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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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Nabożeństwo czerwcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych     w wypominkach rocznych.
W czwartek, 23 czerwca br., o godz. 
18.30. zostanie odprawione nabożeństwo 
czerwcowe przy krzyżu na Powsinku, przy 
jeziorku. Po nabożeństwie zapraszamy ca-
łe rodziny na grilla. Centrum Kultury Wila-
nów zapewnia dobrą zabawę. 
Zapraszamy na Msze św. odprawiane       
w języku łacińskim ze śpiewem gregoriań-
skim, w każdą 4 niedzielę miesiąca o go-
dzinie 20.00. Najbliższa Msza będzie od-
prawiona 26 czerwca br. 
W piątek 24 czerwca, w Uroczystość Naj-
świętszego Serca Jezusa, po Mszy Świę-
tej o godz. 18.00 dokonamy aktu poświę-
cenia siebie Sercu Jezusa i Sercu Maryi 
oraz uznamy Jezusa Chrystusa Królem 
swego serca, małżeństwa, rodziny i Ojczy-
zny. Po czym zapraszamy na nabożeń-
stwo ku czci Najświętszych Serc, podczas 

którego między innymi odmówimy jedną 
część Różańca. Nabożeństwo zakończy-
my o godz. 21.00 Apelem Jasnogórskim. 
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

−

−

−

K O M E N T A R Z
  Psalmista wyraża dziś swój stosunek do 

Boga następującymi słowami: „Ciebie, mój 
Boże, pragnie moja dusza; Boże, mój Boże, 
szukam Ciebie; ciało moje tęskni za Tobą jak 
zeschła ziemia łaknąca wody”. I moglibyśmy 
się spytać: gdzie możliwe jest najpełniej od-
naleźć Pana, nasycić naszą duszę i umocnić 
nasze ciało? Człowiek współczesny miota 
się, gubi się, upada szukając odpowiedzi na 
te pytania. 

   Odpowiedź wiary jest prosta i jednozna-
czna. To w wydarzeniu Mszy św. - Naj-
świętszej Ofiary i naszym w niej uczestnictwie 
odnajdujemy najpełniejszą odpowiedź. To         
w niej Pan nasz Jezus Chrystus będąc 
prawdziwie obecny pozwala się odnaleźć. To 
w niej umacniamy się, gdy spożywamy Jego 
Ciało za nas wydane. To w niej Krew za nas 
wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Wobec 
tej odpowiedzi wiary powinniśmy prosić Pana: 
„Przymnóż nam wiary!”.

we wtorek, 20 czerwca, wspomnienie 
św. Alojzego Gonzagi, zakonnika, 
w czwartek, 23 czerwca, uroczystość 
Narodzenia św. Jana Chrzciciela,
w piątek, 24 czerwca, uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
W tym dniu, zgodnie z przepisem kan.
1251 KPK nie obowiązuje post i moż-
na spożywać pokarmy mięsne.
w sobotę, 25 czerwca, wspomnienie 
Niepokalanego Serca Najśw. Maryi 
Panny.

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

AKLAMACJA
Por. J 10, 27

PIERWSZE CZYTANIE 
Za 12, 10-11; 13, 1

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza: Tak 
mówi Pan: «Na dom Dawida i na mieszkań-
ców Jeruzalem wyleję ducha łaski przebłaga-
nia. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i 
boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedyna-
kiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad 
pierworodnym. W owym dniu będzie wielki 
płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Ha-
dad-Rimmon na równinie Megiddo. W owym 
dniu wytryśnie źródło, dostępne dla domu Da-
wida i dla mieszkańców Jeruzalem, na obmy-
cie grzechu i zmazy».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Boże, mój Boże, szukam Ciebie * 
i pragnie Ciebie moja dusza. 
Ciało moje tęskni za Tobą * 
jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, * 
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. 
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, * 
więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie * 
i wzniosę ręce w imię Twoje. 
Moja dusza syci się obficie, * 
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Bo stałeś się dla mnie pomocą * 
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie: 
Do Ciebie lgnie moja dusza, * 
prawica Twoja mnie wspiera.

DRUGIE CZYTANIE 
Ga 3, 26-29

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Galatów Bracia: Wszyscy przez wiarę jesteś-
cie synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie. Bo 
wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni 
w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. 
Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już nie-
wolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mę-
żczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście 
kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś 
należycie do Chrystusa, to jesteście też po-
tomstwem Abrahama, dziedzicami zgodnie 
z obietnicą.

