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1. Nabożeństwo czerwcowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych
w wypominkach rocznych.

Bożemu Sercu odprawiane jest cyklicz- 6. W tym tygodniu przypadają następujące
nie, w każdy pierwszy piątek miesiąca.
wspomnienia liturgiczne:
W pierwszą sobotę miesiąca, 2 lipca br., − we wtorek, 28 czerwca, wspomnienie św.
Ireneusza, biskupa i męczennika,
o godz. 7.00., zostanie odprawiona Msza
św.
o
Niepokalanym
Sercu
NMP.
Po
2. Msza św. w języku łacińskim, ze śpiewem
− w środę, 29 czerwca, uroczystość św.
Mszy zostanie odprawione nabożeństwo
Apostołów Piotra i Pawła,
gregoriańskim zostanie odprawiona o godz.
Pierwszosobotnie.
Zapraszamy
do
−
w czwartek 30 czerwca, wspomnienie
20.00.
wspólnej modlitwy.
Świętych Pierwszych Męczenników św.
3. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca i 4. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona
Kościoła Rzymskiego.
I sobota miesiąca.
jest na Daninę św. Piotra. Więcej
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
informacji na ten temat można znaleźć na
imieniny, składamy życzenia błogosłaW piątek, 1 lipca br., Msza św. wotywna
naszej stronie internetowej i facebooku.
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności
o Najśw. Sercu Pana Jezusa o godz. 12.00.
w życiu osobistym i zawodowym.
Z sakramentu pokuty i pojednania można 5. Z piątku, 1 lipca na sobotę, 2 lipca br.
będzie skorzystać od godz. 16.00. O godz.
w naszej parafii, odbędzie się kolejna NoPIERWSZY PIĄTEK MIEĄCA
cna Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00. zostanie odprawiana Msza św. z inw
ciszy,
w
intencji
"Zatrzymania
aborcji".
tencją wynagradzającą Bożemu Sercu. Po
1 lipca 2022 r.
Adoracja rozpocznie się o godz. 19.30,
Mszy zostanie odprawione Nabożeństwo
godz. 12.00. Msza św. wotywna
a zakończy o godz. 7.00. Serdecznie zaPierwszopiątkowe, prowadzone przez
o Najśw. Sercu Pana Jezusa
praszamy
parafian
do
modlitwy,
w
dogowspólnotę Odnowy w Duchu Świętym. Zadnej dla siebie porze. Więcej informacji
po Mszy o godz. 18.00
praszamy wszystkich Parafian do wspólnej
na stronie internetowej naszej parafii i fb.
wspólnota Odnowy w Duchu
modlitwy. Nabożeństwo Wynagradzające

W niedzielę 26.06.2022 r.
zbiórka
na Daninę św. Piotra.
Ofiary z tacy zostaną przekazane do dyspozycji papieża Franciszka jako wsparcie jego posługi apostolskiej i charytatywnej. To tzw. Danina św. Piotra, nazywana też święto-pietrzem lub obolem św. Piotra.
Zwyczajowo Danina św. Piotra zbierana jest z okazji
uroczystości Apostołów św. Piotra i św. Pawła, 29
czerwca lub w niedzielę najbliższą tej uroczystości.
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12.06-10.07.2022
Módlmy się za pośrednictwem Maryi
za rodziny, aby stawały się miejscem
duchowego wzrastania w wierze,
nadziei i miłości
Nr 695

L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
1 Krl 19, 16b. 19-21

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej: Pan
rzekł do Eliasza: «Elizeusza, syna Szafata
z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie». Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza,
syna Szafata, orzącego: dwanaście par wołów
przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz,
podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój
płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: «Pozwól mi
ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą». On mu odpowiedział:
«Idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem?» Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów,
złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli.
Następnie zabrał się i poszedłszy za Eliaszem,
stał się jego sługą.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11
Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem

S Ł O W A

Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do
wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako
zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się w tym
jednym nakazie: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». A jeśli u
was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie,
byście się wzajemnie nie zjedli. Oto, czego
uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego
innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi
zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie.
Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu.i
Oto słowo Boże
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AKLAMACJA
1 Sm 3, 9d; J 6, 68c
Mów, Panie, bo sługa Twój słucha.
Ty masz słowa życia wiecznego.

