dziejów posługiwano się nim, aby 
wskazać na potrzebę więzi między dwiema 
dziedzinami nauki i na niemożliwość ich roz-
dzielenia.

79. Rozwijając nauczanie zawarte we wcze-
śniejszych wypowiedziach Magisterium Koś-
cioła, zamierzam w ostatniej części tej Ency-
kliki wskazać pewne wymogi, jakie teologia —
a przede wszystkim słowo Boże — stawia
dzisiaj myśli filozoficznej i współczesnym
filozofiom. Jak już podkreślałem, filozof musi
kierować się własnymi regułami i opierać na
własnych zasadach; jednakże prawda może
być tylko jedna. Treści Objawienia nigdy nie
mogą umniejszać odkryć rozumu i jego słusz-
nej autonomii; rozum jednak ze swej strony
nie powinien nigdy utracić zdolności do refle-
ksji nad samym sobą i do stawiania pytań,
świadom, że nie może przypisać sobie statu-
su absolutnego i wyłącznego. Prawda obja-
wiona, ukazując tajemnicę bytu w pełnym
świetle, które promieniuje z samej Istoty dają-
cej byt, rozjaśni drogę refleksji filozoficznej.
Chrześcijańskie Objawienie staje się zatem
prawdziwym łącznikiem i przestrzenią spot-
kania między myślą filozoficzną a teologiczną
w ich wzajemnych odniesieniach. Tak więc
należy sobie życzyć, aby teologowie i filozo-
fowie poszli za jedynym autorytetem prawdy
w celu wypracowania filozofii współbrzmiącej
ze słowem Bożym. Ta filozofia stanie się
terenem spotkania między kulturami a wiarą
chrześcijańską, podstawą do porozumienia
między wierzącymi i niewierzącymi. Będzie
pomocna, ponieważ wierzący przekonają się
bliżej, że wiara zyskuje na głębi i autentyczno-
ści, jeżeli idzie w parze z refleksją i nie rezy-
gnuje z niej. Potwierdzenie tego przekonania
znajdujemy także w nauce Ojców: «Sama
wiara nie jest niczym innym jak przyzwole-
niem myśli. (...) Każdy kto wierzy, myśli —
wierząc myśli i myśląc wierzy. (...) Wiara, jeśli
nie jest myśleniem, nie istnieje»95. A w innym
miejscu: «Jeśli usuwamy przyzwolenie rozu-
mu, usuwamy wiarę, ponieważ bez przyzwo-
lenia rozumu nie można wierzyć»96.

Fragmenty Encykliki JPII
Ciąg dalszy w natępnym numerze Klimatów 

Różaniec za Ojczyznę z kard. Augustem Hlondem
Tajemnice radosne

I. Zwiastowanie
Wolą Bożą jest, aby w każdej duszy dokonało się odrodzenie katolickie. To nie przebudzenie ze snu, lecz uzdrowienie z choroby. Dusza
musi wchłonąć w siebie Ducha Chrystusowego, nasycić się nim. Z cichego obcowania ze Stwórcą i rozważania Ewangelii zrodzi się jasna
myśl katolicka i czyn apostolski.
II. Nawiedzenie św. Elżbiety
Pójdziemy z Chrystusem w naród. I tu katolik nie przestaje być katolikiem. W Duchu Chrystusowym ma oddziaływać na zasady i
przekonania, na myśl społeczną i polityczną, a w razie potrzeby – domagać się i protestować. Nie spoczniemy, aż Bóg zapanuje w życiu
narodu. Taką wiosnę religijną upraszam od Boga.
III. Narodzenie Pana Jezusa
Przenosimy się w duchu od żłóbka Zbawiciela do naszych domów. Trzeba usunąć z rodziny polskiej niewierność małżeńską, walkę z nie
narodzonymi i rozwody. Niech się pojednają małżonkowie i członkowie rodzin. Niech zostaną naprawione krzywdy. Tylko te narody obronią
się przed zagładą, które w rodzinach będą żyć Bogiem.
IV. Ofiarowanie w świątyni
Ofiarować siebie Bogu to nieustannie usuwać sprzeczność między wiarą a życiem oraz elastyczność sumienia wiodącą do grzechu. Drogę
do królowania Chrystusowi w życiu publicznym utorują tylko dusze z Nim ściśle złączone, oddane Mu. Z ludźmi ułomnymi i słabymi krucjata
jest niemożliwa.
V. Odnalezienie Pana Jezusa
W parafii wierni znajdują Boga, poznają Jego objawienie. Tu duch wzrasta w siłę. Trzeba tkwić w życiu parafialnym duszą i sercem, czuć się
jedno z nią. Bez jej odbudowy nie ugruntujemy wiary, nie odrodzimy życia rodzinnego, nie wzniecimy żadnego większego ruchu religijnego.
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radości.

