
Nr 691/ 29 maja 2022    ISSN 2080-0010 
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

14  Nr 691

K O M U N I K A T Y  D U S Z P A S T E R S K I E

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 29 maja 2022 r.
1.

2.

3.

Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa 
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)
Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 1846 8491 8000 0001
www.parafiawilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl 
Facebook: @ParafiaWilanowAnna
Redakcja: ela.wrotek@gmail.com 

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 
Łk 24, 46-53

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Tak 
jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trze-
ciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego 
głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie 
grzechów wszystkim narodom, począwszy 
od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. 
Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. 
Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie 
przyobleczeni w moc z wysoka». Potem wy-
prowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, 
błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, roz-
stał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni 
zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością 
wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali 
w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Oto słowo Pańskie

4.

Ks. dr Maciej Raczyński- Rożek

6.

PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 1, 1-11

Czytanie z Dziejów Apostolskich:  Pierwszą 
Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co 
Jezus czynił i czego nauczał od początku aż 
do dnia, w którym dał polecenia apostołom, 
których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a 
potem został wzięty do nieba. Im też po swojej 
męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał 
się im przez czterdzieści dni i mówił o króle-
stwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku 
przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale 
oczekiwać obietnicy Ojca: «Słyszeliście o niej 
ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy 
wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świę-
tym». Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy        
w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» 
Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać 
czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją wła-
dzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzy-
macie Jego moc i będziecie moimi świadkami 
w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż 
po krańce ziemi». Po tych słowach uniósł się 
w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im 
sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w 
Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do 
nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: 
«Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatru-
jecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was 
do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście 
Go wstępującego do nieba».

Oto słowo Boże

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

Pan wśród radości wstępuje do nieba

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, * 
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, 
bo Pan Najwyższy i straszliwy, * 
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, * 
Pan wstępuje przy dźwięku trąby. 
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, * 
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, * 
hymn zaśpiewajcie! 
Bóg króluje nad narodami, * 
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Nabożeństwo majowe zostanie odprawio-
ne o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić 
się będziemy za zmarłych polecanych       
w wypominkach rocznych. Zachęcamy do 
modlitwy przy krzyżach i kapliczkach na 
terenie parafii.
Kontynuujemy nabożeństwa majowe w ró-
żnych częściach naszej parafii. We wtorek, 
31 maja o godz. 18.00. zostanie odprawio-
na Msza św. i nabożeństwo majowe przy 
krzyżu nad jeziorem powsińskim. Zachę-
camy do codziennej modlitwy przy kaplicz-
kach i krzyżach na terenie naszej parafii.
Trwa Nowenna do Ducha Świętego, którą 
zakończymy w Wigilię Zesłania Ducha 
Świętego. Parafialna Wspólnota Odnowy 
w Duchu  Świętym wraz z Księdzem To-
maszem zaprasza na Czuwanie w Wigilię 
Zesłania Ducha Świętego w sobotę,        
4 czerwca br., które rozpocznie się o godz. 
20.00 uroczystą Mszą świętą Wigilii. W tra-
kcie czuwania będziemy trwać przed Naj-
świętszym Sakramentem, na modlitwie 
uwielbienia, prośby i dziękczynienia. Czu-
wanie zakończy się o godzinie 23.00. mo-
dlitwą wstawienniczą. 
Msza św. wotywna o św. Józefie zostanie 
odprawiona w najbliższą środę, 1 czerwca 
br. o godz. 18.00., a po niej nabożeństwo 
przed wystawionym Najświętszym Sakra-
mentem. 
W tym tygodniu przypada I czwartek, I pią-
tek i I sobota miesiąca. W czwartek, 2 czer-
wca, Msza św. wotywna o Chrystusie Naj-
wyższym i Wiecznym Kapłanie zostanie 
odprawiona o godz. 17.00., a po Mszy św. 
nabożeństwo czerwcowe i koronka do Mi-
łosierdzia Bożego. W tym dniu, w sposób 
szczególny, modlimy się o powołania kap-
łańskie i zakonne. W piątek, 3 czerwca, 
Msza św. wotywna o Najśw. Sercu Pana 
Jezusa zostanie od-prawiona o godz. 

12.00. Z sakramentu pokuty i pojednania 
można będzie skorzystać od godz. 16.00. 
Pragniemy odwiedzić chorych i osoby w 
podeszłym wieku. Imiona i nazwiska oraz 
adresy osób pragnących skorzystać z 
sakramentu pokuty i pojednania oraz 
przyjąć Najświętszy Sakrament prosimy 
zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii para-
fialnej. Po Mszy św. o godz. 18.00. zapra-
szamy na nabożeństwo wynagradzające 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, które 
poprowadzi  wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym. W sobotę, 4 czerwca, Msza św. 
wotywna o Niepokalanym Sercu NMP zo-
stanie od-prawiona o godz. 7.00., a zaraz 
po niej nabożeństwo wynagradzające Nie-
pokalanemu Sercu Maryi
Za tydzień będziemy przeżywać Niedzielę 
Zesłania Ducha Świętego.
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 Służe-
bnic Krzyża. Zawierzymy również Bożej 
Opatrzności naszą Ojczyznę, nasze ro-
dziny i nas samych. W tym dniu  zbierane 
będą ofiary do puszek 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.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

−−
K O M E N T A R Z

    Dzisiejsze czytanie z Listu do Hebrajczy-
ków opisuje nam tajemnicę Wniebowstąpie-
nia posługując się symboliką starotestamen-
talną. Tak jak arcykapłan raz do roku wchodził 
do najświętszego miejsca w świątyni, zwa-
nego Świętym Świętych, i wnosił tam krew, 
która miała służyć jako wykup za grzechy, tak 
Pan Jezus we Wniebowstąpieniu wchodzi do 
samego nieba razem ze swoim zmartwych-
wstałym ciałem naznaczonym ranami. Autor 
Listu do Hebrajczyków podkreśla, że Chry-
stus zostaje już w niebie aż do końca świata i 
wstawia się tam za nami. Od kiedy bowiem 
Syn Boży stał się człowiekiem jest z nami 
połączony przez swoje człowieczeństwo. Ma-
my więc naszego „brata” w niebie. Z tego też 
płynie nadzieja, do której zachęca nas autor.       

DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 9, 24-28; 10, 19-23

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Chrystus 
wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami 
ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świą-
tyni, ale do samego nieba, aby teraz wsta-
wiać się za nami przed obliczem Boga, ani 
nie po to, aby się wielekroć sam miał ofia-
rować, jak arcykapłan, który co roku wchodzi 
do świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim 
przypadku musiałby cierpieć wiele razy od 
stworzenia świata. A tymczasem raz jeden 
ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgła-
dzić grzech przez ofiarę z samego siebie.      
A jak postanowione ludziom raz umrzeć, 
potem zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był 
ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, 
drugi raz ukaże się nie w związku z grze-
chem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go 
oczekują. Mamy więc, bracia, pewność, iż 
wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew 
Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową 
i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało 
swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który 
jest nad domem Bożym, przystąpmy z serc-
em prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na 
duszy od wszelkiego zła świadomego i 
obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się 
niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo 
godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 28, 19a. 20b

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.  Ja je-
stem z wami przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata.

5.

we wtorek, 31 maja, święto nawiedzenia 
NMP, 
w środę, 1 czerwca, wspomnienie św. 

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w 
życiu osobistym i zawodowym.

08.05-12.06.2022

 Módlmy się za ludzi młodych, 
aby w Maryi odkryli

wzór słuchania Boga,                                            
rozeznawania i odważnej wiary.

o Najśw. Sercu Pana Jezusa
po Mszy o godz. 18.00 

wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym, poprowadzi nabożeństwo 

wynagradzające Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa.    

PIERWSZY CZWARTEK 
MIESIĄCA 

2 czerwca 2022 r. godz. 17.00. 

PIERWSZA ŚRODA 
MIESIĄCA 

1 czerwca 2022 r. godz. 18.00.
Msza św. wotywna o św. Józefie  

a po Mszy nabożeństwo 
pierwszośrodowe do św. Józefa 

Msza Święta woty  w      na o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie  
w intencji kapłanów z naszej parafii, 
a po mszy odmawiamy Koronkę do 

Miłosierdzia Bożego. 

Po Mszy Różaniec i  piętnasto-
minutowe rozważanie w ciszy, nad 

wskazaną tajemnicą różańca świętego.

4 czerwca 2022 r.  godz. 7.00  
Msza św o Niepokalanym Sercu NMP.

PIERWSZY PIĄTEK MIEĄCA 
3 czerwca 2022 r.

godz. 12.00. Msza św. wotywna 

PIERWSZA SOBOTA 
MIESIĄCA 

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

Wigilia przed Zesłaniem Ducha 
Świętego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

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

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

Nabożeństwa w pierwszą
środę, czwartek, piątek
i sobotę miesiąca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Justyna, męczennika,
w piątek 3 czerwca, wspomnienie św. mę-
czenników Karola Lwangi i i towarzyszy,  

−−

−−
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radości.

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 

    W rejonie Karagandy znajdował się naj-
większy na świecie łagier, wielkości Francji. 
Władza sowiecka zesłała tam ludzi z 20 na-
rodów świata, wśród których byli także Pola-
cy, którzy w czerwcu 1936 roku, w odległo-
ści ok. 150 km od Pietropawłowska, założyli 
niedużą wioskę, którą nazwali Oziornoje. 
Udając się w nieznane zabierali ze sobą 
książeczki do nabożeństwa, obrazy i różań-
ce. Jak umieli i zapamiętali, tak się modlili. 
Zbierali się na modlitwę pod osłoną nocy, 
przy zasłoniętych oknach, bo musieli się 
z tym ukrywać. Najczęściej odmawiali Ró-
żaniec i śpiewali pieśni. Dla zesłańców Ró-
żaniec był jedyną bronią, jedyną drogą do 
Boga. Na tych paciorkach przenieśli wiarę i 
utrzymali ją przez 70 lat. Przez tę modlitwę 
spotykali się z Bogiem, gdyż nie było kapła-
nów; nie było możliwości spowiedzi i Eucha-
rystii. Księży, którzy usiłowali dotrzeć do 
wiernych, więziono lub zabijano. W Karaga-
ndzie znajdują się groby dwóch polskich 
kapłanów: bł. ks. Aleksego Zarzyckiego i 
sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskie-
go, dla których właśnie Różaniec był "ós-
mym sakramentem". W ogóle stepy kaza-
chstańskie pełne są ludzkich kości, a ziemia 
przesiąknięta jest krwią. Ludzie bowiem 
ginęli nie tylko z powodu prześladować, ale 
głównie z powodu chorób, zimna i głodu.

   Ponieważ Kazachstan leży z dala od mórz 
i oceanów, posiada klimat kontynentalny, 
który odznacza się niezwykle upalnymi la-
tami i bardzo mroźnymi zimami, ale zima w 
1941 roku, szczególnie dała się ludziom we 
znaki. Z powodu trwającej wojny panował 
tutaj wielki głód, toteż mieszkańcom wioski 
groziła śmierć głodowa. Jednak nie ustawali 
w codziennej modlitwie różańcowej, błaga-
jąc Matkę Najświętszą o ratunek. I nie za-
wiedli się. „21 marca, w święto Zwiastowa-
nia Najświętszej Maryi Panny, wyschnięte 
jezioro, położone na zachodnim krańcu wsi, 
w krótkim czasie wypełniło się wodą. Nie-
spodziewanie powstał zbiornik wodny, któ-
rego brzeg liczył sobie 6 km. W równie na-
gły sposób w jeziorze pojawiły się ryby, któ-
re uratowały życie nie tylko mieszkańcom 
wsi, ale i wielu innym. Było ich tak duże, że 
miejscowi wyłapywali je miskami i sprzeda-
wali w takich ilościach, że samochody z ca-
łej okoliczy przyjeżdżały po nie. A ludzie 
smażyli je, suszyli i solili, przygotowując za-
pasy.

   Wielu starało się wytłumaczyć to zjawisko 
w sposób racjonalny, argumentując, że pod-
czas gwałtownych roztopów topniejąca wo-
da wypełniła wyschnięte jezioro. I choć tru-
dno odmówić im racji, jednak dla wierzą-
cych był to wyraźny znak opieki Matki Bo-
żej, cud - niemal taki, jak ewangeliczne roz-
mnożenie chleba. Bo skąd nagle, wśród 
stepu, znalazły się ryby i to w tak ogromnej 
ilości ? 

