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W Klimatach:

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

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

7.

Modo Maiorum, oraz pokazy artystyczne 
dzieci uczęszczających na zajęcia do Ce-
ntrum Kultury Wilanów, a także Grupa 
Seniorów Wilanowskich i Kuźnia Arty-
styczna. Imprezę zakończy koncert zes-
połu Fisheclectic o godz.17.00. Przygo-
towaliśmy również wiele imprez towarzy-
szących, miedzy innymi liczne konkursy 
dla dzieci oraz inne atrakcje: przejażdżkę 
kucykiem. Catering zapewnia dobre je-
dzenie z grilla. 

Zapraszamy na Msze św. odprawiane      
w języku łacińskim ze śpiewem gregoria-
ńskim, odprawiane w każdą 4 niedzielę 
miesiąca o godz. 20.00. Najbliższa Msza 
będzie odprawiona za 2 tygodnie, 26 cze-
rwca br. 

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

−

−−

K O M E N T A R Z
    Św. Paweł pisze dziś, że „chlubimy się na-
dzieją chwały Bożej”, ale także, że ucisk pro-
wadzi do cierpliwości, cierpliwość do wytrwa-
łości, wytrwałość zaś do nadziei, a nadzieja 
zawieść nie może. Czym jest więc owa na-
dzieja, o której mówi Apostoł?

    Nadzieja w znaczeniu szerokim jest prag-
nieniem dobra jeszcze nieosiągniętego i tru-
dnego do zdobycia. Natomiast w sensie ści-
słym jest cnotą boską (cnota - stała dyspo-
zycja, sprawność do czynienia dobra), przez 
którą pokładamy ufność w Bogu miłosiernym i 
wiernym i spodziewamy się dlatego tych 
dóbr, które Bóg człowiekowi obiecał, przede 
wszystkim życia wiecznego. 

   Do grzechów przeciwko nadziei należą roz-
pacz i zuchwała ufność. Rozpacz przestaje 
oczekiwać od Boga zbawienia i pomocy do 
jego osiągnięcia. Zuchwała ufność ma na-
dzieję osiągnięcia zbawienia własnym wysiłk-
iem, bez pomocy Bożej lub otrzymania miło-
sierdzia Bożego bez wysiłku nawrócenia. 
Świadomi zagrożeń prośmy Boga i kształtuj-
my w sobie poprawną cnotę nadziei.

6.

w poniedziałek, 13 czerwca, wspom-
nienie św. Antoniego z Padwy, kapłana i 
doktora kościoła,

we wtorek, 14 czerwca, wspomnienie bł. 
Michała Kozala, biskupa i męczennika, 

w czwartek, 16 czerwca, uroczys-tość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
(Boże Ciało),

w piątek, 17 czerwca, wspomnienie św. 
Alberta Chmielowskiego, zakonnika.

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

−

tej łaski, w  której trwamy,  i  chlubimy  się  
nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko tym, lecz 
chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że 
ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość – 
wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cno-
ta – nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, 
ponieważ miłość Boża rozlana jest w ser-
cach naszych przez Ducha Świętego, który 
został nam dany.

Oto słowo Boże

AKLAMACJA
Ap 1, 8

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, 
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi..

PIERWSZE CZYTANIE 
Prz 8, 22-31

Czytanie z Księgi Przysłów: Tak mówi Mą-
drość Boża: «Pan mnie zrodził jako początek 
swej mocy, przed dziełami swymi, od prada-
wna. Od wieków zostałam ustanowiona, od 
początku, przed pradziejami ziemi. Przed 
oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami 
pełnymi wód; zanim góry zostały założone, 
przed pagórkami zostałam zrodzona. Nim 
glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skiba-
mi roli. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, 
gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód; 
gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła 
wielkiej Otchłani umacniał, gdy morzu usta-
wiał granice, by wody z brzegów nie wystą-
piły; gdy ustalił fundamenty ziemi. I byłam 
przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po 
dniu, cały czas igrając przed Nim. Igrając na 
okręgu ziemi, radowałam się przy synach 
ludzkich».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców 
Twoich, * 
na księżyc i gwiazdy, które Ty utwierdziłeś: 
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, * 
czym syn człowieczy, że troszczysz się o 
niego?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, 
uwieńczyłeś go czcią i chwałą. 
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk 
Twoich, * 
wszystko złożyłeś pod jego stopy:

Owce i bydło wszelakie, * 
i dzikie zwierzęta, 
ptaki niebieskie i ryby morskie, * 
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 5, 1-5

Czytanie z Listu do Rzymian: Bracia: Dostą-
piwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, za-
chowajmy pokój z Bogiem przez Pana 
nasze-go, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu 
uzyskaliśmy  na podstawie  wiary  dostęp  do

.

EWANGELIA 
J 16, 12-15

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:  
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Je-
szcze wiele mam wam do powiedzenia, ale 
teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie 
On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej 
prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale 
powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi 
wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwał-
ą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. 
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego 
powiedziałem, że z mojego weźmie i wam 
objawi».

Oto słowo Pańskie

5.

Nabożeństwo czerwcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie mo-
dlić się będziemy za zmarłych polecanych    
w wypominkach rocznych.

W poniedziałek, 13 czerwca, po Mszy św.   
o godz. 18.00. odbędzie się nabożeństwo 
fatimskie z procesją wokół kościoła. 