  Chełmno, miasto położone nad Wisłą, na 
Kujawach, uznawane jest za miasto cudu. 
Trzeciego września 1939 roku, stanęły tu 
naprzeciw siebie wojska: niemieckie i pol-
skie. Doszło do strasznej, nierównej bitwy. 
Zginęli nie tylko żołnierze, ale również cywile. 
Wielu rannych znalazło się w punkcie szpi-
talnym w klasztorze...
   Chorzy, starcy, dzieci oraz ludzie, którzy     
w tym czasie schronili się w mieście, modlili 
się, odmawiając nieustannie Różaniec oraz 
wiele innych modlitw, błagając Stwórcę o po-
moc. I Bóg nie zawiódł ich. Niepokalana, 
Niebieska Strażniczka, czuwała nad klaszto-
rem i miastem, nad którym przez cały dzień 
krążyły bombowce niemieckie. Z drugiej stro-
ny Wisły, gdzie rozgrywała się straszna bit-
wa, działa nieprzyjacielskie wzięły pod ob-
strzał miasto, a zwłaszcza zabudowania 
klasztorne położone właśnie na przeciwle-
głym wzgórzu. Miasto nie poniosło prawie 
żadnych szkód, a w klasztorze nie wypadła 
ani jedna szyba. Zachowało się wiele świa-
dectw dotyczących tamtych wydarzeń, ale 
przytoczmy jedno, pana Redigera, miesz-
kańca Chełmna:
   W dniu, w którym Niemcy weszli do Cheł-
mna, tj. 5 września 1939 roku, w godzinach 
rannych wyszedłem przed dom, aby zoba-
czyć, co się dzieje.... Nagle, zza narożnika 
ulicy nadjechało auto niemieckie. Wystraszy-
łem się i chciałem uciekać, ale było już za 
późno. W samochodzie siedziało dwóch 
oficerów niemieckich. Zapytali mnie o drogę 
do Torunia. Zacząłem im tłumaczyć... ale 
jeden z nich powiedział: "Niech pan wsiądzie 
do samochodu i wskaże drogę, bo będziemy 
błądzić, a nam się bardzo śpieszy". 

Zawahałem się. Oni to spostrzegli i zaczęli 
mnie uspokajać. Powiedzieli, że nie powi-
nienem się bać, że oni mi niczego złego nie 
zrobią. Gdy tylko dostaną się na właściwą 
drogę, to mnie wysadzą i wrócę spokojnie do 
domu. Nie miałem wyboru...

 W drodze jeden z oficerów zapytał mnie      
o zabudowania położone na wzgórzu, od
strony Wisły. Odpowiedziałem, że chyba
chodzi o klasztor, przy którym znajduje się
kościół, a zabudowania są osaczone wałem
obronnym, stanowiących część murów miej-
skich, które okalają Chełmno. Oficer niemie-
cki odrzekł: "Tak, to wygląda na klasztor!
Ciekawe, myśmy kilkanaście razy wzięli to
zabudowanie pod obstrzał artyleryjski, ale ile
razy został wydany rozkaz kanonady, nad
tymi zabudowaniami ukazywała się jakaś
Niewiasta i swoim okryciem, czymś w rodza-
ju płaszcza, nad tym klasztorem powiewała,
broniąc go od kul". Przy tych słowach oficer
rozpiął swój płaszcz i pokazał, jak owa Nie-
wiasta to robiła, po czym dodał: "Dziwiło nas
bardzo, że mimo silnego ognia, mimo dosko-
nałej widoczności i niewielkiej odległości,
nasze kule nie trafiały i nie udało się nam
wyrządzić żadnej szkody w zabudowaniach.
Stwierdziliśmy to wszyscy i po kilku nieuda-
nych próbach zaprzestaliśmy ataku. Bardzo
mnie to ciekawi, co to było, bo doprawdy to
rzecz niebywała".