Oto słowo Boże

Moje owce słuchają mego głosu, 
Ja znam je, a one idą za Mną.

.EWANGELIA 
Łk 9, 18-24

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:  
Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli      
z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapy-
taniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?» Oni 
odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za 
Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z da-
wnych proroków zmartwychwstał». Zapytał 
ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Piotr 
odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». Wte-
dy surowo im przykazał i napominał ich, żeby 
nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Czło-
wieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzu-
cony przez starszyznę, arcykapłanów i uczo-
nych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego 
dnia zmartwychwstanie». Potem mówił do 
wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, 
niech się zaprze samego siebie, niech co 
dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśla-
duje. Bo kto chce zachować swoje życie, 
straci je, a kto straci swe życie z mego powo-
du, ten je zachowa».

Oto słowo Pańskie

Zapraszamy 

na Adorację
NNaajjśśwwiięęttsszzeeggoo  SSaakkrraammeennttuu 

w  KKaapplliiccyy  śśww..  AAnnnnyy

we ŚRODĘ  w godz. 7.30we ŚRODĘ  w godz. 7.30--21.0021.00  
ww CZWARTEK w godz.  7.30 CZWARTEK w godz.  7.30--24.0024.00  

w PIĄTEK w godz. 7.30w PIĄTEK w godz. 7.30--19.00

12.06-10.07.2022
 Módlmy się za pośrednictwem Maryi 
za rodziny, aby stawały się miejscem 

duchowego wzrastania w wierze, 
nadziei i miłości

Do końca czerwca 2022 r. 
prezentowana jest wystawa 

malarstwa olejnego
Marty Piekut 

i Jolanty Dubiel, 
Zapraszamy 

do odwiedzania wystawy

Niedziela 26.06.2022 r. 
godz. 20:00

Intencja 
MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ 

wspólnot parafialnych
w czerwcu br.:

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

 −

−

Nabożeństwa Czerwcowe

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w kościele 
litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

codziennie po Mszy św. o godz. 17:00.

W czwartek, 23 czerwca br., o godz. 18.30. 
nabożeństwo czerwcowe zostanie odprawione przy 

krzyżu na Powsinku, przy jeziorku. 
Po nabożeństwie zapraszamy całe rodziny na grilla. 
Centrum Kultury Wilanów zapewnia dobrą zabawę. 
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radości.

  W piątek 24 czerwca, w Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa, po Mszy Świętej o godz. 18.00 dokonamy aktu poświęcenia siebie 
Sercu Jezusa i Sercu Maryi oraz uznamy Jezusa Chrystusa Królem swego serca, małżeństwa, rodziny i Ojczyzny. Po czym zapraszamy na 
nabożeństwo ku czci Najświętszych Serc, podczas którego między innymi odmówimy jedną część Różańca. Nabożeństwo zakończymy       
o godz. 21.00 Apelem Jasnogórskim.

Akt osobistego poświęcenia się
Najświętszemu Sercu Jezusowemu

oddaję i poświęcam siebie Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa Chrystusa; moją osobę i moje życie, moje uczyn-
ki, trudy i cierpienia, aby odtąd jedynie czcić, miłować i 
wielbić to Serce.
Mocno postanawiam należeć całkowicie do Niego i czy-
nić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego 
serca wszystkiego, co by Mu się mogło nie podobać.
Ciebie, o Najświętsze Serce, obieram jako jedyny prze-
dmiot mojej miłości, jako obrońcę mego życia, jako rę-
kojmię mego zbawienia, jako lekarstwo na moją słabość, 
jako naprawienie wszystkich błędów mojego życia i jako 
pewne schronienie w godzinę mej śmierci.
O Serce Jezusa pełne dobroci, bądź moim usprawiedli-
wieniem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie Jego spra-
wiedliwe zagniewanie.
O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą moją 
ufność, ponieważ obawiam się wszystkiego ze strony 
mojej skłonności do czynienia zła, natomiast spodzie-
wam się wszystkiego od Twojej dobroci.
Wyniszcz we mnie wszystko to, co może się Tobie nie 
podobać, albo sprzeciwiać. Niech Twoja czysta miłość 
tak głęboko przeniknie moje serce, abym nigdy nie zapo-
mniał(a) o Tobie, ani był odrzucony(a) od Ciebie, o to 
błagam Cię przez Twoją dobroć.
Niech imię moje będzie zapisane w Tobie, ponieważ 
pragnę, aby największym moim szczęściem i radością 
było żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen.

