
Program XV Święta Dziękczynienia

7:40 – 12:00 Pielgrzymka dziękczynna  
od Katedry św. Jana Chrzciciela do 
Świątyni Opatrzności Bożej
10:00 – 12:00 Przygotowanie duchowe 
przed przybyciem pielgrzymki
10:15 – 11:45 Uroczyste zakończenie 
Nowenny Pompejańskiej
12:00 – 14:00 Msza święta dziękczynna
14:00 – 19:00 Otwarcie Miasteczka dla 
Dzieci i gra rodzinna
14:00 – 19:00 Zwiedzanie kompleksu
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i 
wypuszczenie do nieba baloników 
od 15:30 Pokaz filmów
16:00 – 19:00 Józef Skrzek,Artyści z Uk-
rainy
19:00 Msza Święta, po niej wieczór 
uwielbienia z udziałem Darka Maleo 
Malejonka, nabożeństwo czerwcowe
21:37 Iluminacja świątyni; wspólne śpie-
wanie “Barki”.
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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.
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L I T U R G I A  S Ł O W A

EWANGELIA 
J 14, 23-29

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: Je-
zus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli 
Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją 
naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy 
do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto 
nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów mo-
ich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, 
ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam 
powiedziałem, przebywając wśród was. A 
Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle 
w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy 
i przypomni wam wszystko, co Ja wam 
powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój 
mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja 
wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze 
ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powie-
działem: Odchodzę i przyjdę znów do was. 
Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście 
się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest 
ode Mnie. A teraz powiedziałem wam  o tym, 
zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to 
stanie».

Oto słowo Pańskie

4.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

6.

7.

PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 15, 1-2. 22-29

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Niektórzy 
przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się 
nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju 
Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni». 
Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrzą-
sań między nimi a Pawłem i Barnabą, posta-
nowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku 
spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu 
do Jeruzalem, do apostołów i starszych. Wte-
dy apostołowie i starsi wraz z całym Kościo-
łem postanowili wybrać ludzi przodujących 
wśród braci: Judę, zwanego Barsabą, i Sylasa 
i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Paw-
łem. Posłali przez nich pismo tej treści: «Apo-
stołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowie-
nie braciom pogańskiego pochodzenia w An-
tiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzie-
liśmy się, że niektórzy bez naszego upoważ-
nienia wyszli od nas i zaniepokoili was nau-
kami, siejąc zamęt w waszych duszach, po-
stanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i 
wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i 
Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa, poświęcili swe życie. Wy-
syłamy więc Judę i Sylasa, którzy oznajmią 
wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, 
Duch Święty i my, nie nakładać na was żad-
nego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Pow-
strzymajcie się od ofiar składanych bożkom, 
od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. 
Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od 
tego. Bywajcie zdrowi!»

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 6 i 8 

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże 
Albo: Alleluja

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam 
błogosławi; * 
niech nam ukaże pogodne oblicze. 
Aby na ziemi znano Jego drogę, * 
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, * 
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. 
Niech się narody cieszą i weselą, † 
bo rządzisz ludami sprawiedliwie * 
i kierujesz narodami na ziemi.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, * 
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. 
Niech nam Bóg błogosławi * 
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce 
ziemi.

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. 
Kontynuujemy nabożeństwa majowe w ró-
żnych częściach naszej parafii. We wtorek, 
24 maja o godz. 18.00. zostanie odprawio-
na Msza św. i nabożeństwo majowe przy 
krzyżu u zbiegu ul Biedronki i Łuczniczej. 
Zachęcamy do codziennej modlitwy przy 
kapliczkach i krzyżach na terenie naszej 
parafii. 
Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienna modlitwę różańcową w intencji:      
O duchowe 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. 
W następną niedzielę będziemy obchodzić 
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskie-
go. 
W piątek, 27 maja, po Mszy św. o godz. 
17.00. rozpoczynamy nowennę do Ducha 
św., którą zakończymy 4 czerwca br.            
W sobotę, 4 czerwca, Parafialna Wspólno-
ta Odnowy w Duchu Świętym wraz z księ-
dzem Tomaszem, zaprasza na Wigilię Ze-
słania Ducha Świętego. Czuwanie rozpo-
cznie się Mszą św. o godz. 20.00.
W tym tygodniu we wtorek przypada 
wspomnienie Wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych. 
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu

imieniny, składamy życzenia błogosła-
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.
W niedzielę, 5 czerwca br. będziemy ob-
chodzili po raz piętnasty Święto Dziękczy-
nienia. Będziemy dziękowali za beatyfika-
cję Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Ma-
tki Elżbiety Róży Czackiej, założycielki 
zgromadzenia sióstr Franciszkanek Słu-
żebnic Krzyża. Zawierzymy również Bożej 
Opatrzności naszą Ojczyznę, nasze ro-
dziny i nas samych. 

K O M E N T A R Z
    Dzisiejsze czytanie z Apokalipsy św. Jana 
opisuje nam niebo, które ukazane zostaje        
w symbolu Nowej Jerozolimy – Świętego 
Miasta. W tym mieście nie ma już świątyni, 
ponieważ chwała Boga, Jego obecność, jest 
dostępna wszystkim bez żadnego pośre-
dnictwa. Autor Apokalipsy porównuje tę 
chwałę do światła słońca i księżyca. Co cie-
kawe, mimo to, rzeczywistość Kościoła nie 
przestaje być czymś istotnym. Miasto bowiem 
jest zbudowane na fundamencie, który składa 
się z dwunastu warstw, a na każdej z nich 
imię jednego z Apostołów, czyli imiona tych, 
którzy stanowili podstawę Kościoła. Kościół 
jest obecny też w tym symbolu jako Nowy 
Naród Wybrany, bo na bramach Miasta Świę-
tego wypisane są nazwy pokoleń izraelskich. 
To wszystko pokazuje nam ciągłość między 
obecną wspólnotą Kościoła a tym co będzie    
w niebie. Nie będzie to więc zupełnie nowa 
rzeczywistość. To, co budujemy tu zostanie 
uświęcone i przemienione przez Boga, aby 
stać się źródłem wiecznego szczęścia.