W 1955 roku jezioro wyschło ponownie, ale 
mimo, iż później, w czasie wiosennych  roz-
topów  oraz  obfitych  opadów  deszczu wie-
lokrotnie wypełniało się wodą, to nigdy więcej 
nie pojawiło się tak wiele ryb jak wtedy, w 
czasie wojny. Na pamiątkę tego wydarzenia, 
po latach, 24 czerwca 1997, na brzegu jezio-
ra została umieszczona figura Matki Bożej       
z siecią pełna ryb, która szybko została oto-
czona kultem wiernych. Figurę poświęcił pa-
pież Jan Paweł II.

   W 1990 w Oziornoje powstała parafia pw. 
Matki Bożej Królowej Pokoju i dzięki stara-
niom miejscowej społeczności rozpoczęto 
budowę kościoła... W 1992 roku kościół zo-
stał konsekrowany. Nazwę parafii wybrał o. 
Nico Hoogland z Holandii, dzięki któremu 14 
grudnia 1991 przywieziono do wsi figurę Kró-
lowej Pokoju. a 25 października 1994 ks. 
biskup Jan Paweł Lenga ogłosił Matkę Bożą 
Królową Pokoju, główną patronką Kazachsta-
nu i Azji Środkowej. 25 marca 1996 na życze-
nie o.Nico, w parafii rozpoczęto codzienna 
adorację Najświętszego Sakramentu. 
W 1995 ustanowiono sanktuarium Matki Bo-
żej Królowej Pokoju, które jest duchową sto-
licą kraju i jedynym sanktuarium maryjnym     
w Azji centralnej. Do tego miejsca pielgrzy-
mują ludzie z Kazachstanu i z całego świata, 
dziękując za uratowane życie. Od 1996 r.      
w kościele trwa nieprzerwanie całodzienna 
adoracja Najświętszego Sakramentu.

   Gdy w 1977 roku po Kazachstanie pere-
grynowała figura Matki Bożej Fatimskiej, to 
była czysta rewolucja. Witali Ją jak prezyde-
nta ! Wielu ludzi, którzy do tej pory nie cho-
dzili na modlitwę i uważali się za niewierzą-
cych, od tego momentu zostało w Kościele. 
To był znak, że gdzieś w sercach i umysłach 
drzemała pamięć o Niej. Przykład modlitwy 
różańcowej deportowanych rodziców i dziad-
ków, chociaż przez komunistów stłamszony, 
teraz się odrodził... Na tę ziemię przyjechały 
także "specjalistki" od zawierzenia Niepokala-
nemu Sercu Maryi - polskie karmelitanki z By-
dgoszczy i Częstochowy. Łączy je szczegól-
na więź z Fatimą przez s.Łucję, która ofiaro-
wała im figurę Matki Bożej Fatimskiej i róża-
niec. Modlą się one o nawrócenie świata i po-
wszechne zaangażowanie w Wielką Nowen-
nę Fatimską rozpoczętą w Polsce... W lipcu 
[2009 r.], przy czterdziestostopniowym upale, 
do sanktuarium przybyła piesza pielgrzymka, 
w której udział wzięła głównie młodzież. Nie-
mal wszyscy uczestnicy - ponad 70 osób - 
przyszli do sióstr karmelitanek, aby otrzymać 
szkaplerz., a Ci, co nie mieli różańca, prosili     
o niego dla siebie i bliskich”.

 Okres Paschalny 

Polskie cuda różańcowe – cd. 
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Różaniec za Ojczyznę z kard. Augustem Hlondem 
Tajemnice bolesne

I. Modlitwa w Ogrójcu
Bądźcie z Chrystusem. Nie odmawiajcie Mu współpracy nad religijnym odnowieniem narodu. Polska będzie natchnieniem Europy, jeżeli 
pozostanie niezachwianie przy Bogu. Na rozstaju dziejowym nie powinna się wahać, lecz iść za swym powołaniem i głosić naukę prawdy i 
dobra. Wielkie łaski Bóg przygotowuje Polsce, ale żąda od niej wierności.
II. Biczowanie
Rośnie nienawiść wrogów Chrystusa. Nasza odbudowa będzie miała licznych nieprzyjaciół. Będą nam urągali, przeszkadzali, niszczyli nas. 
Ale to nas nie odstraszy. Wierzymy niezłomnie, że z Bogiem i pod opieką Maryi zwycięży w świecie myśl chrześcijańska, wcielana 
apostolskim trudem i męczeńską krwią wiernych rycerzy Chrystusa i Maryi.
III. Cierniem ukoronowanie
Bije w nas dziś fala, co wszystko nam burzy – jakiś mętny „katolicyzm”, z którym można pogodzić wszystko – nieuczciwość, krzywdę 
bliźniego, bezwstyd… Jak niegdyś nasi królowie ogłaszali pospolite ruszenie, tak i ja dzisiaj wzywam wszystkich do świętej wyprawy w 
obronie wiary. Prośmy o dusze mocarne, o pokolenie orle, o bohaterski czyn, o świętość.
IV. Dźwiganie krzyża
Niech dzisiaj Jezus na swej drodze krzyżowej wzbudza nie tylko nasze współczucie, ale postanowienie śmiałego czynu apostolskiego ku 
ratowaniu świata. Prymas niech prosi lud o poprawę życia, modlitwę i codzienny różaniec. Biskupi mają wzywać naród do modlitwy za 
ojczyznę. Kapłani niech zaklinają lud, aby się modlił i pokutował. Świat będzie strasznie ukarany za to, że nie przyjął Boga.
V. Ukrzyżowanie
Tylko Chrystusowy krzyż wyprowadzi znękaną ludzkość z upadku. Polska stanie z Krzyżem na czele hufców Bożych. Czeka nas walka w 
obronie praw Bożych i Ducha Chrystusowego w całym świecie. Trzeba jednak honorowo, konsekwentnie i ofiarnie stanąć przy Chrystusie i 
Chrystusowej przyszłości polskiego życia do końca.

ROZDZIAŁ VII POTRZEBY I ZADANIA CHWILI OBECNEJ
Niezbywalne wymogi słowa Bożego

Wiara i rozum – cd.