Zapraszamy dzieci do udziału w procesji 
Bożego Ciała. Chętni mogą się zgłaszać 
do sióstr katechetek. Próba dla dziewczy-
nek sypiących kwiatki w procesji Bożego 
Ciała odbędzie się w środę, 15 czerwca        
o godz. 18.30.

Uroczystość Bożego Ciała przypada w naj-
bliższy czwartek, 16 czerwca br. Procesja 
do czterech ołtarzy wyruszy z naszego koś-
cioła po Mszy św. o godz. 10.00. Procesja 
przejdzie ulicami: St. Kostki Potockiego, 
Wiertniczą, Przyczółkową a następnie wej-
dziemy w ulicę prowadzącą do Pałacu i          
z powrotem do kościoła. Zapraszamy mie-
szkańców naszej parafii i poszczególne 
wspólnoty parafialne do przygotowania 
ołtarzy.

Od piątku do czwartku następnego tygo-
dnia obchodzimy dawną oktawę Bożego 
Ciała,, z procesją Eucharystyczną wokół 
kościoła. 

W dniu dzisiejszym, po Mszy św. o godz. 
11.00., zapraszamy na XIII Rodzinny Pik-
nik Parafialny. W programie: koncert 
umuzykalniający dla dzieci: Chopinowo 
malujemy bajkę muzyką Chopina, war-
sztaty rękodzielnicze dla najmłodszych, 
występ Wilanowskiej Orkiestry Dętej, chóru 

Do końca czerwca 2022 r. 
prezentowana jest wystawa 

malarstwa olejnego
Marty Piekut 

i Jolanty Dubiel, 
Zapraszamy 

do odwiedzania wystawy

12.06 - 10.07.2022

 Módlmy się za pośrednictwem Maryi 
za rodziny, aby stawały się miejscem 

duchowego wzrastania w wierze, 
nadziei i miłości

Nabożeństwo fatimskie 
wraz z procesją wokół kościoła.

Nabożeństwa Czerwcowe
Zapraszamy do wspólnej

modlitwy w kościele litanią do
Najświętszego Serca Pana Jezusa

codziennie po 
Mszy św.

o godz. 17:00

Tajemnica Trójcy Przenajświętszej . . . . . . . . 2

Intencja  modlitwy różańcowej
 wspólnot parafialnych w czerwcu br. . . . . . . 2

Różaniec za Ojczyznę 
z kard. Augustem Hlondem . . . . . . . . . . . . . . 2

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

Zdjęcia z  Wigilii 
Zesłania Ducha Świętego . . . . . . . . . . . . . . . 3

13 czerwca br. Nabożeństwo
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radości.

   Katechizm Kościoła Katolickiego mówi: 
"Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum 
tajemnicy wiary i życia chrześcijańskiego. Tyl-
ko sam Bóg, objawiając się, może nam poz-
wolić poznać się jako Ojciec, Syn i Duch 
Święty" (261). I dalej: "Osoby Boskie, nieroz-
dzielne w tym, kim są, są także nierozdzielne 
w tym, co czynią. W jednym działaniu Bożym 
każda Osoba Boska ukazuje jednak to, co 
jest Jej własne w Trójcy, przede wszystkim     
w Boskich posłaniach wcielenia Syna i daru 
Ducha Świętego (267).  Francuski pisarz Bu-
go przedstawia rozmowę św. Tomasza ze 
znajomym wątpiącym młodzieńcem, który 
przyszedł odwiedzić go w klasztorze. "Jak to - 
mówił młodzieniec - ty wierzysz w tajemnicę 
Trójcy Świętej?". "Tak - odpowiedział Tomasz 
- wierzę i gotów jestem za tę prawdę życie
oddać". "Ależ to absurd, fanatyzm" - opono-
wał znajomy. "Spokojny jestem, skupiony,
nigdy się nie unoszę - mówił Tomasz. - Prze-
cież rozum nie może dopuścić takiej wiary,
aby trzej stanowili jedno. Ja życie swoje poś-
więciłem nauce ludzkiej i Boskiej. Lata rozwa-
żań, rozmyślań, jeszcze bardziej przywiązały
mnie do wiary w Trójcę Świętą.

   Św. Tomasz z Akwinu, zakonnik, doktor Kościoła i wielki święty mówi, że tajemnica 
Trójcy Przenajświętszej nigdy nie mogłaby być odkryta siłą rozumu ludzkiego. Została 
ludziom objawiona przez Jezusa Chrystusa. Wszystkie Ewangelie wyraźnie mówią o trzech 
Osobach Boskich: Bogu Ojcu, Synu Bożym i Duchu Świętym. Pan Jezus przed swym 
odejściem do nieba powiedział Apostołom: "Dana jest mi wszelka władza w niebie i na 
ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i 
Ducha Świętego" (Mt 28 19-20). 