DRUGIE CZYTANIE 
Ap 21, 10-14. 22-23

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apo-
stoła: Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na 
górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto 
Święte – Jeruzalem, zstępujące z nieba od 
Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego 
światła podobne do kamienia drogocennego, 
jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: 
Miało ono mur wielki i wysoki, miało dwana-
ście bram, a na bramach – dwunastu anioł-
ów i wypisane imiona, które są imionami 
dwunastu szczepów synów Izraela. Od 
wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, 
i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy 
bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw 
fundamentu, a na nich dwanaście imion 
dwunastu Apostołów Baranka. A świątyni
w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest 
Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. I 
Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu 
świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego 
lampą – Baranek.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 14, 23

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał 
moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i 
przyjdziemy do niego.

5.

DUCHU ŚWIĘTY 
PRZYJDŹ 

9.

8.

08.05-12.06.2022

Módlmy się za ludzi młodych,
aby w Maryi odkryli

wzór słuchania Boga,                                             
rozeznawania i odważnej wiary.

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.

Polskie cuda różańcowe – cd..  . . . . . . . . . . . 2

Modlitwa różańcowa w intencji 
duchowego  odrodzenia narodu polskiego . . 2

Nabożeństwa majowe – modlitwa  
przy krzyżach i kapliczkach 
na terenie naszej parafii  . . . . . .  . . . . . . . . . . 2

Warszawski Festiwal Teologiczny . . . . . . . . 2

Wiara i rozum – cd. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Różaniec za Ojczyznę 
z kard. Augustem Hlondem. . . . . . . . . . . 3
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Galeria Dzwonnica zaprasza 
na wystawę malarstwa olejnego . . . . . . . 4

W tym dniu we wszystkich kościołach 
Archidiecezji zbierane będą ofiary do pu-
szek na budowę Świątyni Opatrzności 
Bożej. Zachęcamy do udziału w Mszy św. 
dziękczynnej o godz. 12.00.
W niedzielę, 12 czerwca, po Mszy św.       
o godz. 11.30. zapraszamy na XIII Ro-
dzinny Piknik Parafialny.
Zapraszamy do odwiedzania dzwonnicy, 
w której prezentujemy wystawę malarstwa 
p. Marty Piekut i Jolanty Dubiel.

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


Warszawski Festiwal Teologiczny
Akademia Teologiczna w Warszawie we współpracy z Narodowym Instytutem Kultury i 
Dziedzictwa Wsi zorganizowała Festiwal Teologiczny, na który złożyły się: debata 
naukowa nt. "Człowieka zmagania o przyszłość. Nauka, kultura wiara", konferencje 
"Moje dziecko odchodzi z Kościoła. Jak przekazywać wiarę w rodzinie?" oraz "Komu słu-
ży wirtualna ambona. Ewangelizacja, formacja, dezinformacja", modlitwa uwielbienia       
z Zespołem Mocni w Duchu, koncert "Artyści Bogu", Spacer teologiczny po Starym 
Mieście - Varsovia Sacra z bp. Michałem Janochą. Festiwal zakończył się pielgrzymką na 
Jasną Górę.
Zdaniem kard. Nycza, który mówił do uczestników festiwalu podczas Mszy świętej         
w kościele seminaryjnym, Warszawski Festiwal Teologiczny jest “wyjściem z tym, co 
ma do zaproponowania teologia, w rozmaite obszary życia”. – Jest wyjściem nie           
“z okopów”, bo Bogu dzięki jeszcze “w okopach” nie jesteśmy. Ale jest wyjściem z 
mu-rów uczelni, symbolicznym wyjściem na ulice w centrum w ramach różnych 
debat i spotkań. Jest to wejście w obręb kultury, mediów, nauki, techniki, medycyny. 
Tam też teologia jest potrzebna.
Transmisje z poszczególnych debat festiwalu są dostępne na stronie: 
www.akademiakatolicka.pl  

 Elżbieta Wrotek
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radości.

   Urodziłem się w 1932 roku na Kresach 
Wschodnich. Gdy miałem dziewięć lat, 
umarła moja matka. Od tego czasu mną i 
moim młodszym bratem opiekowała się ba-
bcia. Kiedy miałem 12 lat moja rodzina 
przeprowadziła się do Stanisławowa z po-
wodu prześladowań ze strony band ukraiń-
skich. W 1944 roku zamieszkaliśmy tam 
przy ulicy Ormiańskiej w pobliżu kościoła 
pw. Matki Bożej Łaskawej. Do tego kościoła 
chodziłem niemal codziennie wraz z ojcem, 
babcią i bratem. To były trudne czasy. 
Trwała wojna z Niemcami.
   Po jakimś czasie do naszego domu wpro-
wadziła się córka mojej babci z dwojgiem 
dzieci. Ich ojciec służył w Wojsku Polskim. 
Wkrótce dołączyła do nas trzecia rodzina. 
Chodziliśmy wraz z bratem na pocztę, by 
kupować gazety, które następnie sprzeda-
waliśmy po wyższej cenie. Dzięki temu mo-
gliśmy kupić coś do jedzenia. Ojciec nie 
mógł pokazać się na ulicy, bo ukraińscy 
snajperzy strzelali z dachów i okien.
   W tym czasie babcia, ciocia i jej córeczka 
zachorowały na tyfus. Choroba się nasilała. 
Pewnego wieczoru babcia poprosiła mojego 
ojca: "Synu, podaj mi jakieś lekarstwo, bo 
źle się czuję i jakieś widma mi się poka-
zują". Ojciec odpowiedział: "Nie mamy le-
karstwa". Po chwili wyjął z kieszeni różaniec 
i dodał: "Oto moje lekarstwo ! Mamo, od-
mów jeden dziesiątek Różańca". Gdy ba-
bcia to zrobiła, powiedziała: "Już czuję się 
lepiej... jakby mi przeszło". 