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

zaprzeczeniem człowieczeństwa człowieka i 
samej jego tożsamości. Nie wolno bowiem za-
pominać, że usunięcie w cień zagadnień bytu 
prowadzi nieuchronnie do utraty kontaktu            
z obiektywną prawdą, a w konsekwencji z fun-
damentem, na którym opiera się ludzka god-
ność. W ten sposób stwarza się możliwość 
wymazania z oblicza człowieka tych cech, któ-
re ujawniają jego podobieństwo do Boga, aby 
stopniowo wzbudzić w nim destrukcyjną wolę 
mocy albo pogrążyć go w rozpaczy osamot-
nienia. Gdy człowiekowi odbierze się prawdę, 
wszelkie próby wyzwolenia go stają się całko-
wicie nierealne, ponieważ prawda i wolność 
albo istnieją razem, albo też razem marnie gi-
ną106.
91. Komentując wymienione wyżej nurty myś-
lowe, nie próbowałem przedstawić pełnego
obrazu obecnej sytuacji filozofii: trudno zresztą
byłoby ująć ją w ramy jakiejś jednolitej wizji.
Muszę podkreślić, że w rzeczywistości w wielu
dziedzinach zasoby wiedzy i mądrości znacz-
nie się wzbogaciły. Wystarczy tu wymienić lo-
gikę, filozofię języka, epistemologię, filozofię
przyrody, antropologię, pogłębioną analizę po-
znania poprzez uczucia, egzystencjalne ujęcie
zagadnienia wolności. Z drugiej strony, szero-
ka akceptacja zasady immanencji, stanowiącej
centralny element roszczeń racjonalistycz-
nych, wzbudziła już w ubiegłym stuleciu falę
reakcji, które doprowadziły do radykalnego
podważenia postulatów uważanych za niena-
ruszalne. Powstały w ten sposób nurty irracjo-
nalistyczne, natomiast analiza krytyczna

89. Źródłem nie mniejszych zagrożeń jest pra-
gmatyzm — sposób myślenia tych, którzy do-
konując wyborów nie widzą potrzeby odwoła-
nia się do refleksji teoretycznej ani do ocen
opartych na zasadach etycznych. Ten nurt
myślowy ma doniosłe konsekwencje prakty-
czne. W szczególności doprowadził do uk-
ształtowania się pewnej koncepcji demokracji,
w której nie ma miejsca na jakiekolwiek odnie-
sienie do zasad o charakterze aksjologicz-
nym, a więc niezmiennych: o dopuszczalności
lub niedopuszczalności określonego postępo-
wania decyduje tu głosowanie większości par-
lamentarnej105. Konsekwencje takiego zało-
żenia są oczywiste: najważniejsze wybory mo-
ralne człowieka zostają w rzeczywistości uza-
leżnione od decyzji podejmowanych doraźnie
przez organy instytucjonalne. Więcej — nawet
sama antropologia jest w dużej mierze uwa-
runkowana przez jednowymiarową wizję czło-
wieka, w której nie mieszczą się ani wielkie
dylematy etyczne, ani też refleksja egzysten-
cjalna nad sensem cierpienia i ofiary, życia i
śmierci.
90. Poglądy omówione do tej pory prowadzą
z kolei do koncepcji ogólniejszej, wyznaczają-
cej dziś — jak się zdaje — wspólny horyzont
wielu filozofii, które straciły wrażliwość na za-
gadnienia bytu. Mam na myśli wizję nihilisty-
czną, która jest jednocześnie odrzuceniem
wszelkich fundamentów i negacją wszelkiej
prawdy obiektywnej. Nihilizm nie tylko pozo-
staje w sprzeczności z wymogami i z treścią
słowa Bożego, ale przede wszystkim jest