Ją Bóg objawił. My zresztą nie mówimy, co 
ty twierdzisz, że trzy jest jeden. Wyznajemy 
jedność w naturze, a troistość w Osobach. 
Sprzeczność byłaby wtedy, gdybyśmy mó-
wili o jedności i troistości natury. A tego nie 
mówimy". Nie wiemy, czy św. Tomasz prze-
konał młodzieńca, bo przecież do aktu wiary 
potrzebna jest dobra wola w szukaniu pra-
wdy i łaska Boża. 
   Prawda o Trójcy Świętej jest tajemnicą 
wiary w ścisłym tego słowa znaczeniu. Na-
wet po objawieniu człowiek nie może jej po-
jąć, ale może ją przyjąć. Są w górach prze-
paści, w które trudno patrzeć, bo przypra-
wiają o zawrót głowy. Ale te przepaści są 
niczym wobec tajemnicy Trójcy Świętej.        
A Kościół każe nam w nią patrzeć z pokorą. 
Taka jest wiara katolicka. Św. Atanazy           
w swoim słynnym symbolu wiary mówi: "Oto 
czego żąda od nas Kościół, wiara katolicka, 
abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy, a Trój-
cę w jednym Bogu, starannie unikając po-
mieszania Osób i dzielenia istoty Boga. Inna 
jest bowiem Osoba Ojca, inna Syna, inna 
Ducha Świętego. 

Różaniec za Ojczyznę z kard. Augustem Hlondem 
Tajemnice chwalebne

I. Zmartwychwstanie
Ze zmartwychwstania w Chrystusie rodzi się nowe posłannictwo – przy pomocy Bożej i ku chwale Bożej Polska zwycięży wszystkie
podstępy nieprzyjaciół. Będzie to wielki triumf dla Kościoła, dla nas i całego świata. Dopiero wtedy zacznie się prawdziwe królestwo Boże.
Ale Chrystus musi stać się naszym życiem.
II. Wniebowstąpienie
Tak jak po wniebowstąpieniu Zbawiciel posłał uczniów, tak i Polskę postanowił uczynić apostołem wśród narodów świata, aby odrodzić w
duchu i prawdzie miliony dusz, aby tam, gdzie teraz panuje szatan, On sam królował. Modlitwa za Polskę to nie sprawa osobista lub
narodowa, lecz sprawa Boża, gdyż chodzi o królestwo Boże, które tutaj ma się rozpocząć i rozszerzyć na cały świat.
III. Zesłanie Ducha Świętego
Idzie nowy świat, świat ducha. Niech naród wie, że tylko w Kościele i z Kościołem, w którym mieszka Duch Święty, zwycięży siły
nieprzyjacielskie. Wkroczyliśmy w okres wewnętrznego odrodzenia. Trzeba więc oddać sprawie Bożej wszystkie siły duszy polskiej. Nie
ma czasu do namysłu. Tulmy się do Maryi, niech nas krzepi duchem Wieczernika.
IV. Wniebowzięcie Maryi
Pan Jezus swą ukochaną Matkę wprowadził do nieba. I nie ma dla tej Matki milszej, a dla ludzi skuteczniejszej modlitwy nad różaniec. Cały
naród powinien wziąć do ręki różaniec. Jest on najpewniejszą bronią przeciw nieprzyjaciołom narodu i zakusom diabelskim. Uratuje on
Polskę od strasznych chwil, jakimi narody będą karane za swą niewierność względem Boga.
V. Ukoronowanie Matki Bożej
Nie zwyciężymy bronią, ale modlitwą, pokutą, miłością bliźniego i różańcem. Polska to naród wybrany przez Boga do wielkiego
posłannictwa. Ma stanąć na czele maryjnego zjednoczenia narodów. Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, Królowej wszystkich ludów,
po którym zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę. Na tę zwycięską służbę Chrystusową błogosławię wam czule w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego.

Na podst. pism Prymasa oprac. Irmina Samulska
Źródło: https://www.fronda.pl/a/rozaniec-za-ojczyzne-z-kard-augustem-hlondem,113951.html

Wiara i rozum – cd.
ROZDZIAŁ VII POTRZEBY I ZADANIA CHWILI OBECNEJ
Niezbywalne wymogi słowa Bożego

Fragmenty Encykliki Jana Pawła II
Ciąg dalszy w natępnym numerze Klimatów

87. Eklektyzm jest błędem metodologicznym,
ale może także zawierać w sobie ukryte tezy
historyzmu. Aby zrozumieć poprawnie jakąś
doktrynę powstałą w przeszłości, trzeba ją osa-
dzić we właściwym kontekście historycznym i
kulturowym. Natomiast zasadniczą cechą hi-
storyzmu jest to, że uznaje on wybraną filozofię
za prawdziwą, jeśli odpowiada ona wymogom
danej epoki i spełnia wyznaczone jej zadanie
historyczne. Podważa się w ten sposób —
przynajmniej pośrednio — trwałą wartość pra-
wdy. To co jest prawdziwe w jednej epoce —
twierdzi historysta — może nie być prawdziwe
w innej. W konsekwencji historia myśli staje się
dla niego jedynie zbiorem zabytków, z którego
może czerpać przykłady dawnych poglądów,
dzisiaj już w znacznej mierze przestarzałych i
pozbawionych wszelkiego znaczenia dla teraź-
niejszości. W rzeczywistości należy przyjąć, że
nawet jeśli sama formuła jest w pewien sposób
związana z określoną epoką i kulturą, zawsze
można dostrzec i rozpoznać prawdę lub błąd
w niej zawarte, niezależnie od dystansu czaso-
wego i przestrzennego.
W refleksji teologicznej historyzm przejawia się 
zwykle w postaci swego rodzaju «moderni-
zmu». Pod wpływem słusznej skądinąd troski    
o aktualność refleksji teologicznej i jej przystęp-
ność dla współczesnego człowieka, teolodzy
skłonni są posługiwać się wyłącznie najno-
wszymi formułami zaczerpniętymi z żargonu
filozoficznego, nie zachowując wobec nich od-
powiednio krytycznej postawy, jaką w świetle
tradycji należałoby przyjąć.