wg ks.Józefa Orchowskiego 
„Zwyciężyłaś, zwyciężaj” (2), 

„Królowa Różańca Świętego” nr 3/2015 

Źródło:
https://rozaniec.maryjni.pl/wydruki/
strona_00_53.html

 Okres Paschalny 

Polskie cuda różańcowe – cd. 
  „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 kolejny z tych cudów:

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 

Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy litanią loretańską 

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

Modlitwa
 przy krzyżach i kapliczkach:

Codziennie o godz. 18.45. litania 
loretańska przy krzyżach 

znajdujących się przy skrzyżowaniu 
ulic: Wiertniczej i Obornickiej.

We wtorek, 17 maja o godz. 18.00. 
zostanie odprawiona Msza św. 

i nabożeństwo majowe przy 
kapliczce na rondzie Vogla. 

ROZDZIAŁ VI   WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE TEOLOGII I FILOZOFII
Różne typy refleksji filozoficznej 

Wiara i rozum – cd.

Jeżeli teolog nie chce posługiwać się filozofią, 
powstaje niebezpieczeństwo, że będzie upra-
wiał filozofię nieświadomie i zamknie się         
w strukturach myślowych mało przydatnych 
do zrozumienia wiary. Gdyby natomiast filozof 
odrzucił wszelką więź z teologią, poczułby się 
zobowiązany do przywłaszczenia sobie treści 
wiary chrześcijańskiej, jak to uczynili niektórzy 
filozofowie nowożytni. W jednym i w drugim 
przypadku powstałoby niebezpieczeństwo 
zniszczenia podstaw autonomii, którą każda 
nauka słusznie pragnie zachować.
Rozpatrywana tutaj odmiana filozofii, ze 
względu na jej wpływ na rozumienie Objawie-
nia, w sposób bardziej bezpośredni podporzą-
dkowana jest wraz z teologią autorytetowi 
Magisterium i stanowi przedmiot jego rozez-
nania, jak to już wyjaśniałem poprzednio. Pra-
wdy wiary stawiają bowiem określone wymo-
gi, które filozofia musi respektować, gdy na-
wiązuje relację z teologią.
78. W świetle tych rozważań łatwo jest zrozu-
mieć, dlaczego Magisterium wielokrotnie
chwaliło zalety myśli św. Tomasza i ukazywa-
ło go jako przewodnika i wzór dla teologów.
Nie chciało w ten sposób zajmować stanowi-
ska w kwestiach ściśle filozoficznych ani też
nakazywać przyjęcia określonych poglądów.
Zamiarem Magisterium było — i nadal jest —
ukazanie św. Tomasza jako autentycznego
wzoru dla wszystkich poszukujących prawdy.
W jego refleksji bowiem wymogi rozumu i moc
wiary połączyły się w najbardziej wzniosłej
syntezie, jaką kiedykolwiek wypracowała lu-
dzka myśl, jako że potrafił on bronić radykal-
nie nowych treści przyniesionych przez Obja-
wienie, nie łamiąc nigdy zasad, jakimi kieruje
się rozum.

77. Z innym ważnym typem refleksji filozoficznej
mamy do czynienia wówczas, gdy sama teolo-
gia odwołuje się do filozofii. W rzeczywistości
teologia zawsze potrzebowała i nadal potrze-
buje pomocy filozofii. Skoro teologia jest dzie-
łem rozumu krytycznego, prowadzonym            
w świetle wiary, to podstawą i nieodzownym
warunkiem wszelkich jej poszukiwań jest istnie-
nie rozumu odpowiednio wykształconego i ufor-
mowanego w sferze pojęć i argumentów. Pona-
dto teologia potrzebuje filozofii, aby prowadzić    
z nią dialog w celu sprawdzenia, czy jej twier-
dzenia są zrozumiałe i uniwersalnie prawdziwe.
Nieprzypadkowo Ojcowie Kościoła i teolodzy
średniowieczni przyjmowali filozofie niechrze-
ścijańskie, aby im powierzyć tę funkcję wyjaś-
niającą. Ten fakt historyczny podkreśla znacze-
nie autonomiczności, jaką zachowuje także ten
trzeci typ refleksji filozoficznej, zarazem jednak
wskazuje na niezbędne i głębokie przekształce-
nia, jakie musi ona przejść.