Nie można utrzymywać, że tradycja katolicka 
popełniła błąd, interpre-tując niektóre teksty 
św. Jana i św. Pawła jako twierdzenia doty-
czące samego bytu Chrystusa. Teologia, gdy 
próbuje zrozumieć i wyjaśnić te stwierdzenia, 
potrzebuje zatem pomocy jakiejś filozofii, któ-
ra nie zaprzecza, że możliwe jest poznanie 
obiektywnie prawdziwe, nawet jeśli zawsze 
można je nadal doskonalić. Wszystko, co tu 
powiedzieliśmy, dotyczy także osądów sumie-
nia, co do których Pismo Święte zakłada, że 
mogą być obiektywnie prawdziwe101.
83. Z dwóch powyższych wymogów wynika
trzeci: potrzebna jest filozofia o zasięgu pra-
wdziwie metafizycznym, to znaczy umiejąca
wyjść poza dane doświadczalne, aby w swo-
im poszukiwaniu prawdy odkryć coś absolu-
tnego, ostatecznego, fundamentalnego. Wy-
móg ten wpisany jest zarówno w poznanie      
o charakterze mądrościowym, jak i analitycz-
nym; w szczególności zaś jest to wymóg typo-
wy dla poznania dobra moralnego, którego
ostatecznym fundamentem jest najwyższe
Dobro, sam Bóg. Nie chcę tutaj mówić o me-
tafizyce jako o konkretnej szkole lub określo-
nym nurcie powstałym w przeszłości. Pragnę
jedynie stwierdzić, że rzeczywistość i prawda
wykraczają poza granice tego co faktyczne i
empiryczne; chcę też wystąpić w obronie lu-
dzkiej zdolności do poznania tego wymiaru
transcendentnego i metafizycznego w sposób
prawdziwy i pewny, choć niedoskonały i
analogiczny. W tym sensie nie należy uważać
metafizyki za alternatywę antropologii, jako że
to   właśnie   metafizyka   pozwala   uzasadnić

82. Tej roli mądrościowej nie mogłaby odgry-
wać filozofia, która sama nie byłaby autenty-
czną i prawdziwą wiedzą, to znaczy taką, któ-
ra interesuje się nie tylko szczegółowymi i re-
latywnymi aspektami rzeczywistości — fun-
kcjonalnymi, formalnymi lub praktycznymi —
ale także jej prawdą całkowitą i ostateczną, to
znaczy samym bytem przedmiotu poznania.
Dochodzimy tu zatem do drugiego postulatu:
należy wykazać, że człowiek jest zdolny dojść
do poznania prawdy; chodzi przy tym o poz-
nanie, które dociera do prawdy obiektywnej
poprzez adaequatio rei et intellectus, o której
mówią Doktorzy Scholastyki99. Ten wymóg,
właściwy dla wiary, został jednoznacznie po-
twierdzony przez Sobór Watykański II: «Umysł
bowiem nie jest zacieśniony do samych zja-
wisk, lecz może z prawdziwą pewnością ująć
rzeczywistość poznawalną, mimo że w nastę-
pstwie grzechu jest częściowo przyciemniony i
osłabiony»100.

 Filozofia o charakterze zdecydowanie feno-
menalistycznym czy relatywistycznym nie by-
łaby w stanie dopomóc w poznawaniu bo-
gactw zawartych w słowie Bożym. Pismo 
Święte bowiem zakłada zawsze, że człowiek, 
choć splamił się nieuczciwością i kłamstwem, 
jest w stanie pojąć czystą i prostą prawdę.      
W świętych księgach, a zwłaszcza w Nowym 
Testamencie znaleźć można teksty i stwier-
dzenia dotyczące kwestii w ścisłym sensie 
ontologicznych. Natchnieni autorzy pragnęli 
bowiem zawrzeć w nich twierdzenia prawdzi-
we, to znaczy takie, które wyrażają obiekty-
wną rzeczywistość. 

pojęcie godności osoby, wskazując na jej natu-
rę duchową. Problematyka osoby stanowi 
szczególnie dogodny teren, na którym doko-
nuje się spotkanie z bytem, a tym samym z re-
fleksją metafizyczną.
Wszędzie tam, gdzie człowiek dostrzega wez-
wanie absolutu i transcendencji, otwiera się 
przed nim droga do metafizycznego wymiaru 
rzeczywistości: w prawdzie, w pięknie, w war-
tościach moralnych, w drugim człowieku, w sa-
mym bycie, w Bogu. Wielkie wyzwanie, jakie 
stoi przed nami u kresu obecnego tysiąclecia, 
wyzwanie równie nieuniknione jak pilne, pole-
ga na przejściu od fenomenu do fundamentu. 
Nie można zatrzymać się na samym doświad-
czeniu; także wówczas gdy wyraża ono i uja-
wnia wewnętrzność człowieka i jego ducho-
wość, refleksja racjonalna winna docierać do 
poziomu istoty duchowej i do fundamentu, któ-
ry jest jej podłożem. A zatem refleksja filozofi-
czna, która wykluczałaby wszelkie otwarcie na 
metafizykę, byłaby zupełnie nieprzydatna do 
pełnienia funkcji pośredniczącej w zrozumieniu 
Objawienia.
Słowo Boże nieustannie odwołuje się do tego, 
co wykracza poza granice doświadczenia, a 
nawet ludzkiej myśli; ale ta «tajemnica» nie 
mogłaby zostać objawiona ani teologia nie mo-
głaby uczynić jej w pewien sposób zrozumia-
łą102, gdyby ludzkie poznanie było ograniczo-
ne wyłącznie do świata doświadczeń zmysło-
wych. Dlatego metafizyka odgrywa szczegól-
nie ważną rolę w poszukiwaniach teologicz-
nych. Teologia pozbawiona wymiaru metafi-
zycznego nie potrafiłaby wyjść poza analizę 
doświadczenia religijnego, a intellectus fidei 
nie mógłby z jej pomocą poprawnie wyrazić 
uniwersalnej i transcendentnej wartości pra-
wdy objawionej.

Fragmenty Encykliki JPII
Ciąg dalszy w natępnym numerze Klimatów 

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 

loretańs ka przy krzyżach 
znajdujących się przy skrzyżowaniu 

ulic: Wiertniczej i Obornickiej.
We wtorek, 31 maja o godz. 18.00. 

zostanie odprawiona Msza św.             
i nabożeństwo majowe przy krzyżu 

nad jeziorem powsińskim.

4 czerwca 2022 r. godz. 20.00
Wigilia Zesłania Ducha Świętego

Msza święta Wigilii, czuwanie przed 
Najśw. Sakramentem i modlitwa 

wstawiennicza do godz. 23.00.  