86. Nacisk kładziony na potrzebę zachowania
ścisłej ciągłości między współczesną refleksją
filozoficzną a myślą wypracowaną przez trady-
cję chrześcijańską ma zażegnać niebezpie-
czeństwo, jakie kryje się w niektórych nurtach
myślowych, dzisiaj szczególnie rozpowszech-
nionych. Uważam, że warto je omówić choćby
pokrótce, aby zwrócić uwagę na zawarte      
w nich błędy i wynikające stąd zagrożenia dla
filozofii.
Pierwszy z tych nurtów określany jest mianem 
eklektyzmu, który to termin oznacza postawę 
kogoś, kto w swoich poszukiwaniach, w na-
uczaniu i w argumentacji, także w sferze teolo-
gii, ma zwyczaj posługiwać się izolowanymi 
ideami zaczerpniętymi z różnych filozofii, nie 
bacząc ani na ich spójność i systematyczne 
powiązanie, ani na ich kontekst historyczny.     
W ten sposób pozbawia się możliwości odróż-
nienia cząstki prawdy zawartej w danej myśli 
od tego, co może w niej być błędne lub chybio-
ne. Pewną skrajną postać eklektyzmu można 
dostrzec także w retorycznym nadużywaniu 
terminów filozoficznych, do jakiego uciekają 
się czasem niektórzy teolodzy. Tego rodzaju 
praktyka nie pomaga w poszukiwaniu prawdy i 
nie kształtuje nawyku myślenia — zarówno te-
ologicznego, jak i filozoficznego — opartego 
na poważnej i naukowej argumentacji. Syste-
matyczne i głębokie studium doktryn filozoficz-
nych, właściwego im języka oraz kontekstu,      
w jakim powstały, pomaga uniknąć zagrożeń 
eklektyzmu i pozwala poprawnie je 
wykorzystać w argumentacji teologicznej.

Ta forma modernizmu mylnie utożsamia aktu-
alność z prawdą i dlatego nie jest w stanie speł-
nić wymogów prawdy, jakim powinna sprostać 
teologia.
88. Kolejnym niebezpieczeństwem, jakie należy
rozważyć, jest scjentyzm. Ta koncepcja filozo-
ficzna nie uznaje wartości innych form poznania
niż formy właściwe dla nauk ścisłych, spychając
do sfery wytworów wyobraźni zarówno poz-
nanie religijne i teologiczne, jak i wiedzę z dzie-
dziny etyki i estetyki. W przeszłości tę samą
ideę głosił pozytywizm i neopozytywizm, według
których twierdzenia o charakterze metafizycz-
nym są pozbawione sensu. Krytyka epistemo-
logiczna wykazała bezpodstawność tego poglą-
du, teraz jednak odrodził się on w nowej postaci
scjentyzmu. Sprowadza on wartości do pozio-
mu zwykłych wytworów uczucia i odsuwa na
bok pojęcie bytu, pozostawiając miejsce tylko i
wyłącznie dla tego, co należy do sfery faktów.
W tym ujęciu nauka, korzystając z postępu te-
chniki, przygotowuje się do zdominowania
wszystkich aspektów ludzkiego życia. Nieza-
przeczalne osiągnięcia nauki i współczesnej
techniki przyczyniły się do rozpowszechnienia
mentalności scjentystycznej. Jej oddziaływanie
wydaje się niczym nie ograniczone, gdy widzi-
my, jak przeniknęła ona do wielu różnych kultur,
wywołując w nich radykalne przemiany.
Trzeba niestety stwierdzić, że scjentyzm zalicza 
wszystko, co dotyczy pytania o sens życia, do
sfery irracjonalnej lub do domeny wyobraźni.
Trudno też pogodzić się ze stosunkiem tego
nurtu myślowego do innych wielkich zagadnień 
filozofii, które albo całkowicie ignoruje, albo też 
poddaje analizie opartej na powierzchownych 
analogiach, pozbawionych racjonalnych pod-
staw. 

 Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Wigilia Zesłania Ducha Świętego
Wieczorem przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, w naszym kościele, modiliśmy się oczekując na obiecanego Parakleta. Po Mszy 
Świętej Wigili przed wystawionym Najświętszym Sakramentem trwała modlitwa dziękczynienia, przebłagania i prośby oraz śpiew 
uwielbienia . Po koronce do Ducha Świętgo otrzymaliśmy indywidualne błogosłąwieństwo Najświętszym Sakramentem.
Fot. Adam Wieczorek
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wspólnot parafialnych
w czerwcu br.:

"O jedność w Kościele, 
w naszych rodzinach 
i w małżeństwach".