Leżąca obok niej córka także nie czuła się 
dobrze i majaczyła. Ojciec podał różaniec 
swojej siostrze i razem z nią odmówił drugi 
dziesiątek. Ona również poczuła się lepiej. 
Także jej córeczka cierpiała, bo wysoka go-
rączka trawiła jej organizm. Nie mogła wy-
mówić ani słowa, więc mój ojciec również za 
nią pomodlił się na różańcu.
   Położyłem się spać. Rozłożyłem na podło-
dze jakiś łachman, bo nie było dla mnie łóż-
ka, i przykryłem się płaszczem. Postanowił-
em modlić się za naszych chorych. Odma-
wiałem różaniec na palcach. Z pamięci od-
mówiłem także litanię do Matki Bożej Łaska-
wej. Matka Najświętsza wstawiła się za nami 
u Jezusa.

Następnego dnia wieczorem o godzinie
21.00, kiedy ojciec znowu czuwał przy cho-
rych, usłyszałem stuknięcie, jakby coś poto-
czyło się po podłodze. Jak się okazało, była 
to moneta dziesięciokopiejkowa, w dodatku 
złota. Gdy ojciec sprzedał ją, otrzymał 700 
rubli. To było bardzo dużo pieniędzy. Po kry-
jomu przychodziła do nas lekarka, by dawać 
zastrzyki chorym. Babcia, ciocia i jej córecz-
ka wróciły do zdrowia. Dziś uważam, że to 
był cud, który wyprosiła Matka Boża Łaska-
wa w odpowiedzi na nasze ufne modlitwy ró-
żańcowe...” 

Modlitwa na trudny czas”  
„Różaniec” nr 3/2017 

 Okres Paschalny 

Polskie cuda różańcowe – cd. 
   „Armia modląca się na różańcu, to dużo większa i pewniejsza obrona niż 100 dywizji 
pancernych. I nie chodzi tylko o zatrzymanie bolszewickiej nawałnicy i upadek reżimu 
komunistycznego czy faszystowskiego; o uratowanie Europy przed islamem. Dużo częściej 
chodzi o codzienne zwycięstwo nad siedmioma oficerami z piekła rodem: pychą, chciwością, 
lenistwem, zazdrością, nieumiarkowaniem, gniewem, rozwiązłością. I tutaj lista cudów 
różańcowych jest nieskończona, bo codziennie rośnie o tysiące pozycji” (Rafał Porzeziński).

MODLITWA 
RÓŻAŃCOWA
Przez Niepokalane 

Serce Maryi prośmy 

Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy litanią loretańską 

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

Modlitwa
 przy krzyżach i kapliczkach:

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 

Różaniec za Ojczyznę z kard. Augustem Hlondem 
Tajemnice światła

I. Chrzest w Jordanie
Odrodzenie religijne to nowy chrzest w imię Przenajświętszej Trójcy. Jesteśmy katolikami, ale czy mamy świadomość obowiązków, które z
tego wypływają? Czy poczuwamy się do obowiązku współpracy z Kościołem nad katolickim odrodzeniem narodu?
II. Wesele w Kanie Galilejskiej
Woła nas Matka znakami na niebie i na ziemi, byśmy się sposobili do służby, którą Bóg nam wyznacza. Hetmanką sprawy Bożej ma być
Polska i prawdą ma wyzwolić dusze, które przeciw Stwórcy bunt podniosły; a tam, gdzie cześć Maryi zniszczono, mamy wznowić królestwo
Jej Niepokalanego Serca.
III. Głoszenie królestwa Bożego
Nakazem chwili jest powszechna ofensywa katolicka. Na taką wyprawę Chrystus wysyłał apostołów. Jej dzieje to dzieje królestwa Bożego.
Zapraszam was do udziału w wielkim przedsięwzięciu Kościoła – do ratowania kultury chrześcijańskiej. Udzielajcie poparcia inicjatywom
katolickim, wspierajcie pracę w parafiach. Stójcie niezłomnie z Kościołem w godzinie wojny Pańskiej, gdy cały świat ogarnęła walka o Boga i
człowieka.
IV. Przemienienie na górze Tabor
Przemieniać wszystko w Chrystusie to jedyne lekarstwo na choroby i słabości człowieka. Wyrwać się z niewoli nienawiści, nieuczciwości, z
pychy, chciwości, cielesności, zazdrości, opilstwa, gniewu, lenistwa, aby odnowić siebie w Chrystusie. Ale wszelką reformę zaczynajmy od
nas samych.
V. Ustanowienie Eucharystii
Eucharystia to Jezus, który chce nam przyjść z pomocą. Nie rozstawajcie się z Nim! Ponieście Go w życie rodzinne i społeczne. Jest moim
gorącym życzeniem, aby rozlała się moc Boża, która przemieniając chleb i wino w Ciało i Krew Boga, przeobraża nas mistycznie w
Chrystusa, a przez Chrystusa w Boga.
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sens i zmierzają ku pełni, która urzeczywist-
nia się w Chrystusie Jezusie. Wcielenie pozo-
stanie zawsze centralną tajemnicą, do której 
należy się odwoływać, aby zrozumieć zaga-
dkę istnienia człowieka, świata stworzonego i 
samego Boga. Tajemnica ta stawia najtru-
dniejsze wyzwania przed filozofią, każe bo-
wiem rozumowi przyswoić sobie logikę zdolną 
obalić mury, w których on sam mógłby się 
uwięzić. Tylko tutaj jednak sens istnienia osią-
ga swój szczyt. Zrozumiała staje się bowiem 
najgłębsza istota Boga i człowieka: w tajemni-
cy Wcielonego Słowa zostaje zachowana na-
tura Boska i natura ludzka oraz autonomia 
każdej z nich, a zarazem ujawnia się relacja 
miłości, która jednoczy je ze sobą, oraz je-
dyna w swoim rodzaju więź, która unikając 
wymieszania natur ujmuje je we wzajemnym 
odniesieniu97.
81. Można zauważyć, że jednym z najbardziej
znamiennych aspektów naszej obecnej kon-
dycji jest «kryzys sensu». Powstało tak wiele
perspektyw poznawczych, często o chara-
kterze naukowym, z których można patrzeć
na życie i świat, że mamy w rzeczywistości do
czynienia z coraz powszechniejszym zjawis-
kiem fragmentaryzacji wiedzy. Właśnie to
sprawia, że tak trudne, a często daremne jest
poszukiwanie sensu. Co więcej — i jest to
zjawisko jeszcze bardziej dramatyczne —      
w tym gąszczu informacji i faktów, wśród któ-
rych żyjemy i które zdają się stanowić samą
treść życia, wielu zastanawia się, czy ma
jeszcze sens samo pytanie o sens. Wielość
teorii, które prześcigają się w próbach roz-
wiązania tego problemu, a także różne wizje i
interpretacje świata i ludzkiego życia pogłę-
biają tylko tę zasadniczą wątpliwość, która
łatwo może stać się źródłem sceptycyzmu i