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

    W rejonie Karagandy znajdował się naj-
większy na świecie łagier, wielkości Francji. 
Władza sowiecka zesłała tam ludzi z 20 na-
rodów świata, wśród których byli także Pola-
cy, którzy w czerwcu 1936 roku, w odległo-
ści ok. 150 km od Pietropawłowska, założyli 
niedużą wioskę, którą nazwali Oziornoje. 
Udając się w nieznane zabierali ze sobą 
książeczki do nabożeństwa, obrazy i różań-
ce. Jak umieli i zapamiętali, tak się modlili. 
Zbierali się na modlitwę pod osłoną nocy, 
przy zasłoniętych oknach, bo musieli się 
z tym ukrywać. Najczęściej odmawiali Ró-
żaniec i śpiewali pieśni. Dla zesłańców Ró-
żaniec był jedyną bronią, jedyną drogą do 
Boga. Na tych paciorkach przenieśli wiarę i 
utrzymali ją przez 70 lat. Przez tę modlitwę 
spotykali się z Bogiem, gdyż nie było kapła-
nów; nie było możliwości spowiedzi i Eucha-
rystii. Księży, którzy usiłowali dotrzeć do 
wiernych, więziono lub zabijano. W Karaga-
ndzie znajdują się groby dwóch polskich 
kapłanów: bł. ks. Aleksego Zarzyckiego i 
sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskie-
go, dla których właśnie Różaniec był "ós-
mym sakramentem". W ogóle stepy kaza-
chstańskie pełne są ludzkich kości, a ziemia 
przesiąknięta jest krwią. Ludzie bowiem 
ginęli nie tylko z powodu prześladować, ale 
głównie z powodu chorób, zimna i głodu.

   Ponieważ Kazachstan leży z dala od mórz 
i oceanów, posiada klimat kontynentalny, 
który odznacza się niezwykle upalnymi la-
tami i bardzo mroźnymi zimami, ale zima w 
1941 roku, szczególnie dała się ludziom we 
znaki. Z powodu trwającej wojny panował 
tutaj wielki głód, toteż mieszkańcom wioski 
groziła śmierć głodowa. Jednak nie ustawali 
w codziennej modlitwie różańcowej, błaga-
jąc Matkę Najświętszą o ratunek. I nie za-
wiedli się. „21 marca, w święto Zwiastowa-
nia Najświętszej Maryi Panny, wyschnięte 
jezioro, położone na zachodnim krańcu wsi, 
w krótkim czasie wypełniło się wodą. Nie-
spodziewanie powstał zbiornik wodny, któ-
rego brzeg liczył sobie 6 km. W równie na-
gły sposób w jeziorze pojawiły się ryby, któ-
re uratowały życie nie tylko mieszkańcom 
wsi, ale i wielu innym. Było ich tak duże, że 
miejscowi wyłapywali je miskami i sprzeda-
wali w takich ilościach, że samochody z ca-
łej okoliczy przyjeżdżały po nie. A ludzie 
smażyli je, suszyli i solili, przygotowując za-
pasy.

   Wielu starało się wytłumaczyć to zjawisko 
w sposób racjonalny, argumentując, że pod-
czas gwałtownych roztopów topniejąca wo-
da wypełniła wyschnięte jezioro. I choć tru-
dno odmówić im racji, jednak dla wierzą-
cych był to wyraźny znak opieki Matki Bo-
żej, cud - niemal taki, jak ewangeliczne roz-
mnożenie chleba. Bo skąd nagle, wśród 
stepu, znalazły się ryby i to w tak ogromnej 
ilości ? 

W 1955 roku jezioro wyschło ponownie, ale 
mimo, iż później, w czasie wiosennych  roz-
topów  oraz  obfitych  opadów  deszczu wie-
lokrotnie wypełniało się wodą, to nigdy więcej 
nie pojawiło się tak wiele ryb jak wtedy, w 
czasie wojny. Na pamiątkę tego wydarzenia, 
po latach, 24 czerwca 1997, na brzegu jezio-
ra została umieszczona figura Matki Bożej       
z siecią pełna ryb, która szybko została oto-
czona kultem wiernych. Figurę poświęcił pa-
pież Jan Paweł II.

   W 1990 w Oziornoje powstała parafia pw. 
Matki Bożej Królowej Pokoju i dzięki stara-
niom miejscowej społeczności rozpoczęto 
budowę kościoła... W 1992 roku kościół zo-
stał konsekrowany. Nazwę parafii wybrał o. 
Nico Hoogland z Holandii, dzięki któremu 14 
grudnia 1991 przywieziono do wsi figurę Kró-
lowej Pokoju. a 25 października 1994 ks. 
biskup Jan Paweł Lenga ogłosił Matkę Bożą 
Królową Pokoju, główną patronką Kazachsta-
nu i Azji Środkowej. 25 marca 1996 na życze-
nie o.Nico, w parafii rozpoczęto codzienna 
adorację Najświętszego Sakramentu. 
W 1995 ustanowiono sanktuarium Matki Bo-
żej Królowej Pokoju, które jest duchową sto-
licą kraju i jedynym sanktuarium maryjnym     
w Azji centralnej. Do tego miejsca pielgrzy-
mują ludzie z Kazachstanu i z całego świata, 
dziękując za uratowane życie. Od 1996 r.      
w kościele trwa nieprzerwanie całodzienna 
adoracja Najświętszego Sakramentu.

   Gdy w 1977 roku po Kazachstanie pere-
grynowała figura Matki Bożej Fatimskiej, to 
była czysta rewolucja. Witali Ją jak prezyde-
nta ! Wielu ludzi, którzy do tej pory nie cho-
dzili na modlitwę i uważali się za niewierzą-
cych, od tego momentu zostało w Kościele. 
To był znak, że gdzieś w sercach i umysłach 
drzemała pamięć o Niej. Przykład modlitwy 
różańcowej deportowanych rodziców i dziad-
ków, chociaż przez komunistów stłamszony, 
teraz się odrodził... Na tę ziemię przyjechały 
także "specjalistki" od zawierzenia Niepokala-
nemu Sercu Maryi - polskie karmelitanki z By-
dgoszczy i Częstochowy. Łączy je szczegól-
na więź z Fatimą przez s.Łucję, która ofiaro-
wała im figurę Matki Bożej Fatimskiej i róża-
niec. Modlą się one o nawrócenie świata i po-
wszechne zaangażowanie w Wielką Nowen-
nę Fatimską rozpoczętą w Polsce... W lipcu 
[2009 r.], przy czterdziestostopniowym upale, 
do sanktuarium przybyła piesza pielgrzymka, 
w której udział wzięła głównie młodzież. Nie-
mal wszyscy uczestnicy - ponad 70 osób - 
przyszli do sióstr karmelitanek, aby otrzymać 
szkaplerz., a Ci, co nie mieli różańca, prosili     
o niego dla siebie i bliskich”.