Tajemnica Trójcy Przenajświętszej. A jednak Ojciec, Syn i Duch Święty mają to 
samo Bóstwo, jednakową chwałę i majestat 
współwiekuisty. Ale wszakże, nie trzech, ale 
jeden jest wieczny" [...].
   Bóg, objawiając nam swoje tajemnice, prag-
nie, abyśmy je poznali i będąc Jego obrazem - 
miłowali. Pan Jezus podczas Ostatniej Wie-
czerzy, powołując się na tajemnicę Trójcy 
Świętej, modlił się o to: "Aby stanowili jedno, 
tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty 
we Mnie" (J 19, 22-23). Wszyscy jesteśmy 
stworzeni i zaproszeni do miłości i jedności 
z Bogiem.

 Ks. Jacek Żórawski
 Niedziela zamojsko-lubaczowska 24/2003

Źródło: https://www.niedziela.pl/artykul/16596/nd/
Tajemnica-Trojcy-Przenajswietszej
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radości.

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi: 
"Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum 
tajemnicy wiary i życia chrześcijańskiego. Tyl-
ko sam Bóg, objawiając się, może nam poz-
wolić poznać się jako Ojciec, Syn i Duch 
Święty" (261). I dalej: "Osoby Boskie, nieroz-
dzielne w tym, kim są, są także nierozdzielne 
w tym, co czynią. W jednym działaniu Bożym 
każda Osoba Boska ukazuje jednak to, co 
jest Jej własne w Trójcy, przede wszystkim     
w Boskich posłaniach wcielenia Syna i daru 
Ducha Świętego (267). Francuski pisarz Bu-
go przedstawia rozmowę św. Tomasza ze 
znajomym wątpiącym młodzieńcem, który 
przyszedł odwiedzić go w klasztorze. "Jak to - 
mówił młodzieniec - ty wierzysz w tajemnicę 
Trójcy Świętej?". "Tak - odpowiedział Tomasz 
- wierzę i gotów jestem za tę prawdę życie
oddać". "Ależ to absurd, fanatyzm" - opono-
wał znajomy. "Spokojny jestem, skupiony,
nigdy się nie unoszę - mówił Tomasz. - Prze-
cież rozum nie może dopuścić takiej wiary,
aby trzej stanowili jedno. Ja życie swoje poś-
więciłem nauce ludzkiej i Boskiej. Lata rozwa-
żań, rozmyślań, jeszcze bardziej przywiązały
mnie do wiary w Trójcę Świętą.

Św. Tomasz z Akwinu, zakonnik, doktor Kościoła i wielki święty mówi, że tajemni-
ca Trójcy Przenajświętszej nigdy nie mogłaby być odkryta siłą rozumu ludzkiego. 
Została ludziom objawiona przez Jezusa Chrystusa. Wszystkie Ewangelie wyraźnie 
mówią o trzech Osobach Boskich: Bogu Ojcu, Synu Bożym i Duchu Świętym. Pan 
Jezus przed swym odejściem do nieba powiedział Apostołom: "Dana jest mi wszel-
ka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając 
im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28 19-20). 

Ją Bóg objawił. My zresztą nie mówimy, co 
ty twierdzisz, że trzy jest jeden. Wyznajemy 
jedność w naturze, a troistość w Osobach. 
Sprzeczność byłaby wtedy, gdybyśmy mó-
wili o jedności i troistości natury. A tego nie 
mówimy". Nie wiemy, czy św. Tomasz prze-
konał młodzieńca, bo przecież do aktu wiary 
potrzebna jest dobra wola w szukaniu pra-
wdy i łaska Boża. 

Prawda o Trójcy Świętej jest tajemnicą 
wiary w ścisłym tego słowa znaczeniu. Na-
wet po objawieniu człowiek nie może jej po-
jąć, ale może ją przyjąć. Są w górach prze-
paści, w które trudno patrzeć, bo przypra-
wiają o zawrót głowy. Ale te przepaści są 
niczym wobec tajemnicy Trójcy Świętej.        
A Kościół każe nam w nią patrzeć z pokorą. 
Taka jest wiara katolicka. Św. Atanazy           
w swoim słynnym symbolu wiary mówi: "Oto 
czego żąda od nas Kościół, wiara katolicka, 
abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy, a Trój-
cę w jednym Bogu, starannie unikając po-
mieszania Osób i dzielenia istoty Boga. Inna 
jest bowiem Osoba Ojca, inna Syna, inna 
Ducha Świętego. 