80. W Piśmie Świętym znaleźć można cały
zespół elementów, dostępnych bezpośrednio
lub pośrednio, które pozwalają zbudować wi-
zję człowieka i świata o znacznej wartości filo-
zoficznej. Chrześcijanie stopniowo uświado-
mili sobie, jakie bogactwo kryje się na tych
świętych stronicach. Ukazują one, że rzeczy-
wistość, którą postrzegamy, nie jest absolu-
tem: nie jest niestworzona i nie zrodziła się
sama. Tylko Bóg jest Absolutem. Ze stronic
Biblii wyłania się ponadto wizja człowieka jako
imago Dei, która zawiera konkretne wskaza-
nia dotyczące jego istoty i wolności oraz nie-
śmiertelności jego ducha. Skoro świat stwo-
rzony nie jest samowystarczalny, to wszelkie
złudne poczucie autonomii, ignorujące zasa-
dniczą zależność każdego stworzenia —       
w tym także człowieka — od Boga, prowadzi
do dramatów, które udaremniają rozumne
poszukiwanie harmonii i sensu ludzkiego
istnienia.
Także problem zła moralnego — najtragicz-
niejszej formy zła — zostaje podjęty w Biblii, 
która mówi nam, że jego źródeł nie można 
znaleźć w jakiejś niedoskonałości związanej     
z materią, ale że jest ono raną zadaną przez 
człowieka wyrażającego w sposób nieuporzą-
dkowany swoją wolność. Słowo Boże stawia 
wreszcie pytanie o sens istnienia i udziela na 
nie odpowiedzi, kierując człowieka ku Jezu-
sowi Chrystusowi, Wcielonemu Słowu Boże-
mu, które w pełni urzeczywistnia ludzką egzy-
stencję. Lektura świętego tekstu pozwoliłaby 
dostrzec inne jeszcze aspekty, jednakże na 
pierwszy plan wysuwa się odrzucenie wszel-
kich form relatywizmu, materializmu i pante-
izmu.
Fundamentem tej «filozofii» zawartej w Biblii 
jest przekonanie, że życie ludzkie i świat mają 

obojętności albo też różnych form nihilizmu.
W konsekwencji duch ludzki zostaje często 
opanowany przez jakąś bliżej nie określoną 
formę myślenia, wiodącą go do jeszcze więk-
szego zamknięcia się w sobie, w granicach 
własnej immanencji, bez żadnego odniesienia 
do transcendencji. Filozofia, która nie stawia-
łaby pytania o sens istnienia, byłaby narażona 
na poważne niebezpieczeństwo, jakim jest 
sprowadzenie rozumu do funkcji czysto instru-
mentalnych oraz utrata wszelkiego autentycz-
nego zamiłowania do poszukiwania prawdy.
Aby dobrze współbrzmieć ze słowem Bożym, 
filozofia musi przede wszystkim odzyskać wy-
miar mądrościowy jako poszukiwanie ostate-
cznego i całościowego sensu życia. Ten pod-
stawowy wymóg jest w istocie bardzo potrze-
bnym bodźcem dla filozofii, gdyż każe jej przy-
stosować się do własnej natury. Idąc tą drogą, 
filozofia stanie się bowiem nie tylko decydują-
cym autorytetem krytycznym, który wskazuje 
różnym dyscyplinom wiedzy, jakie są ich pod-
stawy i ograniczenia, ale także ostateczną 
instancją jednoczącą ludzką wiedzę i działanie 
przez to, że pod jej wpływem zmierzają one do 
jednego najwyższego celu i sensu. Ten wy-
miar mądrościowy jest dzisiaj tym bardziej nie-
odzowny, że ogromny wzrost technicznego 
potencjału ludzkości każe jej na nowo i z całą 
ostrością uświadomić sobie najwyższe warto-
ści. Jeśli te środki techniczne nie będą podpo-
rządkowane jakiemuś celowi, który wychodzi 
poza logikę czystego utylitaryzmu, rychło mo-
gą ujawnić swój charakter antyludzki, a nawet 
przekształcić się w potencjalne narzędzia zni-
szczenia rodzaju ludzkiego98.
Słowo Boże objawia ostateczny cel człowieka i 
nadaje całościowy sens jego działaniu w świe-
cie. Właśnie dlatego wzywa filozofię, by starała 
się znaleźć naturalny fundament tegoż sensu, 
którym jest religijność wpisana w naturę każ-
dego człowieka. Filozofia, która podważałaby 
możliwość istnienia ostatecznego i całościo-
wego sensu, byłaby nie tylko nieprzydatna, ale 
wręcz błędna.

Fragmenty Encykliki JPII
Ciąg dalszy w natępnym numerze Klimatów Źródło:

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

Codziennie o godz. 18.45. litania 
loretańska przy krzyżach znajdujących 

się przy skrzyżowaniu ulic: 
Wiertniczej i Obornickiej.