 Okres Paschalny 

Polskie cuda różańcowe – cd. 
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Bądźcie z Chrystusem. Nie odmawiajcie Mu współpracy nad religijnym odnowieniem narodu. Polska będzie natchnieniem Europy, jeżeli 
pozostanie niezachwianie przy Bogu. Na rozstaju dziejowym nie powinna się wahać, lecz iść za swym powołaniem i głosić naukę prawdy i 
dobra. Wielkie łaski Bóg przygotowuje Polsce, ale żąda od niej wierności.
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Rośnie nienawiść wrogów Chrystusa. Nasza odbudowa będzie miała licznych nieprzyjaciół. Będą nam urągali, przeszkadzali, niszczyli nas. 
Ale to nas nie odstraszy. Wierzymy niezłomnie, że z Bogiem i pod opieką Maryi zwycięży w świecie myśl chrześcijańska, wcielana 
apostolskim trudem i męczeńską krwią wiernych rycerzy Chrystusa i Maryi.
III. Cierniem ukoronowanie
Bije w nas dziś fala, co wszystko nam burzy – jakiś mętny „katolicyzm”, z którym można pogodzić wszystko – nieuczciwość, krzywdę 
bliźniego, bezwstyd… Jak niegdyś nasi królowie ogłaszali pospolite ruszenie, tak i ja dzisiaj wzywam wszystkich do świętej wyprawy w 
obronie wiary. Prośmy o dusze mocarne, o pokolenie orle, o bohaterski czyn, o świętość.
IV. Dźwiganie krzyża
Niech dzisiaj Jezus na swej drodze krzyżowej wzbudza nie tylko nasze współczucie, ale postanowienie śmiałego czynu apostolskiego ku 
ratowaniu świata. Prymas niech prosi lud o poprawę życia, modlitwę i codzienny różaniec. Biskupi mają wzywać naród do modlitwy za 
ojczyznę. Kapłani niech zaklinają lud, aby się modlił i pokutował. Świat będzie strasznie ukarany za to, że nie przyjął Boga.
V. Ukrzyżowanie
Tylko Chrystusowy krzyż wyprowadzi znękaną ludzkość z upadku. Polska stanie z Krzyżem na czele hufców Bożych. Czeka nas walka w 
obronie praw Bożych i Ducha Chrystusowego w całym świecie. Trzeba jednak honorowo, konsekwentnie i ofiarnie stanąć przy Chrystusie i 
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Nie można utrzymywać, że tradycja katolicka 
popełniła błąd, interpre-tując niektóre teksty 
św. Jana i św. Pawła jako twierdzenia doty-
czące samego bytu Chrystusa. Teologia, gdy 
próbuje zrozumieć i wyjaśnić te stwierdzenia, 
potrzebuje zatem pomocy jakiejś filozofii, któ-
ra nie zaprzecza, że możliwe jest poznanie 
obiektywnie prawdziwe, nawet jeśli zawsze 
można je nadal doskonalić. Wszystko, co tu 
powiedzieliśmy, dotyczy także osądów sumie-
nia, co do których Pismo Święte zakłada, że 
mogą być obiektywnie prawdziwe101.
83. Z dwóch powyższych wymogów wynika
trzeci: potrzebna jest filozofia o zasięgu pra-
wdziwie metafizycznym, to znaczy umiejąca
wyjść poza dane doświadczalne, aby w swo-
im poszukiwaniu prawdy odkryć coś absolu-
tnego, ostatecznego, fundamentalnego. Wy-
móg ten wpisany jest zarówno w poznanie      
o charakterze mądrościowym, jak i analitycz-
nym; w szczególności zaś jest to wymóg typo-
wy dla poznania dobra moralnego, którego
ostatecznym fundamentem jest najwyższe
Dobro, sam Bóg. Nie chcę tutaj mówić o me-
tafizyce jako o konkretnej szkole lub określo-
nym nurcie powstałym w przeszłości. Pragnę
jedynie stwierdzić, że rzeczywistość i prawda
wykraczają poza granice tego co faktyczne i
empiryczne; chcę też wystąpić w obronie lu-
dzkiej zdolności do poznania tego wymiaru
transcendentnego i metafizycznego w sposób
prawdziwy i pewny, choć niedoskonały i
analogiczny. W tym sensie nie należy uważać
metafizyki za alternatywę antropologii, jako że
to   właśnie   metafizyka   pozwala   uzasadnić

82. Tej roli mądrościowej nie mogłaby odgry-
wać filozofia, która sama nie byłaby autenty-
czną i prawdziwą wiedzą, to znaczy taką, któ-
ra interesuje się nie tylko szczegółowymi i re-
latywnymi aspektami rzeczywistości — fun-
kcjonalnymi, formalnymi lub praktycznymi —
ale także jej prawdą całkowitą i ostateczną, to
znaczy samym bytem przedmiotu poznania.
Dochodzimy tu zatem do drugiego postulatu:
należy wykazać, że człowiek jest zdolny dojść
do poznania prawdy; chodzi przy tym o poz-
nanie, które dociera do prawdy obiektywnej
poprzez adaequatio rei et intellectus, o której
mówią Doktorzy Scholastyki99. Ten wymóg,
właściwy dla wiary, został jednoznacznie po-
twierdzony przez Sobór Watykański II: «Umysł
bowiem nie jest zacieśniony do samych zja-
wisk, lecz może z prawdziwą pewnością ująć
rzeczywistość poznawalną, mimo że w nastę-
pstwie grzechu jest częściowo przyciemniony i
osłabiony»100.