Różaniec za Ojczyznę z kard. Augustem Hlondem 
Tajemnice chwalebne

I. Zmartwychwstanie
Ze zmartwychwstania w Chrystusie rodzi się nowe posłannictwo – przy pomocy Bożej i ku chwale Bożej Polska zwycięży wszystkie
podstępy nieprzyjaciół. Będzie to wielki triumf dla Kościoła, dla nas i całego świata. Dopiero wtedy zacznie się prawdziwe królestwo Boże.
Ale Chrystus musi stać się naszym życiem.
II. Wniebowstąpienie
Tak jak po wniebowstąpieniu Zbawiciel posłał uczniów, tak i Polskę postanowił uczynić apostołem wśród narodów świata, aby odrodzić w
duchu i prawdzie miliony dusz, aby tam, gdzie teraz panuje szatan, On sam królował. Modlitwa za Polskę to nie sprawa osobista lub
narodowa, lecz sprawa Boża, gdyż chodzi o królestwo Boże, które tutaj ma się rozpocząć i rozszerzyć na cały świat.
III. Zesłanie Ducha Świętego
Idzie nowy świat, świat ducha. Niech naród wie, że tylko w Kościele i z Kościołem, w którym mieszka Duch Święty, zwycięży siły
nieprzyjacielskie. Wkroczyliśmy w okres wewnętrznego odrodzenia. Trzeba więc oddać sprawie Bożej wszystkie siły duszy polskiej. Nie
ma czasu do namysłu. Tulmy się do Maryi, niech nas krzepi duchem Wieczernika.
IV. Wniebowzięcie Maryi
Pan Jezus swą ukochaną Matkę wprowadził do nieba. I nie ma dla tej Matki milszej, a dla ludzi skuteczniejszej modlitwy nad różaniec. Cały
naród powinien wziąć do ręki różaniec. Jest on najpewniejszą bronią przeciw nieprzyjaciołom narodu i zakusom diabelskim. Uratuje on
Polskę od strasznych chwil, jakimi narody będą karane za swą niewierność względem Boga.
V. Ukoronowanie Matki Bożej
Nie zwyciężymy bronią, ale modlitwą, pokutą, miłością bliźniego i różańcem. Polska to naród wybrany przez Boga do wielkiego
posłannictwa. Ma stanąć na czele maryjnego zjednoczenia narodów. Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, Królowej wszystkich ludów,
po którym zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę. Na tę zwycięską służbę Chrystusową błogosławię wam czule w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego.

Na podst. pism Prymasa oprac. Irmina Samulska
Źródło: https://www.fronda.pl/a/rozaniec-za-ojczyzne-z-kard-augustem-hlondem,113951.html
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87. Eklektyzm jest błędem metodologicznym,
ale może także zawierać w sobie ukryte tezy
historyzmu. Aby zrozumieć poprawnie jakąś
doktrynę powstałą w przeszłości, trzeba ją osa-
dzić we właściwym kontekście historycznym i
kulturowym. Natomiast zasadniczą cechą hi-
storyzmu jest to, że uznaje on wybraną filozofię
za prawdziwą, jeśli odpowiada ona wymogom
danej epoki i spełnia wyznaczone jej zadanie
historyczne. Podważa się w ten sposób —
przynajmniej pośrednio — trwałą wartość pra-
wdy. To co jest prawdziwe w jednej epoce —
twierdzi historysta — może nie być prawdziwe
w innej. W konsekwencji historia myśli staje się
dla niego jedynie zbiorem zabytków, z którego
może czerpać przykłady dawnych poglądów,
dzisiaj już w znacznej mierze przestarzałych i
pozbawionych wszelkiego znaczenia dla teraź-
niejszości. W rzeczywistości należy przyjąć, że
nawet jeśli sama formuła jest w pewien sposób
związana z określoną epoką i kulturą, zawsze
można dostrzec i rozpoznać prawdę lub błąd    
w niej zawarte, niezależnie od dystansu czaso-
wego i przestrzennego.
W refleksji teologicznej historyzm przejawia się 
zwykle w postaci swego rodzaju «moderni-
zmu». Pod wpływem słusznej skądinąd troski    
o aktualność refleksji teologicznej i jej przystęp-
ność dla współczesnego człowieka, teolodzy
skłonni są posługiwać się wyłącznie najno-
wszymi formułami zaczerpniętymi z żargonu
filozoficznego, nie zachowując wobec nich od-
powiednio krytycznej postawy, jaką w świetle
tradycji należałoby przyjąć.

86. Nacisk kładziony na potrzebę zachowania
ścisłej ciągłości między współczesną refleksją
filozoficzną a myślą wypracowaną przez trady-
cję chrześcijańską ma zażegnać niebezpie-
czeństwo, jakie kryje się w niektórych nurtach
myślowych, dzisiaj szczególnie rozpowszech-
nionych. Uważam, że warto je omówić choćby
pokrótce, aby zwrócić uwagę na zawarte      
w nich błędy i wynikające stąd zagrożenia dla
filozofii.
Pierwszy z tych nurtów określany jest mianem 
eklektyzmu, który to termin oznacza postawę 
kogoś, kto w swoich poszukiwaniach, w na-
uczaniu i w argumentacji, także w sferze teolo-
gii, ma zwyczaj posługiwać się izolowanymi 
ideami zaczerpniętymi z różnych filozofii, nie 
bacząc ani na ich spójność i systematyczne 
powiązanie, ani na ich kontekst historyczny.     
W ten sposób pozbawia się możliwości odróż-
nienia cząstki prawdy zawartej w danej myśli 
od tego, co może w niej być błędne lub chybio-
ne. Pewną skrajną postać eklektyzmu można 
dostrzec także w retorycznym nadużywaniu 
terminów filozoficznych, do jakiego uciekają 
się czasem niektórzy teolodzy. Tego rodzaju 
praktyka nie pomaga w poszukiwaniu prawdy i 
nie kształtuje nawyku myślenia — zarówno te-
ologicznego, jak i filozoficznego — opartego 
na poważnej i naukowej argumentacji. Syste-
matyczne i głębokie studium doktryn filozoficz-
nych, właściwego im języka oraz kontekstu,      
w jakim powstały, pomaga uniknąć zagrożeń 
eklektyzmu i pozwala poprawnie je 
wykorzystać w argumentacji teologicznej.