We wtorek, 24 maja o godz. 18.00. 
zostanie odprawiona Msza św.         

i nabożeństwo majowe przy krzyżu 
u zbiegu ul Biedronki i Łuczniczej.

https://rozaniec.maryjni.pl/wydruki/
http://www.akademiakatolicka.pl


Warszawski Festiwal Teologiczny
Akademia Teologiczna w Warszawie we współpracy z Narodowym Instytutem Kultury i 
Dziedzictwa Wsi zorganizowała Festiwal Teologiczny, na który złożyły się: debata 
naukowa nt. "Człowieka zmagania o przyszłość. Nauka, kultura wiara", konferencje 
"Moje dziecko odchodzi z Kościoła. Jak przekazywać wiarę w rodzinie?" oraz "Komu słu-
ży wirtualna ambona. Ewangelizacja, formacja, dezinformacja", modlitwa uwielbienia       
z Zespołem Mocni w Duchu, koncert "Artyści Bogu", Spacer teologiczny po Starym 
Mieście - Varsovia Sacra z bp. Michałem Janochą. Festiwal zakończył się pielgrzymką na 
Jasną Górę.
Zdaniem kard. Nycza, który mówił do uczestników festiwalu podczas Mszy świętej         
w kościele seminaryjnym, Warszawski Festiwal Teologiczny jest “wyjściem z tym, co 
ma do zaproponowania teologia, w rozmaite obszary życia”. – Jest wyjściem nie           
“z okopów”, bo Bogu dzięki jeszcze “w okopach” nie jesteśmy. Ale jest wyjściem z 
mu-rów uczelni, symbolicznym wyjściem na ulice w centrum w ramach różnych 
debat i spotkań. Jest to wejście w obręb kultury, mediów, nauki, techniki, medycyny. 
Tam też teologia jest potrzebna.
Transmisje z poszczególnych debat festiwalu są dostępne na stronie: 
www.akademiakatolicka.pl             

      Elżbieta Wrotek
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radości.

   Urodziłem się w 1932 roku na Kresach 
Wschodnich. Gdy miałem dziewięć lat, 
umarła moja matka. Od tego czasu mną i 
moim młodszym bratem opiekowała się ba-
bcia. Kiedy miałem 12 lat moja rodzina 
przeprowadziła się do Stanisławowa z po-
wodu prześladowań ze strony band ukraiń-
skich. W 1944 roku zamieszkaliśmy tam 
przy ulicy Ormiańskiej w pobliżu kościoła 
pw. Matki Bożej Łaskawej. Do tego kościoła 
chodziłem niemal codziennie wraz z ojcem, 
babcią i bratem. To były trudne czasy. 
Trwała wojna z Niemcami.
   Po jakimś czasie do naszego domu wpro-
wadziła się córka mojej babci z dwojgiem 
dzieci. Ich ojciec służył w Wojsku Polskim. 
Wkrótce dołączyła do nas trzecia rodzina. 
Chodziliśmy wraz z bratem na pocztę, by 
kupować gazety, które następnie sprzeda-
waliśmy po wyższej cenie. Dzięki temu mo-
gliśmy kupić coś do jedzenia. Ojciec nie 
mógł pokazać się na ulicy, bo ukraińscy 
snajperzy strzelali z dachów i okien.
   W tym czasie babcia, ciocia i jej córeczka 
zachorowały na tyfus. Choroba się nasilała. 
Pewnego wieczoru babcia poprosiła mojego 
ojca: "Synu, podaj mi jakieś lekarstwo, bo 
źle się czuję i jakieś widma mi się poka-
zują". Ojciec odpowiedział: "Nie mamy le-
karstwa". Po chwili wyjął z kieszeni różaniec 
i dodał: "Oto moje lekarstwo ! Mamo, od-
mów jeden dziesiątek Różańca". Gdy ba-
bcia to zrobiła, powiedziała: "Już czuję się 
lepiej... jakby mi przeszło". 

Leżąca obok niej córka także nie czuła się 
dobrze i majaczyła. Ojciec podał różaniec 
swojej siostrze i razem z nią odmówił drugi 
dziesiątek. Ona również poczuła się lepiej. 
Także jej córeczka cierpiała, bo wysoka go-
rączka trawiła jej organizm. Nie mogła wymó-
wić ani słowa, więc mój ojciec również za nią 
pomodlił się na różańcu.
   Położyłem się spać. Rozłożyłem na podło-
dze jakiś łachman, bo nie było dla mnie łóżka, 
i przykryłem się płaszczem. Postanowiłem 
modlić się za naszych chorych. Odmawiałem 
różaniec na palcach. Z pamięci odmówiłem 
także litanię do Matki Bożej Łaskawej. Matka 
Najświętsza wstawiła się za nami u Jezusa.
   Następnego dnia wieczorem o godzinie 
21.00, kiedy ojciec znowu czuwał przy cho-
rych, usłyszałem stuknięcie, jakby coś poto-
czyło się po podłodze. Jak się okazało, była 
to moneta dziesięciokopiejkowa, w dodatku 
złota. Gdy ojciec sprzedał ją, otrzymał 700 
rubli. To było bardzo dużo pieniędzy. Po kry-
jomu przychodziła do nas lekarka, by dawać 
zastrzyki chorym. Babcia, ciocia i jej córeczka 
wróciły do zdrowia. Dziś uważam, że to był 
cud, który wyprosiła Matka Boża Łaskawa     
w odpowiedzi na nasze ufne modlitwy różań-
cowe...” 

Modlitwa na trudny czas”  
„Różaniec” nr 3/2017 

 Okres Paschalny 

Polskie cuda różańcowe – cd. 
   „Armia modląca się na różańcu, to dużo większa i pewniejsza obrona niż 100 dywizji 
pancernych. I nie chodzi tylko o zatrzymanie bolszewickiej nawałnicy i upadek reżimu 
komunistycznego czy faszystowskiego; o uratowanie Europy przed islamem. Dużo częściej 
chodzi o codzienne zwycięstwo nad siedmioma oficerami z piekła rodem: pychą, chciwością, 
lenistwem, zazdrością, nieumiarkowaniem, gniewem, rozwiązłością. I tutaj lista cudów 
różańcowych jest nieskończona, bo codziennie rośnie o tysiące pozycji” (Rafał Porzeziński).