 Filozofia o charakterze zdecydowanie feno-
menalistycznym czy relatywistycznym nie by-
łaby w stanie dopomóc w poznawaniu bo-
gactw zawartych w słowie Bożym. Pismo 
Święte bowiem zakłada zawsze, że człowiek, 
choć splamił się nieuczciwością i kłamstwem, 
jest w stanie pojąć czystą i prostą prawdę.      
W świętych księgach, a zwłaszcza w Nowym 
Testamencie znaleźć można teksty i stwier-
dzenia dotyczące kwestii w ścisłym sensie 
ontologicznych. Natchnieni autorzy pragnęli 
bowiem zawrzeć w nich twierdzenia prawdzi-
we, to znaczy takie, które wyrażają obiekty-
wną rzeczywistość. 

pojęcie godności osoby, wskazując na jej natu-
rę duchową. Problematyka osoby stanowi 
szczególnie dogodny teren, na którym doko-
nuje się spotkanie z bytem, a tym samym z re-
fleksją metafizyczną.
Wszędzie tam, gdzie człowiek dostrzega wez-
wanie absolutu i transcendencji, otwiera się 
przed nim droga do metafizycznego wymiaru 
rzeczywistości: w prawdzie, w pięknie, w war-
tościach moralnych, w drugim człowieku, w sa-
mym bycie, w Bogu. Wielkie wyzwanie, jakie 
stoi przed nami u kresu obecnego tysiąclecia, 
wyzwanie równie nieuniknione jak pilne, pole-
ga na przejściu od fenomenu do fundamentu. 
Nie można zatrzymać się na samym doświad-
czeniu; także wówczas gdy wyraża ono i uja-
wnia wewnętrzność człowieka i jego ducho-
wość, refleksja racjonalna winna docierać do 
poziomu istoty duchowej i do fundamentu, któ-
ry jest jej podłożem. A zatem refleksja filozofi-
czna, która wykluczałaby wszelkie otwarcie na 
metafizykę, byłaby zupełnie nieprzydatna do 
pełnienia funkcji pośredniczącej w zrozumieniu 
Objawienia.
Słowo Boże nieustannie odwołuje się do tego, 
co wykracza poza granice doświadczenia, a 
nawet ludzkiej myśli; ale ta «tajemnica» nie 
mogłaby zostać objawiona ani teologia nie mo-
głaby uczynić jej w pewien sposób zrozumia-
łą102, gdyby ludzkie poznanie było ograniczo-
ne wyłącznie do świata doświadczeń zmysło-
wych. Dlatego metafizyka odgrywa szczegól-
nie ważną rolę w poszukiwaniach teologicz-
nych. Teologia pozbawiona wymiaru metafi-
zycznego nie potrafiłaby wyjść poza analizę 
doświadczenia religijnego, a intellectus fidei 
nie mógłby z jej pomocą poprawnie wyrazić 
uniwersalnej i transcendentnej wartości pra-
wdy objawionej.

Fragmenty Encykliki JPII
Ciąg dalszy w natępnym numerze Klimatów 

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 

loretańs ka przy krzyżach 
znajdujących się przy skrzyżowaniu 

ulic: Wiertniczej i Obornickiej.
We wtorek, 31 maja o godz. 18.00. 

zostanie odprawiona Msza św.             
i nabożeństwo majowe przy krzyżu 

nad jeziorem powsińskim.

4 czerwca 2022 r. godz. 20.00
Wigilia Zesłania Ducha Świętego

Msza święta Wigilii, czuwanie przed 
Najśw. Sakramentem i modlitwa 

wstawiennicza do godz. 23.00.  

https://rozaniec.maryjni.pl/wydruki/
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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 691

L I T U R G I A S Ł O W A

EWANGELIA 
Łk 24, 46-53

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Tak 
jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trze-
ciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego 
głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie 
grzechów wszystkim narodom, począwszy 
od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. 
Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. 
Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie 
przyobleczeni w moc z wysoka». Potem wy-
prowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, 
błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, roz-
stał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni 
zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością 
wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali 
w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Oto słowo Pańskie

4.

Ks. dr Maciej Raczyński- Rożek

PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 1, 1-11

Czytanie z Dziejów Apostolskich: Pierwszą 
Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co 
Jezus czynił i czego nauczał od początku aż 
do dnia, w którym dał polecenia apostołom, 
których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a 
potem został wzięty do nieba. Im też po swojej 
męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał 
się im przez czterdzieści dni i mówił o króle-
stwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku 
przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale 
oczekiwać obietnicy Ojca: «Słyszeliście o niej 
ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy 
wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świę-
tym». Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy        
w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» 
Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać 
czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją wła-
dzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzy-
macie Jego moc i będziecie moimi świadkami 
w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż 
po krańce ziemi». Po tych słowach uniósł się 
w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im 
sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w 
Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do 
nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: 
«Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatru-
jecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was 
do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście 
Go wstępującego do nieba».

Oto słowo Boże

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

Pan wśród radości wstępuje do nieba

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, * 
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, 
bo Pan Najwyższy i straszliwy, * 
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, * 
Pan wstępuje przy dźwięku trąby. 
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, * 
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, * 
hymn zaśpiewajcie! 
Bóg króluje nad narodami, * 
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Nabożeństwo majowe zostanie odprawio-
ne o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić 
się będziemy za zmarłych polecanych  
w wypominkach rocznych. Zachęcamy do 
modlitwy przy krzyżach i kapliczkach na 
terenie parafii.
Kontynuujemy nabożeństwa majowe w ró-
żnych częściach naszej parafii. We wtorek, 
31 maja o godz. 18.00. zostanie odprawio-
na Msza św. i nabożeństwo majowe przy 
krzyżu nad jeziorem powsińskim. Zachę-
camy do codziennej modlitwy przy kaplicz-
kach i krzyżach na terenie naszej parafii.
Trwa Nowenna do Ducha Świętego, którą 
zakończymy w Wigilię Zesłania Ducha 
Świętego. Parafialna Wspólnota Odnowy 
w Duchu  Świętym wraz z Księdzem To-
maszem zaprasza na Czuwanie w Wigilię 
Zesłania Ducha Świętego w sobotę,  
4 czerwca br., które rozpocznie się o godz. 
20.00 uroczystą Mszą świętą Wigilii. W tra-
kcie czuwania będziemy trwać przed Naj-
świętszym Sakramentem, na modlitwie 
uwielbienia, prośby i dziękczynienia. Czu-
wanie zakończy się o godzinie 23.00. mo-
dlitwą wstawienniczą. 
Msza św. wotywna o św. Józefie zostanie 
odprawiona w najbliższą środę, 1 czerwca 
br. o godz. 18.00., a po niej nabożeństwo 
przed wystawionym Najświętszym Sakra-
mentem. 
W tym tygodniu przypada I czwartek, I pią-
tek i I sobota miesiąca. W czwartek, 2 czer-
wca, Msza św. wotywna o Chrystusie Naj-
wyższym i Wiecznym Kapłanie zostanie 
odprawiona o godz. 17.00., a po Mszy św. 
nabożeństwo czerwcowe i koronka do Mi-
łosierdzia Bożego. W tym dniu, w sposób 
szczególny, modlimy się o powołania kap-
łańskie i zakonne. W piątek, 3 czerwca, 
Msza św. wotywna o Najśw. Sercu Pana 
Jezusa zostanie od-prawiona o godz. 