wykazała daremność dążeń do absolutnego 
samouzasadnienia rozumu.
Nasza epoka została określona przez niektó-
rych myślicieli mianem «epoki postmoderniz-
mu». Termin ten, stosowany często w bardzo 
różnych kontekstach, wskazuje na pojawienie 
się całego zespołu nowych czynników, których 
oddziaływanie jest tak rozległe i silne, że zdoła-
ło wywołać istotne i trwałe przemiany. Pierwo-
tnie posługiwano się tym określeniem w odnie-
sieniu do zjawisk natury estetycznej, społecz-
nej czy technologicznej. Później znalazło ono 
zastosowanie w sferze filozofii, zachowując 
jednak pewną dwuznaczność, zarówno dlate-
go że ocena tego co «postmodernistyczne» 
jest czasem pozytywna, a czasem negatywna, 
jak i dlatego że nie istnieje powszechnie przy-
jęte rozwiązanie trudnego problemu granic 
między kolejnymi epokami historycznymi. Jed-
no wszakże nie ulega wątpliwości: nurty myśl-
owe odwołujące się do postmodernizmu zasłu-
gują na uwagę. Niektóre z nich głoszą bowiem, 
że epoka pewników minęła bezpowrotnie,       
a człowiek powinien teraz nauczyć się żyć      
w sytuacji całkowitego braku sensu, pod zna-
kiem tymczasowości i przemijalności. Wielu 
autorów, dokonując niszczycielskiej krytyki 
wszelkich pewników, zapomina o niezbędnych 
rozróżnieniach i podważa nawet pewniki wiary.
Nihilizm ten znajduje swego rodzaju potwier-
dzenie w straszliwym doświadczeniu zła, jakie 
dotknęło naszą epokę. W obliczu tragizmu 
tego doświadczenia załamał się racjonalisty-
czny optymizm, który odczytywał historię jako 
zwycięski pochód rozumu, źródła szczęścia i 
wolności; w konsekwencji jednym z najwię-
kszych zagrożeń jest dzisiaj, u kresu stulecia, 
pokusa rozpaczy.

XIII Rodzinny Piknik Parafialny
Po przerwie związanej z pandemią, w ogrodach parafialnych spotkaliśmy się na XIII Rodzinnym Pikniku. Był koncert umuzykalniający dla dzie-
ci, warsztaty rękodzielnicze, występ Wilanowskiej Orkiestry Dętej, chóru Modo Maiorum oraz pokazy artystyczne dzieci uczęszczających na 
zajęcia do Centrum Kultury Wilanów, a także Grupa Seniorów Wilanowskich i Kuźnia Artystyczna. w ramach imprez towarzyszących odbyły 
się konkursy dla dzieci oraz możliwość przejażdżki kucykiem. Catering zapewnił dobre jedzenie z grilla. Imprezę zakończył koncert zespołu 
Fisheclectic. Więcej zdjęć na stronie www.parafiawilanow.pl. Fot. Adam Wieczorek

Obietnice różańcowe,
 które otrzymał od Niepokalanej Matki bł. Alan de Rupe

1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali Różaniec, obiecuję szczególną opiekę.
2. Dla tych, którzy będą wytrwale odmawiali Różaniec, zachowam pewne zupełnie szczególne łaski.
3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekło; zniszczy występek i rozgromi herezje.
4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi

pragnienie szukania nieba.
5. Ci, którzy zawierzą mi przez Różaniec, nie zginą.
6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój Różaniec rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem, ani nie

umrą nie przygotowani.
7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu Różańcowi nie umrą bez pocieszenia Kościoła.
8. Ci, którzy będą odmawiali Różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski oraz będą

mieli udział w zasługach błogosławionych.
9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały Różaniec.
10.Prawdziwe dzieci mojego Różańca będą się radować wielką uchwałą w niebie.
11.To, o co prosić będziecie przez mój Różaniec, otrzymacie.
12.Ci, którzy będą rozpowszechniać mój Różaniec, otrzymają ode mnie pomoc w swoich potrzebach.
13.Otrzymałam od mego Syna zapewnienie że czciciele mego Różańca będą mieli w świętych,  niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinę

śmierci.
14.Ci, którzy wiernie odmawiają mój Różaniec, są moimi dziećmi - prawdziwie są oni braćmi i siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa.
15.Nabożeństwo mojego różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 31 X 1998 r. nr 1636/K /98. 

 Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 
i wspomnienie Niepokalanego Serca 

Najświętszej Maryi Panny
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radości.