EWANGELIA
Łk 9, 51-62

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa
z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci
wybrali się w drogę i weszli do pewnego
miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, poBłogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
nieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to,
bo serce napomina mnie nawet nocą.
uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień
On jest po mojej prawicy, nic mną nie
spadnie z nieba i pochłonie ich?» Lecz On,
zachwieje.
odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, * innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś
powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, doa ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz * kądkolwiek się udasz». Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki podniebne –
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejTy ścieżkę życia mi ukażesz, *
sca, gdzie by głowę mógł położyć». Do
pełnię radości przy Tobie
innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś
i wieczne szczęście *
odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw
po Twojej prawicy.
pójść pogrzebać mojego ojca». Odparł mu:
«Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych,
a ty idź i głoś królestwo Boże». Jeszcze inny
DRUGIE CZYTANIE
rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozGa 5, 1. 13-18
wól mi najpierw pożegnać się z moimi w doCzytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do mu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek
Galatów Bracia: Ku wolności wyswobodził nas przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląChrystus. A zatem trwajcie w niej i nie podda- da, nie nadaje się do królestwa Bożego».
wajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!
Oto słowo Pańskie
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do
Ciebie, *
mówię do Pana: «Ty jesteś Panem moim».
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.

W Klimatach:

KOMENTARZ
Czym jest wolność? Jak z niej korzystać?
Co nas zniewala? Już od początku dziejów
ludzkości widzimy, że człowiek obdarowany
wolnością różnie sobie z nią radzi. Zwiedzeni
przez szatana pierwsi rodzice spożywają
owoc z zakazanego drzewa i doświadczają
niszczących skutków grzechu nieposłuszeństwa. Elizeusz, w pierwszym czytaniu, namaszczony przez Eliasza na proroka idzie za
nim i staje się jego sługą. Ludzie napotkani
przez Jezusa w dzisiejszej Ewangelii i wezwani, by pójść za Nim wyrażają taką chęć, ale
warunkują ją postawą „pozwól mi najpierw”.
Jan Paweł II – „papież wolności” mówił
nam, że wolność jest darem, ale i nieustannym zadaniem. Nie jest ona wartością absolutną, autentycznie realizuje się tylko i wyłącznie w kontekście innych wartości, szczególnie
prawdy i dobra. Ma ona wymiar jednostkowy i
społeczny. Papież uważał, że człowiek nie
może się lękać wolności, nie może uciekać
przed wolnością. Ma podejmować decyzje
w wielu podstawowych dziedzinach, w których toczy się ludzkie życie, jak np. polityka,
ekonomia, kultura. Mocą Chrystusa dorastajmy do takiej wolności.
Ks. Tomasz Lis
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Wiara i rozum – cd.

Wspomnienie liturgiczne św. Ireneusza
Św. Ireneusz żył w drugim wieku, pochodził ze Smyrny (obecny Izmir) w Azji Mniejszej, gdzie w młodości pobierał nauki u Polikarpa.
Następnie jako kapłan osiadł w Lyonie, gdzie po męczeńskiej śmieci Potyna, w czasie prześladowania z 177 r., został jego następcą.
Wspomnienie liturgiczne św. Ireneusza obchodzimy 28 czerwca.

Zielono mi...

Trudne czasy
Kościół za czasów Ireneusza musiał stawiać czoła dwom zewnętrznym przeciwnikom: pogaństwu i judaizmowi oraz przeciwnikom wewnętrznym: gnostycyzmowi i montanizmowi. Gnostycyzm składał się z zespołu różnorodnych sekt,
które chciały włączyć w chrześcijaństwo orientalne mity i filozoficzne zasady pogańskiej Grecji. Drugą potężną herezją czasu Ireneusza był montanizm,
pochodzący od Montanusza, frygijskiego kapłana Cybeli, boga płodności, który
w II wieku nawrócił się na chrześcijaństwo. Montanusz w swej nadgorliwości
zaczął uznawać swoje wizje za głos Ducha Świętego i zaczął przepowiadać
bliskość końca świata i potrzebę odsunięcia się chrześcijan od tego świata.
Podczas gdy gnostycyzm wstrząsał duchowymi kolumnami wiary, montanizm
niszczył powszechną misję daną Kościołowi przez Chrystusa. To tymi herezjami zajmował się biskup Lyonu, walcząc z nimi.