12.00. Z sakramentu pokuty i pojednania 
można będzie skorzystać od godz. 16.00. 
Pragniemy odwiedzić chorych i osoby w 
podeszłym wieku. Imiona i nazwiska oraz 
adresy osób pragnących skorzystać z 
sakramentu pokuty i pojednania oraz 
przyjąć Najświętszy Sakrament prosimy 
zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii para-
fialnej. Po Mszy św. o godz. 18.00. zapra-
szamy na nabożeństwo wynagradzające 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, które 
poprowadzi  wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym. W sobotę, 4 czerwca, Msza św. 
wotywna o Niepokalanym Sercu NMP zo-
stanie od-prawiona o godz. 7.00., a zaraz 
po niej nabożeństwo wynagradzające Nie-
pokalanemu Sercu Maryi
Z piątku na sobotę 3/4 czerwca  odbędzie 
się Nocna Adoracja Najśw. Sakramentu    
w ciszy. Adoracja rozpocznie się o godz. 
19.30, a zakończy o godz. 7.00.
Za tydzień będziemy przeżywać Niedzielę 
Zesłania Ducha Świętego.
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 Służe-
bnic Krzyża. Zawierzymy również Bożej 
Opatrzności naszą Ojczyznę, nasze ro-
dziny i nas samych. W tym dniu  zbierane 
będą ofiary do puszek na budowę Świątyni 
Opatrzności Bożej. Zachęcamy do udziału 
w Mszy św. dziękczynnej o godz. 12.00.
W niedzielę,   12  czerwca,   po  Mszy św.           

K O M E N T A R Z

Dzisiejsze czytanie z Listu do Hebrajczy-
ków opisuje nam tajemnicę Wniebowstąpie-
nia posługując się symboliką starotestamen-
talną. Tak jak arcykapłan raz do roku wchodził 
do najświętszego miejsca w świątyni, zwa-
nego Świętym Świętych, i wnosił tam krew, 
która miała służyć jako wykup za grzechy, tak 
Pan Jezus we Wniebowstąpieniu wchodzi do 
samego nieba razem ze swoim zmartwych-
wstałym ciałem naznaczonym ranami. Autor 
Listu do Hebrajczyków podkreśla, że Chry-
stus zostaje już w niebie aż do końca świata i 
wstawia się tam za nami. Od kiedy bowiem 
Syn Boży stał się człowiekiem jest z nami 
połączony przez swoje człowieczeństwo. Ma-
my więc naszego „brata” w niebie. Z tego też 
płynie nadzieja, do której zachęca nas autor.

DRUGIE CZYTANIE 
Hbr 9, 24-28; 10, 19-23

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Chrystus 
wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami 
ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świą-
tyni, ale do samego nieba, aby teraz wsta-
wiać się za nami przed obliczem Boga, ani 
nie po to, aby się wielekroć sam miał ofia-
rować, jak arcykapłan, który co roku wchodzi 
do świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim 
przypadku musiałby cierpieć wiele razy od 
stworzenia świata. A tymczasem raz jeden 
ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgła-
dzić grzech przez ofiarę z samego siebie.      
A jak postanowione ludziom raz umrzeć, 
potem zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był 
ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, 
drugi raz ukaże się nie w związku z grze-
chem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go 
oczekują. Mamy więc, bracia, pewność, iż 
wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew 
Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową 
i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało 
swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który 
jest nad domem Bożym, przystąpmy z serc-
em prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na 
duszy od wszelkiego zła świadomego i 
obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się 
niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo 
godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 28, 19a. 20b

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja je-
stem z wami przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata.

5.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym i zawodowym.

08.05-12.06.2022

 Módlmy się za ludzi młodych, 
aby w Maryi odkryli

wzór słuchania Boga,                                            
rozeznawania i odważnej wiary.

o Najśw. Sercu Pana Jezusa
po Mszy o godz. 18.00 

wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym, poprowadzi nabożeństwo 

wynagradzające Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa.    

PIERWSZY CZWARTEK 
MIESIĄCA 

2 czerwca 2022 r. godz. 17.00. 

PIERWSZA ŚRODA 
MIESIĄCA 

1 czerwca 2022 r. godz. 18.00.
Msza św. wotywna o św. Józefie  

a po Mszy nabożeństwo 
pierwszośrodowe do św. Józefa 

Msza Święta woty  w      na o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie  
w intencji kapłanów z naszej parafii, 
a po mszy odmawiamy Koronkę do 

Miłosierdzia Bożego. 

Po Mszy Różaniec i  piętnasto-
minutowe rozważanie w ciszy, nad 

wskazaną tajemnicą różańca świętego.

4 czerwca 2022 r.  godz. 7.00  
Msza św o Niepokalanym Sercu NMP.

PIERWSZY PIĄTEK MIEĄCA 
3 czerwca 2022 r.

godz. 12.00. Msza św. wotywna 

PIERWSZA SOBOTA 
MIESIĄCA 

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

Wigilia przed Zesłaniem Ducha 
Świętego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

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

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

Nabożeństwa w pierwszą
środę, czwartek, piątek
i sobotę miesiąca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

w środę, 1 czerwca, wspomnienie św. 
Justyna, męczennika,
w piątek 3 czerwca, wspomnienie św. mę-
czenników Karola Lwangi i i towarzyszy,  

−−

−−

6.

o godz. 11.30. zapraszamy na XIII Ro-
dzinny Piknik Parafialny.

W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:

−− we wtorek, 31 maja, święto nawiedzenia
NMP,

7.

9.

10.

8.
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