W tym właśnie wymiarze niezbędnego i 
szlachetnego współdziałania filozofia była nazy-
wana już w epoce patrystycznej ancilla theolo-
giae. Określenie to nie miało oznaczać, że filo-
zofia podporządkowuje się bezwolnie teologii 
ani że odgrywa wobec niej rolę wyłącznie fun-
kcjonalną. Rozumiano je raczej w takim sensie, 
w jakim Arystoteles nazywał nauki doświad-
czalne «służkami filozofii pierwszej». Dzisiaj 
trudno byłoby stosować to określenie ze wzglę-
du na wspomniane wyżej zasady autonomii, ale 
w ciągu dziejów posługiwano się nim, aby 
wskazać na potrzebę więzi między dwiema 
dziedzinami nauki i na niemożliwość ich roz-
dzielenia.

79. Rozwijając nauczanie zawarte we wcze-
śniejszych wypowiedziach Magisterium Koś-
cioła, zamierzam w ostatniej części tej Ency-
kliki wskazać pewne wymogi, jakie teologia —
a przede wszystkim słowo Boże — stawia
dzisiaj myśli filozoficznej i współczesnym
filozofiom. Jak już podkreślałem, filozof musi
kierować się własnymi regułami i opierać na
własnych zasadach; jednakże prawda może
być tylko jedna. Treści Objawienia nigdy nie
mogą umniejszać odkryć rozumu i jego słusz-
nej autonomii; rozum jednak ze swej strony
nie powinien nigdy utracić zdolności do refle-
ksji nad samym sobą i do stawiania pytań,
świadom, że nie może przypisać sobie statu-
su absolutnego i wyłącznego. Prawda obja-
wiona, ukazując tajemnicę bytu w pełnym
świetle, które promieniuje z samej Istoty dają-
cej byt, rozjaśni drogę refleksji filozoficznej.
Chrześcijańskie Objawienie staje się zatem
prawdziwym łącznikiem i przestrzenią spot-
kania między myślą filozoficzną a teologiczną
w ich wzajemnych odniesieniach. Tak więc
należy sobie życzyć, aby teologowie i filozo-
fowie poszli za jedynym autorytetem prawdy
w celu wypracowania filozofii współbrzmiącej
ze słowem Bożym. Ta filozofia stanie się
terenem spotkania między kulturami a wiarą
chrześcijańską, podstawą do porozumienia
między wierzącymi i niewierzącymi. Będzie
pomocna, ponieważ wierzący przekonają się
bliżej, że wiara zyskuje na głębi i autentyczno-
ści, jeżeli idzie w parze z refleksją i nie rezy-
gnuje z niej. Potwierdzenie tego przekonania
znajdujemy także w nauce Ojców: «Sama
wiara nie jest niczym innym jak przyzwole-
niem myśli. (...) Każdy kto wierzy, myśli —
wierząc myśli i myśląc wierzy. (...) Wiara, jeśli
nie jest myśleniem, nie istnieje»95. A w innym
miejscu: «Jeśli usuwamy przyzwolenie rozu-
mu, usuwamy wiarę, ponieważ bez przyzwo-
lenia rozumu nie można wierzyć»96.