 W piątek 24 czerwca, w Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa, po Mszy Świętej o godz. 18.00 dokonamy aktu poświęcenia siebie 
Sercu Jezusa i Sercu Maryi oraz uznamy Jezusa Chrystusa Królem swego serca, małżeństwa, rodziny i Ojczyzny. Po czym zapra-
szamy na nabożeństwo ku czci Najświętszych Serc, podczas którego między innymi odmówimy jedną część Różańca. Nabożeństwo 
zakończymy o godz. 21.00 Apelem Jasnogórskim.

Akt osobistego poświęcenia się
Najświętszemu Sercu Jezusowemu

oddaję i poświęcam siebie Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa Chrystusa; moją osobę i moje życie, moje uczyn-
ki, trudy i cierpienia, aby odtąd jedynie czcić, miłować i 
wielbić to Serce.
Mocno postanawiam należeć całkowicie do Niego i czy-
nić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego 
serca wszystkiego, co by Mu się mogło nie podobać.
Ciebie, o Najświętsze Serce, obieram jako jedyny prze-
dmiot mojej miłości, jako obrońcę mego życia, jako rę-
kojmię mego zbawienia, jako lekarstwo na moją słabość, 
jako naprawienie wszystkich błędów mojego życia i jako 
pewne schronienie w godzinę mej śmierci.
O Serce Jezusa pełne dobroci, bądź moim usprawiedli-
wieniem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie Jego spra-
wiedliwe zagniewanie.
O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą moją 
ufność, ponieważ obawiam się wszystkiego ze strony 
mojej skłonności do czynienia zła, natomiast spodzie-
wam się wszystkiego od Twojej dobroci.
Wyniszcz we mnie wszystko to, co może się Tobie nie 
podobać, albo sprzeciwiać. Niech Twoja czysta miłość 
tak głęboko przeniknie moje serce, abym nigdy nie zapo-
mniał(a) o Tobie, ani był odrzucony(a) od Ciebie, o to 
błagam Cię przez Twoją dobroć.
Niech imię moje będzie zapisane w Tobie, ponieważ 
pragnę, aby największym moim szczęściem i radością 
było żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen.

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 

zaprzeczeniem człowieczeństwa człowieka i 
samej jego tożsamości. Nie wolno bowiem za-
pominać, że usunięcie w cień zagadnień bytu 
prowadzi nieuchronnie do utraty kontaktu            
z obiektywną prawdą, a w konsekwencji z fun-
damentem, na którym opiera się ludzka god-
ność. W ten sposób stwarza się możliwość 
wymazania z oblicza człowieka tych cech, któ-
re ujawniają jego podobieństwo do Boga, aby 
stopniowo wzbudzić w nim destrukcyjną wolę 
mocy albo pogrążyć go w rozpaczy osamot-
nienia. Gdy człowiekowi odbierze się prawdę, 
wszelkie próby wyzwolenia go stają się całko-
wicie nierealne, ponieważ prawda i wolność 
albo istnieją razem, albo też razem marnie gi-
ną106.
91. Komentując wymienione wyżej nurty myś-
lowe, nie próbowałem przedstawić pełnego
obrazu obecnej sytuacji filozofii: trudno zresztą
byłoby ująć ją w ramy jakiejś jednolitej wizji.
Muszę podkreślić, że w rzeczywistości w wielu
dziedzinach zasoby wiedzy i mądrości znacz-
nie się wzbogaciły. Wystarczy tu wymienić lo-
gikę, filozofię języka, epistemologię, filozofię
przyrody, antropologię, pogłębioną analizę po-
znania poprzez uczucia, egzystencjalne ujęcie
zagadnienia wolności. Z drugiej strony, szero-
ka akceptacja zasady immanencji, stanowiącej
centralny element roszczeń racjonalistycz-
nych, wzbudziła już w ubiegłym stuleciu falę
reakcji, które doprowadziły do radykalnego
podważenia postulatów uważanych za niena-
ruszalne. Powstały w ten sposób nurty irracjo-
nalistyczne,   natomiast   analiza   krytyczna