Ta forma modernizmu mylnie utożsamia aktu-
alność z prawdą i dlatego nie jest w stanie speł-
nić wymogów prawdy, jakim powinna sprostać 
teologia.
88. Kolejnym niebezpieczeństwem, jakie należy
rozważyć, jest scjentyzm. Ta koncepcja filozo-
ficzna nie uznaje wartości innych form poznania
niż formy właściwe dla nauk ścisłych, spychając
do sfery wytworów wyobraźni zarówno poz-
nanie religijne i teologiczne, jak i wiedzę z dzie-
dziny etyki i estetyki. W przeszłości tę samą
ideę głosił pozytywizm i neopozytywizm, według
których twierdzenia o charakterze metafizycz-
nym są pozbawione sensu. Krytyka epistemo-
logiczna wykazała bezpodstawność tego poglą-
du, teraz jednak odrodził się on w nowej postaci
scjentyzmu. Sprowadza on wartości do pozio-
mu zwykłych wytworów uczucia i odsuwa na
bok pojęcie bytu, pozostawiając miejsce tylko i
wyłącznie dla tego, co należy do sfery faktów.
W tym ujęciu nauka, korzystając z postępu te-
chniki, przygotowuje się do zdominowania
wszystkich aspektów ludzkiego życia. Nieza-
przeczalne osiągnięcia nauki i współczesnej
techniki przyczyniły się do rozpowszechnienia
mentalności scjentystycznej. Jej oddziaływanie
wydaje się niczym nie ograniczone, gdy widzi-
my, jak przeniknęła ona do wielu różnych kultur,
wywołując w nich radykalne przemiany.
Trzeba niestety stwierdzić, że scjentyzm zalicza 
wszystko, co dotyczy pytania o sens życia, do 
sfery irracjonalnej lub do domeny wyobraźni. 
Trudno też pogodzić się ze stosunkiem tego 
nurtu myślowego do innych wielkich zagadnień 
filozofii, które albo całkowicie ignoruje, albo też 
poddaje analizie opartej na powierzchownych 
analogiach, pozbawionych racjonalnych pod-
staw. 
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Tajemnica Trójcy Przenajświętszej. A jednak Ojciec, Syn i Duch Święty mają to
samo Bóstwo, jednakową chwałę i majestat
współwiekuisty. Ale wszakże, nie trzech, ale 
jeden jest wieczny" [...].

Bóg, objawiając nam swoje tajemnice, prag-
nie, abyśmy je poznali i będąc Jego obrazem - 
miłowali. Pan Jezus podczas Ostatniej Wie-
czerzy, powołując się na tajemnicę Trójcy
Świętej, modlił się o to: "Aby stanowili jedno,
tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty
we Mnie" (J 19, 22-23). Wszyscy jesteśmy
stworzeni i zaproszeni do miłości i jedności 
z Bogiem.
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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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Ks. Tomasz Lis
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Modo Maiorum, oraz pokazy artystyczne 
dzieci uczęszczających na zajęcia do Ce-
ntrum Kultury Wilanów, a także Grupa 
Seniorów Wilanowskich i Kuźnia Arty-
styczna.  Imprezę zakończy koncert zes-
połu Fisheclectic o godz.17.00. Przygo-
towaliśmy również wiele imprez towarzy-
szących, miedzy innymi liczne konkursy 
dla dzieci oraz inne atrakcje: przejażdżkę 
kucykiem. Catering zapewnia dobre je-
dzenie z grilla. 

Zapraszamy na Msze św. odprawiane      
w języku łacińskim ze śpiewem gregoria-
ńskim, odprawiane w każdą 4 niedzielę 
miesiąca o godz. 20.00. Najbliższa Msza 
będzie odprawiona za 2 tygodnie, 26 cze-
rwca br. 

W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

 −

−−

K O M E N T A R Z
Św. Paweł pisze dziś, że „chlubimy się na-

dzieją chwały Bożej”, ale także, że ucisk pro-
wadzi do cierpliwości, cierpliwość do wytrwa-
łości, wytrwałość zaś do nadziei, a nadzieja 
zawieść nie może. Czym jest więc owa na-
dzieja, o której mówi Apostoł?

Nadzieja w znaczeniu szerokim jest prag-
nieniem dobra jeszcze nieosiągniętego i tru-
dnego do zdobycia. Natomiast w sensie ści-
słym jest cnotą boską (cnota - stała dyspo-
zycja, sprawność do czynienia dobra), przez 
którą pokładamy ufność w Bogu miłosiernym i 
wiernym i spodziewamy się dlatego tych 
dóbr, które Bóg człowiekowi obiecał, przede 
wszystkim życia wiecznego. 

Do grzechów przeciwko nadziei należą roz-
pacz i zuchwała ufność. Rozpacz przestaje 
oczekiwać od Boga zbawienia i pomocy do 
jego osiągnięcia. Zuchwała ufność ma na-
dzieję osiągnięcia zbawienia własnym wysiłk-
iem, bez pomocy Bożej lub otrzymania miło-
sierdzia Bożego bez wysiłku nawrócenia. 
Świadomi zagrożeń prośmy Boga i kształtuj-
my w sobie poprawną cnotę nadziei.

6.

w poniedziałek, 13 czerwca, wspom-
nienie św. Antoniego z Padwy, kapłana i 
doktora kościoła,

we wtorek, 14 czerwca, wspomnienie bł. 
Michała Kozala, biskupa i męczennika, 

w czwartek, 16 czerwca, uroczys-tość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
(Boże Ciało),

w piątek, 17 czerwca, wspomnienie św. 
Alberta Chmielowskiego, zakonnika.