MODLITWA 
RÓŻAŃCOWA
Przez Niepokalane 

Serce Maryi prośmy 

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, 24 maja o godz. 18.00. 
zostanie odprawiona Msza św.         

i nabożeństwo majowe przy krzyżu 
u zbiegu ul Biedronki i Łuczniczej.

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 

Źródło:
https://rozaniec.maryjni.pl/wydruki/
strona_00_53.html Różaniec za Ojczyznę z kard. Augustem Hlondem 

Tajemnice światła
I. Chrzest w Jordanie
Odrodzenie religijne to nowy chrzest w imię Przenajświętszej Trójcy. Jesteśmy katolikami, ale czy mamy świadomość obowiązków, które z
tego wypływają? Czy poczuwamy się do obowiązku współpracy z Kościołem nad katolickim odrodzeniem narodu?
II. Wesele w Kanie Galilejskiej
Woła nas Matka znakami na niebie i na ziemi, byśmy się sposobili do służby, którą Bóg nam wyznacza. Hetmanką sprawy Bożej ma być
Polska i prawdą ma wyzwolić dusze, które przeciw Stwórcy bunt podniosły; a tam, gdzie cześć Maryi zniszczono, mamy wznowić królestwo
Jej Niepokalanego Serca.
III. Głoszenie królestwa Bożego
Nakazem chwili jest powszechna ofensywa katolicka. Na taką wyprawę Chrystus wysyłał apostołów. Jej dzieje to dzieje królestwa Bożego.
Zapraszam was do udziału w wielkim przedsięwzięciu Kościoła – do ratowania kultury chrześcijańskiej. Udzielajcie poparcia inicjatywom
katolickim, wspierajcie pracę w parafiach. Stójcie niezłomnie z Kościołem w godzinie wojny Pańskiej, gdy cały świat ogarnęła walka o Boga i
człowieka.
IV. Przemienienie na górze Tabor
Przemieniać wszystko w Chrystusie to jedyne lekarstwo na choroby i słabości człowieka. Wyrwać się z niewoli nienawiści, nieuczciwości, z
pychy, chciwości, cielesności, zazdrości, opilstwa, gniewu, lenistwa, aby odnowić siebie w Chrystusie. Ale wszelką reformę zaczynajmy od
nas samych.
V. Ustanowienie Eucharystii
Eucharystia to Jezus, który chce nam przyjść z pomocą. Nie rozstawajcie się z Nim! Ponieście Go w życie rodzinne i społeczne. Jest moim
gorącym życzeniem, aby rozlała się moc Boża, która przemieniając chleb i wino w Ciało i Krew Boga, przeobraża nas mistycznie w
Chrystusa, a przez Chrystusa w Boga.

ROZDZIAŁ VII POTRZEBY I ZADANIA CHWILI OBECNEJ
Niezbywalne wymogi słowa Bożego

Wiara i rozum – cd.

sens i zmierzają ku pełni, która urzeczywist-
nia się w Chrystusie Jezusie. Wcielenie pozo-
stanie zawsze centralną tajemnicą, do której 
należy się odwoływać, aby zrozumieć zaga-
dkę istnienia człowieka, świata stworzonego i 
samego Boga. Tajemnica ta stawia najtru-
dniejsze wyzwania przed filozofią, każe bo-
wiem rozumowi przyswoić sobie logikę zdolną 
obalić mury, w których on sam mógłby się 
uwięzić. Tylko tutaj jednak sens istnienia osią-
ga swój szczyt. Zrozumiała staje się bowiem 
najgłębsza istota Boga i człowieka: w tajemni-
cy Wcielonego Słowa zostaje zachowana na-
tura Boska i natura ludzka oraz autonomia 
każdej z nich, a zarazem ujawnia się relacja 
miłości, która jednoczy je ze sobą, oraz je-
dyna w swoim rodzaju więź, która unikając 
wymieszania natur ujmuje je we wzajemnym 
odniesieniu97.
81. Można zauważyć, że jednym z najbardziej
znamiennych aspektów naszej obecnej kon-
dycji jest «kryzys sensu». Powstało tak wiele
perspektyw poznawczych, często o chara-
kterze naukowym, z których można patrzeć
na życie i świat, że mamy w rzeczywistości do
czynienia z coraz powszechniejszym zjawis-
kiem fragmentaryzacji wiedzy. Właśnie to
sprawia, że tak trudne, a często daremne jest
poszukiwanie sensu. Co więcej — i jest to
zjawisko jeszcze bardziej dramatyczne —      
w tym gąszczu informacji i faktów, wśród któ-
rych żyjemy i które zdają się stanowić samą
treść życia, wielu zastanawia się, czy ma
jeszcze sens samo pytanie o sens. Wielość
teorii, które prześcigają się w próbach roz-
wiązania tego problemu, a także różne wizje i
interpretacje świata i ludzkiego życia pogłę-
biają tylko tę zasadniczą wątpliwość, która
łatwo może stać się źródłem sceptycyzmu i

80. W Piśmie Świętym znaleźć można cały
zespół elementów, dostępnych bezpośrednio
lub pośrednio, które pozwalają zbudować wi-
zję człowieka i świata o znacznej wartości filo-
zoficznej. Chrześcijanie stopniowo uświado-
mili sobie, jakie bogactwo kryje się na tych
świętych stronicach. Ukazują one, że rzeczy-
wistość, którą postrzegamy, nie jest absolu-
tem: nie jest niestworzona i nie zrodziła się
sama. Tylko Bóg jest Absolutem. Ze stronic
Biblii wyłania się ponadto wizja człowieka jako
imago Dei, która zawiera konkretne wskaza-
nia dotyczące jego istoty i wolności oraz nie-
śmiertelności jego ducha. Skoro świat stwo-
rzony nie jest samowystarczalny, to wszelkie
złudne poczucie autonomii, ignorujące zasa-
dniczą zależność każdego stworzenia —       
w tym także człowieka — od Boga, prowadzi
do dramatów, które udaremniają rozumne
poszukiwanie harmonii i sensu ludzkiego
istnienia.
Także problem zła moralnego — najtragicz-
niejszej formy zła — zostaje podjęty w Biblii, 
która mówi nam, że jego źródeł nie można 
znaleźć w jakiejś niedoskonałości związanej     
z materią, ale że jest ono raną zadaną przez 
człowieka wyrażającego w sposób nieuporzą-
dkowany swoją wolność. Słowo Boże stawia 
wreszcie pytanie o sens istnienia i udziela na 
nie odpowiedzi, kierując człowieka ku Jezu-
sowi Chrystusowi, Wcielonemu Słowu Boże-
mu, które w pełni urzeczywistnia ludzką egzy-
stencję. Lektura świętego tekstu pozwoliłaby 
dostrzec inne jeszcze aspekty, jednakże na 
pierwszy plan wysuwa się odrzucenie wszel-
kich form relatywizmu, materializmu i pante-
izmu.
Fundamentem tej «filozofii» zawartej w Biblii 
jest przekonanie, że życie ludzkie i świat mają 