89. Źródłem nie mniejszych zagrożeń jest pra-
gmatyzm — sposób myślenia tych, którzy do-
konując wyborów nie widzą potrzeby odwoła-
nia się do refleksji teoretycznej ani do ocen
opartych na zasadach etycznych. Ten nurt
myślowy ma doniosłe konsekwencje prakty-
czne. W szczególności doprowadził do uk-
ształtowania się pewnej koncepcji demokracji,
w której nie ma miejsca na jakiekolwiek odnie-
sienie do zasad o charakterze aksjologicz-
nym, a więc niezmiennych: o dopuszczalności
lub niedopuszczalności określonego postępo-
wania decyduje tu głosowanie większości par-
lamentarnej105. Konsekwencje takiego zało-
żenia są oczywiste: najważniejsze wybory mo-
ralne człowieka zostają w rzeczywistości uza-
leżnione od decyzji podejmowanych doraźnie
przez organy instytucjonalne. Więcej — nawet
sama antropologia jest w dużej mierze uwa-
runkowana przez jednowymiarową wizję czło-
wieka, w której nie mieszczą się ani wielkie
dylematy etyczne, ani też refleksja egzysten-
cjalna nad sensem cierpienia i ofiary, życia i
śmierci.
90. Poglądy omówione do tej pory prowadzą
z kolei do koncepcji ogólniejszej, wyznaczają-
cej dziś — jak się zdaje — wspólny horyzont
wielu filozofii, które straciły wrażliwość na za-
gadnienia bytu. Mam na myśli wizję nihilisty-
czną, która jest jednocześnie odrzuceniem
wszelkich fundamentów i negacją wszelkiej
prawdy obiektywnej. Nihilizm nie tylko pozo-
staje w sprzeczności z wymogami i z treścią
słowa   Bożego,  ale   przede   wszystkim   jest

wykazała daremność dążeń do absolutnego 
samouzasadnienia rozumu.
Nasza epoka została określona przez niektó-
rych myślicieli mianem «epoki postmoderniz-
mu». Termin ten, stosowany często w bardzo 
różnych kontekstach, wskazuje na pojawienie 
się całego zespołu nowych czynników, których 
oddziaływanie jest tak rozległe i silne, że zdoła-
ło wywołać istotne i trwałe przemiany. Pierwo-
tnie posługiwano się tym określeniem w odnie-
sieniu do zjawisk natury estetycznej, społecz-
nej czy technologicznej. Później znalazło ono 
zastosowanie w sferze filozofii, zachowując 
jednak pewną dwuznaczność, zarówno dlate-
go że ocena tego co «postmodernistyczne» 
jest czasem pozytywna, a czasem negatywna, 
jak i dlatego że nie istnieje powszechnie przy-
jęte rozwiązanie trudnego problemu granic 
między kolejnymi epokami historycznymi. Jed-
no wszakże nie ulega wątpliwości: nurty myśl-
owe odwołujące się do postmodernizmu zasłu-
gują na uwagę. Niektóre z nich głoszą bowiem, 
że epoka pewników minęła bezpowrotnie,       
a człowiek powinien teraz nauczyć się żyć      
w sytuacji całkowitego braku sensu, pod zna-
kiem tymczasowości i przemijalności. Wielu 
autorów, dokonując niszczycielskiej krytyki 
wszelkich pewników, zapomina o niezbędnych 
rozróżnieniach i podważa nawet pewniki wiary.
Nihilizm ten znajduje swego rodzaju potwier-
dzenie w straszliwym doświadczeniu zła, jakie 
dotknęło naszą epokę. W obliczu tragizmu 
tego doświadczenia załamał się racjonalisty-
czny optymizm, który odczytywał historię jako 
zwycięski pochód rozumu, źródła szczęścia i 
wolności; w konsekwencji jednym z najwię-
kszych zagrożeń jest dzisiaj, u kresu stulecia, 
pokusa rozpaczy.

XIII Rodzinny Piknik Parafialny
Po przerwie związanej z pandemią, w ogrodach parafialnych spotkaliśmy się na XIII Rodzinnym Pikniku. Był koncert umuzykalniający dla dzie-
ci, warsztaty rękodzielnicze, występ Wilanowskiej Orkiestry Dętej, chóru Modo Maiorum oraz pokazy artystyczne dzieci uczęszczających na 
zajęcia do Centrum Kultury Wilanów, a także Grupa Seniorów Wilanowskich i Kuźnia Artystyczna. w ramach imprez towarzyszących odbyły 
się konkursy dla dzieci oraz możliwość przejażdżki kucykiem. Catering zapewnił dobre jedzenie z grilla. Imprezę zakończył koncert zespołu 
Fisheclectic. Więcej zdjęć na stronie www.parafiawilanow.pl. Fot. Adam Wieczorek