Fragmenty Encykliki JPII
Ciąg dalszy w natępnym numerze Klimatów 

Różaniec za Ojczyznę z kard. Augustem Hlondem
Tajemnice radosne

I. Zwiastowanie
Wolą Bożą jest, aby w każdej duszy dokonało się odrodzenie katolickie. To nie przebudzenie ze snu, lecz uzdrowienie z choroby. Dusza
musi wchłonąć w siebie Ducha Chrystusowego, nasycić się nim. Z cichego obcowania ze Stwórcą i rozważania Ewangelii zrodzi się jasna
myśl katolicka i czyn apostolski.
II. Nawiedzenie św. Elżbiety
Pójdziemy z Chrystusem w naród. I tu katolik nie przestaje być katolikiem. W Duchu Chrystusowym ma oddziaływać na zasady i
przekonania, na myśl społeczną i polityczną, a w razie potrzeby – domagać się i protestować. Nie spoczniemy, aż Bóg zapanuje w życiu
narodu. Taką wiosnę religijną upraszam od Boga.
III. Narodzenie Pana Jezusa
Przenosimy się w duchu od żłóbka Zbawiciela do naszych domów. Trzeba usunąć z rodziny polskiej niewierność małżeńską, walkę z nie
narodzonymi i rozwody. Niech się pojednają małżonkowie i członkowie rodzin. Niech zostaną naprawione krzywdy. Tylko te narody obronią
się przed zagładą, które w rodzinach będą żyć Bogiem.
IV. Ofiarowanie w świątyni
Ofiarować siebie Bogu to nieustannie usuwać sprzeczność między wiarą a życiem oraz elastyczność sumienia wiodącą do grzechu. Drogę
do królowania Chrystusowi w życiu publicznym utorują tylko dusze z Nim ściśle złączone, oddane Mu. Z ludźmi ułomnymi i słabymi krucjata
jest niemożliwa.
V. Odnalezienie Pana Jezusa
W parafii wierni znajdują Boga, poznają Jego objawienie. Tu duch wzrasta w siłę. Trzeba tkwić w życiu parafialnym duszą i sercem, czuć się
jedno z nią. Bez jej odbudowy nie ugruntujemy wiary, nie odrodzimy życia rodzinnego, nie wzniecimy żadnego większego ruchu religijnego.
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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 689

L I T U R G I A S Ł O W A

EWANGELIA 
J 13, 31-33a. 34-35

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: Po 
wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powie-
dział: «Syn Człowieczy został teraz otoczony 
chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczo-
ny. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwa-
łą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie sa-
mym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, je-
szcze krótko jestem z wami. Przykazanie 
nowe daję wam, abyście się wzajemnie miło-
wali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i 
wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszy-
scy poznają, że jesteście uczniami moimi, 
jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».

Oto słowo Pańskie

K O M E N T A R Z

Dzisiejsze pierwsze czytanie mówi nam         
o tym jak Paweł i Barnaba wracali z pierwszej 
podróży misyjnej: "Po czym wrócili do Listry,     
do Ikonium i do Antiochii, Umacniając dusze 
uczniów, zachęcając do wytrwania w wie-
rze" (Dz 14,21b-22).

Paweł i Barnaba wracają do domu (do Antio-
chii Syryjskiej) niemalże tą samą drogą. Nie ro-
bią tego przypadkiem: chcą swoją obecnością 
umocnić w wierze świeżo założone przez sie-
bie wspólnoty chrześcijańskie. To przykład do 
naśladowania dla nas. Nie wystarczy kogoś 
zachęcić do czynienia dobra. Należy go, na ile 
to możliwe, na tej drodze umacniać: modlitwą, 
dobrym słowem, przykładem życia. Wielu, bez 
takiego umocnienia, może stać się jak ziarno 
rzucone na skałę, które szybko wschodzi, ale 
nie ma korzenia i odrobina przeciwności je 
niszczy. 

Uczmy się od Apostołów: sami szukajmy 
tych, którzy umocnią nas w wierze, aby potem 
umacniać naszych braci.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

W maju i czerwcu 2022 r. 
prezentowana jest wystawa 

MALARSTWA OLEJNEGO

MARTY PIEKUT  
i  JOLANTY DUBIEL

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

I usłyszałem donośny głos mówiący od tro-
nu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamie-
szka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem,       
a On będzie „Bogiem z nimi”. I otrze z ich 
oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. 
Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, 
bo pierwsze rzeczy przeminęły». I rzekł Za-
siadający na tronie: «Oto czynię wszystko 
nowe».

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 13, 34

Daję wam przykazanie nowe, abyście się 
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiło-
wałem.

PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 21b-27

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Paweł i Bar-
naba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antio-
chii, umacniając dusze uczniów, zachęcając
do wytrwania w wierze, «bo przez wiele uci-
sków trzeba nam wejść do królestwa Boże-
go». Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw 
i postów ustanowili im starszych, polecili ich 
Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli 
przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Głosili sło-
wo w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli 
do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali prze-
znaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy 
przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowie-
dzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak 
otworzył poganom podwoje wiary.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13 

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu 
Albo: Alleluja
Pan jest łagodny i miłosierny, * 
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, * 
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co
stworzył.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje 
dzieła * 
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy. 
Niech mówią o chwale Twojego królestwa * 
i niech głoszą Twoją potęgę.

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę * 
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich
wieków, * 
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

DRUGIE CZYTANIE 
Ap 21, 1-5a

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana 
Apostoła: a, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię 
nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia 
przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Świę-
te – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące          
z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica 
zdobna w klejnoty dla swego męża.

08.05-12.06.2022

Módlmy się za ludzi młodych,
aby w Maryi odkryli

wzór słuchania Boga,                                             
rozeznawania i odważnej wiary.
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19 maja br. o godz. 18.00 Msza Święta 
w intencji Bractwa Adoracyjnego

ŚRODA  godz. od 7.30 – 21.00  
CZWARTEK godz. od 7.30 – 24.00  

PIĄTEK godz. od 7.30 – 19.00

Adoracja  Najświętszego  Sakramentu 
w Kaplicy św. Anny

1.

2.

3.

4.

5.

7.

Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienna modlitwę różańcową w intencji 
duchowego odrodzenie Narodu Polskiego 
przez Niepokalane Serce Maryi. Modlitwę 
w kościele prowadzą poszczególne grupy 
parafialne od poniedziałku do piątku o go-
dzinie 16.30., w sobotę o godz. 11.30., a   
w niedzielę o godz. 14.00.
Zapraszamy na Msze św. odprawiane        
w języku łaciński ze śpiewem gregoriań-
skim. Będą one odprawiane w każdą 
czwartą niedzielę miesiąca, o godz.20.00. 
Najbliższa Msza będzie odprawiona w na-
stępną niedzielę. 
W następną niedzielę, 22 maja br., o go-
dzinie 11.00. i o godz. 13.00. kolejne grupy 
dzieci z naszej parafii przystąpią do Pier-
wszej Komunii św.
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.

Nabożeństwo majowe zostanie odprawio-
ne o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić 
się będziemy za zmarłych polecanych 
w wypominkach rocznych. Przypominamy, 
że nabożeństwo majowe odprawiane jest 
w naszym kościele codziennie po Mszy św. 
o godz. 17.00.

Rozpoczynamy również nabożeństwa ma-
jowe w różnych częściach naszej parafii. 
We wtorek, 17 maja o godz. 18.00. zosta-
nie odprawiona Msza św. i nabożeństwo 
majowe przy kapliczce na rondzie Vogla. 
Zachęcamy do codziennej modlitwy przy 
kapliczkach i krzyżach na terenie naszej 
parafii. Mieszkańców Wilanowa w sposób 
szczególny zachęcamy do modlitwy przy 
krzyżach znajdujących się przy skrzyżowa-
niu ulic: Wiertniczej i Obornickiej, codzien-
nie o godz. 18.45.
Msza św. w intencji Bractwa Adoracyjnego 
zostanie odprawiona w czwartek, 19 ma-ja 
br. o godz. 18.00. Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy.

Niedziela 22.05.2022 r. 
godz. 20:00

W tym tygodniu w poniedziałek, 16 maja, 
przypada uroczystość św. Andrzeja Bo-
boli, kapłana i męczennika. Wszystkim ob-
chodzącym w tym tygodniu imieniny, skła-
damy życzenia błogosławieństwa Bożego i 
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i 
zawodowym.
Na tacę z poprzedniej niedzieli, przezna-
czoną na potrzeby Wyższego Metropo-
litalnego Seminarium Duchownego w Wa-
rszawie zebraliśmy 7260 PLN. Wszystkim 
ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg 
zapłać.        

8.

9.

6.

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
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