 obojętności albo też różnych form nihilizmu.
W konsekwencji duch ludzki zostaje często 
opanowany przez jakąś bliżej nie określoną 
formę myślenia, wiodącą go do jeszcze więk-
szego zamknięcia się w sobie, w granicach 
własnej immanencji, bez żadnego odniesienia 
do transcendencji. Filozofia, która nie stawia-
łaby pytania o sens istnienia, byłaby narażona 
na poważne niebezpieczeństwo, jakim jest 
sprowadzenie rozumu do funkcji czysto instru-
mentalnych oraz utrata wszelkiego autentycz-
nego zamiłowania do poszukiwania prawdy.
Aby dobrze współbrzmieć ze słowem Bożym, 
filozofia musi przede wszystkim odzyskać wy-
miar mądrościowy jako poszukiwanie ostate-
cznego i całościowego sensu życia. Ten pod-
stawowy wymóg jest w istocie bardzo potrze-
bnym bodźcem dla filozofii, gdyż każe jej przy-
stosować się do własnej natury. Idąc tą drogą, 
filozofia stanie się bowiem nie tylko decydują-
cym autorytetem krytycznym, który wskazuje 
różnym dyscyplinom wiedzy, jakie są ich pod-
stawy i ograniczenia, ale także ostateczną 
instancją jednoczącą ludzką wiedzę i działanie 
przez to, że pod jej wpływem zmierzają one do 
jednego najwyższego celu i sensu. Ten wy-
miar mądrościowy jest dzisiaj tym bardziej nie-
odzowny, że ogromny wzrost technicznego 
potencjału ludzkości każe jej na nowo i z całą 
ostrością uświadomić sobie najwyższe warto-
ści. Jeśli te środki techniczne nie będą podpo-
rządkowane jakiemuś celowi, który wychodzi 
poza logikę czystego utylitaryzmu, rychło mo-
gą ujawnić swój charakter antyludzki, a nawet 
przekształcić się w potencjalne narzędzia zni-
szczenia rodzaju ludzkiego98.
Słowo Boże objawia ostateczny cel człowieka i 
nadaje całościowy sens jego działaniu w świe-
cie. Właśnie dlatego wzywa filozofię, by starała 
się znaleźć naturalny fundament tegoż sensu, 
którym jest religijność wpisana w naturę każ-
dego człowieka. Filozofia, która podważałaby 
możliwość istnienia ostatecznego i całościo-
wego sensu, byłaby nie tylko nieprzydatna, ale 
wręcz błędna.

Fragmenty Encykliki JPII
Ciąg dalszy w natępnym numerze Klimatów 

https://rozaniec.maryjni.pl/wydruki/
http://www.akademiakatolicka.pl
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7:40 – 12:00 Pielgrzymka dziękczynna  
od Katedry św. Jana Chrzciciela do 
Świątyni Opatrzności Bożej
10:00 – 12:00 Przygotowanie duchowe 
przed przybyciem pielgrzymki
10:15 – 11:45 Uroczyste zakończenie 
Nowenny Pompejańskiej
12:00 – 14:00 Msza święta dziękczynna
14:00 – 19:00 Otwarcie Miasteczka dla 
Dzieci i gra rodzinna
14:00 – 19:00 Zwiedzanie kompleksu
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i 
wypuszczenie do nieba baloników 
od 15:30 Pokaz filmów
16:00 – 19:00  Józef Skrzek,Artyści z Uk-
rainy
19:00 Msza Święta, po niej wieczór 
uwielbienia z udziałem Darka Maleo 
Malejonka, nabożeństwo czerwcowe
21:37 Iluminacja świątyni; wspólne śpie-
wanie “Barki”.
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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.

Nr 690

L I T U R G I A S Ł O W A

EWANGELIA 
J 14, 23-29

Słowa Ewangelii według Świętego Jana: Je-
zus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli 
Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją 
naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy 
do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto 
nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów mo-
ich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, 
ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam 
powiedziałem, przebywając wśród was. A 
Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle 
w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy 
i przypomni wam wszystko, co Ja wam 
powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój 
mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja 
wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze 
ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powie-
działem: Odchodzę i przyjdę znów do was. 
Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście 
się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest 
ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, 
zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to 
stanie».

Oto słowo Pańskie

4.

Ks. dr Maciej Raczyński-Rożek

6.

7.
PIERWSZE CZYTANIE 

Dz 15, 1-2. 22-29
Czytanie z Dziejów Apostolskich: Niektórzy 
przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się 
nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju 
Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni». 
Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrzą-
sań między nimi a Pawłem i Barnabą, posta-
nowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku 
spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu 
do Jeruzalem, do apostołów i starszych. Wte-
dy apostołowie i starsi wraz z całym Kościo-
łem postanowili wybrać ludzi przodujących 
wśród braci: Judę, zwanego Barsabą, i Sylasa 
i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Paw-
łem. Posłali przez nich pismo tej treści: «Apo-
stołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowie-
nie braciom pogańskiego pochodzenia w An-
tiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzie-
liśmy się, że niektórzy bez naszego upoważ-
nienia wyszli od nas i zaniepokoili was nau-
kami, siejąc zamęt w waszych duszach, po-
stanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i 
wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i 
Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa, poświęcili swe życie. Wy-
syłamy więc Judę i Sylasa, którzy oznajmią 
wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, 
Duch Święty i my, nie nakładać na was żad-
nego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Pow-
strzymajcie się od ofiar składanych bożkom, 
od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. 
Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od 
tego. Bywajcie zdrowi!»