Obietnice różańcowe,
 które otrzymał od Niepokalanej Matki bł. Alan de Rupe

1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali Różaniec, obiecuję szczególną opiekę.
2. Dla tych, którzy będą wytrwale odmawiali Różaniec, zachowam pewne zupełnie szczególne łaski.
3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekło; zniszczy występek i rozgromi herezje.
4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi

pragnienie szukania nieba.
5. Ci, którzy zawierzą mi przez Różaniec, nie zginą.
6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój Różaniec rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem, ani nie

umrą nie przygotowani.
7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu Różańcowi nie umrą bez pocieszenia Kościoła.
8. Ci, którzy będą odmawiali Różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski oraz będą

mieli udział w zasługach błogosławionych.
9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały Różaniec.
10.Prawdziwe dzieci mojego Różańca będą się radować wielką uchwałą w niebie.
11.To, o co prosić będziecie przez mój Różaniec, otrzymacie.
12.Ci, którzy będą rozpowszechniać mój Różaniec, otrzymają ode mnie pomoc w swoich potrzebach.
13.Otrzymałam od mego Syna zapewnienie że czciciele mego Różańca będą mieli w świętych,  niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinę

śmierci.
14.Ci, którzy wiernie odmawiają mój Różaniec, są moimi dziećmi - prawdziwie są oni braćmi i siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa.
15.Nabożeństwo mojego różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 31 X 1998 r. nr 1636/K /98. 

 Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 
i wspomnienie Niepokalanego Serca 
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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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Nabożeństwo czerwcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych     w wypominkach rocznych.
W czwartek, 23 czerwca br., o godz. 
18.30. zostanie odprawione nabożeństwo 
czerwcowe przy krzyżu na Powsinku, przy 
jeziorku. Po nabożeństwie zapraszamy ca-
łe rodziny na grilla. Centrum Kultury Wila-
nów zapewnia dobrą zabawę. 
Zapraszamy na Msze św. odprawiane       
w języku łacińskim ze śpiewem gregoriań-
skim, w każdą 4 niedzielę miesiąca o go-
dzinie 20.00. Najbliższa Msza będzie od-
prawiona 26 czerwca br. 
W piątek 24 czerwca, w Uroczystość Naj-
świętszego Serca Jezusa, po Mszy Świę-
tej o godz. 18.00 dokonamy aktu poświę-
cenia siebie Sercu Jezusa i Sercu Maryi 
oraz uznamy Jezusa Chrystusa Królem 
swego serca, małżeństwa, rodziny i Ojczy-
zny. Po czym zapraszamy na nabożeń-
stwo ku czci Najświętszych Serc, podczas 

którego między innymi odmówimy jedną 
część Różańca. Nabożeństwo zakończy-
my o godz. 21.00 Apelem Jasnogórskim. 
W tym tygodniu przypadają następujące 
wspomnienia liturgiczne:

−

−

−

K O M E N T A R Z
  Psalmista wyraża dziś swój stosunek do 

Boga następującymi słowami: „Ciebie, mój 
Boże, pragnie moja dusza; Boże, mój Boże, 
szukam Ciebie; ciało moje tęskni za Tobą jak 
zeschła ziemia łaknąca wody”. I moglibyśmy 
się spytać: gdzie możliwe jest najpełniej od-
naleźć Pana, nasycić naszą duszę i umocnić 
nasze ciało? Człowiek współczesny miota 
się, gubi się, upada szukając odpowiedzi na 
te pytania. 

   Odpowiedź wiary jest prosta i jednozna-
czna. To w wydarzeniu Mszy św. - Naj-
świętszej Ofiary i naszym w niej uczestnictwie 
odnajdujemy najpełniejszą odpowiedź. To         
w niej Pan nasz Jezus Chrystus będąc 
prawdziwie obecny pozwala się odnaleźć. To 
w niej umacniamy się, gdy spożywamy Jego 
Ciało za nas wydane. To w niej Krew za nas 
wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Wobec 
tej odpowiedzi wiary powinniśmy prosić Pana: 
„Przymnóż nam wiary!”.

we wtorek, 20 czerwca, wspomnienie 
św. Alojzego Gonzagi, zakonnika, 
w czwartek, 23 czerwca, uroczystość 
Narodzenia św. Jana Chrzciciela,
w piątek, 24 czerwca, uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
W tym dniu, zgodnie z przepisem kan.
1251 KPK nie obowiązuje post i moż-
na spożywać pokarmy mięsne.
w sobotę, 25 czerwca, wspomnienie 
Niepokalanego Serca Najśw. Maryi 
Panny.