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

−

tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się 
nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko tym, lecz
chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że
ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość – 
wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cno-
ta – nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, 
ponieważ miłość Boża rozlana jest w ser-
cach naszych przez Ducha Świętego, który 
został nam dany.

Oto słowo Boże

AKLAMACJA
Ap 1, 8

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, 
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi..

PIERWSZE CZYTANIE 
Prz 8, 22-31

Czytanie z Księgi Przysłów: Tak mówi Mą-
drość Boża: «Pan mnie zrodził jako początek 
swej mocy, przed dziełami swymi, od prada-
wna. Od wieków zostałam ustanowiona, od 
początku, przed pradziejami ziemi. Przed 
oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami 
pełnymi wód; zanim góry zostały założone, 
przed pagórkami zostałam zrodzona. Nim 
glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skiba-
mi roli. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, 
gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód; 
gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła 
wielkiej Otchłani umacniał, gdy morzu usta-
wiał granice, by wody z brzegów nie wystą-
piły; gdy ustalił fundamenty ziemi. I byłam 
przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po 
dniu, cały czas igrając przed Nim. Igrając na 
okręgu ziemi, radowałam się przy synach 
ludzkich».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców 
Twoich, * 
na księżyc i gwiazdy, które Ty utwierdziłeś: 
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, * 
czym syn człowieczy, że troszczysz się o 
niego?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, 
uwieńczyłeś go czcią i chwałą. 
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk 
Twoich, * 
wszystko złożyłeś pod jego stopy:

Owce i bydło wszelakie, * 
i dzikie zwierzęta, 
ptaki niebieskie i ryby morskie, * 
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 5, 1-5

Czytanie z Listu do Rzymian: Bracia: Dostą-
piwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, za-
chowajmy pokój z Bogiem przez Pana 
nasze-go, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu 
uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do

.

EWANGELIA 
J 16, 12-15

Słowa Ewangelii według Świętego Jana:  
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Je-
szcze wiele mam wam do powiedzenia, ale 
teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie 
On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej 
prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale 
powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi 
wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwał-
ą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. 
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego 
powiedziałem, że z mojego weźmie i wam 
objawi».

Oto słowo Pańskie

5.

Nabożeństwo czerwcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie mo-
dlić się będziemy za zmarłych polecanych    
w wypominkach rocznych.

W poniedziałek, 13 czerwca, po Mszy św.   
o godz. 18.00. odbędzie się nabożeństwo
fatimskie z procesją wokół kościoła.

Zapraszamy dzieci do udziału w procesji 
Bożego Ciała. Chętni mogą się zgłaszać 
do sióstr katechetek. Próba dla dziewczy-
nek sypiących kwiatki w procesji Bożego 
Ciała odbędzie się w środę, 15 czerwca        
o godz. 18.30.

Uroczystość Bożego Ciała przypada w naj-
bliższy czwartek, 16 czerwca br. Procesja 
do czterech ołtarzy wyruszy z naszego koś-
cioła po Mszy św. o godz. 10.00. Procesja 
przejdzie ulicami: St. Kostki Potockiego, 
Wiertniczą, Przyczółkową a następnie wej-
dziemy w ulicę prowadzącą do Pałacu i          
z powrotem do kościoła. Zapraszamy mie-
szkańców naszej parafii i poszczególne 
wspólnoty parafialne do przygotowania 
ołtarzy.

Od piątku do czwartku następnego tygo-
dnia obchodzimy dawną oktawę Bożego 
Ciała,, z procesją Eucharystyczną wokół 
kościoła. 

W dniu dzisiejszym, po Mszy św. o godz. 
11.00., zapraszamy na XIII Rodzinny Pik-
nik Parafialny. W programie: koncert 
umuzykalniający dla dzieci: Chopinowo 
malujemy bajkę muzyką Chopina, war-
sztaty rękodzielnicze dla najmłodszych, 
występ Wilanowskiej Orkiestry Dętej, chóru 

Do końca czerwca 2022 r. 
prezentowana jest wystawa 

malarstwa olejnego
Marty Piekut 

i Jolanty Dubiel, 
Zapraszamy 

do odwiedzania wystawy

12.06-10.07.2022

Módlmy się za pośrednictwem Maryi 
za rodziny, aby stawały się miejscem 

duchowego wzrastania w wierze, 
nadziei i miłości

 Nabożeństwo fatimskie 
wraz z procesją wokół kościoła.

Nabożeństwa Czerwcowe
Zapraszamy do wspólnej 

modlitwy w kościele litanią do 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 

codziennie po 
Mszy św.

o godz. 17:00

Tajemnica Trójcy Przenajświętszej . . . . . . . . 2

Intencja modlitwy różańcowej
wspólnot parafialnych w czerwcu br. . . . . . . 2

Różaniec za Ojczyznę
z kard. Augustem Hlondem . . . . . . . . . . . . . . 2

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

Zdjęcia z Wigilii 
Zesłania Ducha Świętego . . . . . . . . . . . . . . . 3

13 czerwca br. Nabożeństwo
fatimskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
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http://www.parafiawilanow.pl
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