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 6 i 8 

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże 
Albo: Alleluja

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam 
błogosławi; * 
niech nam ukaże pogodne oblicze. 
Aby na ziemi znano Jego drogę, * 
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, * 
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. 
Niech się narody cieszą i weselą, † 
bo rządzisz ludami sprawiedliwie * 
i kierujesz narodami na ziemi.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, * 
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. 
Niech nam Bóg błogosławi * 
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce 
ziemi.

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. 
Kontynuujemy nabożeństwa majowe w ró-
żnych częściach naszej parafii. We wtorek, 
24 maja o godz. 18.00. zostanie odprawio-
na Msza św. i nabożeństwo majowe przy 
krzyżu u zbiegu ul Biedronki i Łuczniczej. 
Zachęcamy do codziennej modlitwy przy 
kapliczkach i krzyżach na terenie naszej 
parafii. 
Koła Żywego Różańca zapraszają na co-
dzienna modlitwę różańcową w intencji:      
O duchowe 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. 
W następną niedzielę będziemy obchodzić 
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskie-
go. 
W piątek, 27 maja, po Mszy św. o godz. 
17.00. rozpoczynamy nowennę do Ducha 
św., którą zakończymy 4 czerwca br.            
W sobotę, 4 czerwca, Parafialna Wspólno-
ta Odnowy w Duchu Świętym wraz z księ-
dzem Tomaszem, zaprasza na Wigilię Ze-
słania Ducha Świętego. Czuwanie rozpo-
cznie się Mszą św. o godz. 20.00.
W tym tygodniu we wtorek przypada 
wspomnienie Wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych. 
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu

imieniny, składamy życzenia błogosła-
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności 
 w życiu osobistym i zawodowym.

W niedzielę, 5 czerwca br. będziemy ob-
chodzili po raz piętnasty Święto Dziękczy-
nienia. Będziemy dziękowali za beatyfika-
cję Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Ma-
tki Elżbiety Róży Czackiej, założycielki 
zgromadzenia sióstr Franciszkanek Słu-
żebnic Krzyża. Zawierzymy również Bożej 
Opatrzności naszą Ojczyznę, nasze ro-
dziny i nas samych. 

K O M E N T A R Z
Dzisiejsze czytanie z Apokalipsy św. Jana 

opisuje nam niebo, które ukazane zostaje        
w symbolu Nowej Jerozolimy – Świętego 
Miasta. W tym mieście nie ma już świątyni, 
ponieważ chwała Boga, Jego obecność, jest 
dostępna wszystkim bez żadnego pośre-
dnictwa. Autor Apokalipsy porównuje tę 
chwałę do światła słońca i księżyca. Co cie-
kawe, mimo to, rzeczywistość Kościoła nie 
przestaje być czymś istotnym. Miasto bowiem 
jest zbudowane na fundamencie, który składa 
się z dwunastu warstw, a na każdej z nich 
imię jednego z Apostołów, czyli imiona tych, 
którzy stanowili podstawę Kościoła. Kościół 
jest obecny też w tym symbolu jako Nowy 
Naród Wybrany, bo na bramach Miasta Świę-
tego wypisane są nazwy pokoleń izraelskich. 
To wszystko pokazuje nam ciągłość między 
obecną wspólnotą Kościoła a tym co będzie    
w niebie. Nie będzie to więc zupełnie nowa 
rzeczywistość. To, co budujemy tu zostanie 
uświęcone i przemienione przez Boga, aby 
stać się źródłem wiecznego szczęścia.

DRUGIE CZYTANIE 
Ap 21, 10-14. 22-23

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apo-
stoła: Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na 
górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto 
Święte – Jeruzalem, zstępujące z nieba od 
Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego 
światła podobne do kamienia drogocennego, 
jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: 
Miało ono mur wielki i wysoki, miało dwana-
ście bram, a na bramach – dwunastu anioł-
ów i wypisane imiona, które są imionami 
dwunastu szczepów synów Izraela. Od 
wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, 
i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy 
bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw 
fundamentu, a na nich dwanaście imion 
dwunastu Apostołów Baranka. A świątyni
w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest 
Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. I 
Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu 
świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego 
lampą – Baranek.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 14, 23

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał 
moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i 
przyjdziemy do niego.

5.

DUCHU ŚWIĘTY 
PRZYJDŹ 

9.

8.

08.05-12.06.2022

 Módlmy się za ludzi młodych,
aby w Maryi odkryli

wzór słuchania Boga,                                             
rozeznawania i odważnej wiary.

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.

Polskie cuda różańcowe – cd.. . . . . . . . . . . . 2

Modlitwa różańcowa w intencji 
duchowego odrodzenia narodu polskiego . . 2

Nabożeństwa majowe – modlitwa  
przy krzyżach i kapliczkach 
na terenie naszej parafii . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Warszawski Festiwal Teologiczny . . . . . . . . 2

Wiara i rozum – cd. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Różaniec za Ojczyznę 
z kard. Augustem Hlondem. . . . . . . . . . . 3

Program  XV Święta Dziękczynienia . . . .4

Galeria Dzwonnica zaprasza 
na wystawę malarstwa olejnego . . . . . . . 4

W tym dniu we wszystkich kościołach 
Archidiecezji zbierane będą ofiary do  pu-
szek na budowę Świątyni  Opatrzności 
Bożej. Zachęcamy do udziału w Mszy św. 
dziękczynnej o godz. 12.00.
W niedzielę, 12 czerwca, po Mszy św.       
o godz. 11.30. zapraszamy na XIII Ro-
dzinny Piknik Parafialny.
Zapraszamy do odwiedzania dzwonnicy, 
w której prezentujemy wystawę malarstwa 
p. Marty Piekut i Jolanty Dubiel.

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
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