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

AKLAMACJA
Por. J 10, 27

PIERWSZE CZYTANIE 
Za 12, 10-11; 13, 1

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza: Tak 
mówi Pan: «Na dom Dawida i na mieszkań-
ców Jeruzalem wyleję ducha łaski przebłaga-
nia. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i 
boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedyna-
kiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad 
pierworodnym. W owym dniu będzie wielki 
płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Ha-
dad-Rimmon na równinie Megiddo. W owym 
dniu wytryśnie źródło, dostępne dla domu Da-
wida i dla mieszkańców Jeruzalem, na obmy-
cie grzechu i zmazy».

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

Boże, mój Boże, szukam Ciebie * 
i pragnie Ciebie moja dusza. 
Ciało moje tęskni za Tobą * 
jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, * 
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. 
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, * 
więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie * 
i wzniosę ręce w imię Twoje. 
Moja dusza syci się obficie, * 
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Bo stałeś się dla mnie pomocą * 
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie: 
Do Ciebie lgnie moja dusza, * 
prawica Twoja mnie wspiera.

DRUGIE CZYTANIE 
Ga 3, 26-29

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do 
Galatów Bracia: Wszyscy przez wiarę jesteś-
cie synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie. Bo 
wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni 
w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. 
Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już nie-
wolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mę-
żczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście 
kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś 
należycie do Chrystusa, to jesteście też po-
tomstwem Abrahama, dziedzicami zgodnie 
z obietnicą.

Oto słowo Boże

Moje owce słuchają mego głosu, 
Ja znam je, a one idą za Mną.

.EWANGELIA 
Łk 9, 18-24

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:  
Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli      
z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapy-
taniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?» Oni 
odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za 
Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z da-
wnych proroków zmartwychwstał». Zapytał 
ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Piotr 
odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». Wte-
dy surowo im przykazał i napominał ich, żeby 
nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Czło-
wieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzu-
cony przez starszyznę, arcykapłanów i uczo-
nych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego 
dnia zmartwychwstanie». Potem mówił do 
wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, 
niech się zaprze samego siebie, niech co 
dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśla-
duje. Bo kto chce zachować swoje życie, 
straci je, a kto straci swe życie z mego powo-
du, ten je zachowa».

Oto słowo Pańskie

Zapraszamy 

na Adorację
NNaajjśśwwiięęttsszzeeggoo  SSaakkrraammeennttuu 

w  KKaapplliiccyy  śśww..  AAnnnnyy

we ŚRODĘ  w godz. 7.30we ŚRODĘ  w godz. 7.30--21.0021.00  
ww CZWARTEK w godz.  7.30 CZWARTEK w godz.  7.30--24.0024.00  

w PIĄTEK w godz. 7.30w PIĄTEK w godz. 7.30--19.00

12.06-10.07.2022
 Módlmy się za pośrednictwem Maryi 
za rodziny, aby stawały się miejscem 

duchowego wzrastania w wierze, 
nadziei i miłości

Do końca czerwca 2022 r. 
prezentowana jest wystawa 

malarstwa olejnego
Marty Piekut 

i Jolanty Dubiel, 
Zapraszamy 

do odwiedzania wystawy

Niedziela 26.06.2022 r. 
godz. 20:00

Intencja 
MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ 

wspólnot parafialnych
w czerwcu br.:

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

 −

−

Nabożeństwa Czerwcowe

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w kościele 
litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

codziennie po Mszy św. o godz. 17:00.

W czwartek, 23 czerwca br., o godz. 18.30. 
nabożeństwo czerwcowe zostanie odprawione przy 

krzyżu na Powsinku, przy jeziorku. 
Po nabożeństwie zapraszamy całe rodziny na grilla. 
Centrum Kultury Wilanów zapewnia dobrą zabawę. 
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