Dzieła
Ireneusz był jednym z pierwszych myślicieli chrześcijańskich, który usystematyzował swoje idee. Z bogatej twórczości zachowały się w całości dwa dzieła:
„Wykład nauki apostolskiej” oraz „Przeciw herezjom”. Ireneusz w tym dziele
przedstawił wszystkie błędy, jakie nękały pierwotne chrześcijaństwo.

Śmierć
Przypuszcza się, że zmarł śmiercią męczeńską albo podczas oblężenia Lyonu i
masakry ludności przez hordy cesarza Septyma Groźnego w 197 r. Biskup
Lyonu jest wskazywany przez Sobór Watykański II jako „wzór wielkiego biskupa”. Był przede wszystkim człowiekiem wiary, cechuje go roztropność, bardzo
dobra znajomość doktryny oraz żarliwość misyjna. Ireneusz czerpał swą siłę
z modlitwy, swą mądrość i rozeznanie ze stałego rozmyślania nad Pismem
Świętym.
Ks. Tomasz Blicharz
Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/690/Sw-Ireneusz-biskup-i-meczennik

żądając w zamian. W tej perspektywie fundamentalną i pilną potrzebą staje się wnikliwa
analiza tekstów: przede wszystkim tekstów biROZDZIAŁ VII POTRZEBY I ZADANIA CHWILI OBECNEJ
blijnych, a z kolei tych, w których wyraża się
żywa Tradycja Kościoła. W związku z tym wyAktualne zadania teologii
łaniają się dziś pewne problemy, częściowo
92. W różnych epokach dziejów teologia — ja- metodologii, aby prawda mogła zostać na no- tylko nowe, których poprawnego rozwiązania
ko rozumowe ujęcie Objawienia — stawała za- wo poznana i wyrażona. Prawda, którą jest nie można będzie znaleźć bez udziału filozofii.
wsze przed zadaniem recepcji dorobku róż- Chrystus, domaga się, by ją przyjąć jako uninych kultur, a następnie przyswojenia im treści wersalny autorytet, który stanowi oparcie za- 94. Pierwsze problematyczne zagadnienie dowiary przy pomocy pojęć odpowiadających tym równo dla teologii, jak i dla filozofii, dostarcza tyczy relacji między znaczeniem a prawdą. Jak
kulturom. Także dzisiaj ma do spełnienia dwo- im bodźców i pozwala wzrastać (por. Ef 4, 15). każdy inny tekst, także źródła interpretowane
przez teologa przenoszą przede wszystkim pejaką misję. Z jednej strony musi bowiem realizować zadanie, jakie w swoim czasie powie- Wiara w możliwość poznania prawdy mającej wien sens, który należy odkryć i ukazać. Otóż
rzył jej Sobór Watykański II, to znaczy odnowić wartość uniwersalną nie jest bynajmniej źró- sens ten przybiera tu postać prawdy o Bogu,
swą metodologię, aby móc skuteczniej służyć dłem nietolerancji; przeciwnie, stanowi nieod- przez Boga samego ukazanej za pośredniewangelizacji. Trudno nie przytoczyć w tym zowny warunek szczerego i autentycznego ctwem świętego tekstu. Tak więc język ludzki
kontekście słów, które papież Jan XXIII wypo- dialogu między ludźmi. Tylko spełniając ten staje się ucieleśnieniem języka Boga, który
wiedział otwierając obrady Soboru: «Zgodnie warunek mogą oni przezwyciężyć podziały i objawia swoją prawdę «zniżając się» przedziwz gorącym pragnieniem wszystkich, którzy razem dążyć do poznania całej prawdy, prze- nie do naszego poziomu, zgodnie z logiką
szczerze miłują wiarę chrześcijańską, katolicką mierzając drogi, które zna tylko Duch zmar- Wcielenia110. Jest zatem konieczne, aby tei apostolską, nauka ta musi być szerzej pozna- twychwstałego Chrystusa109. Obecnie prag- olog interpretujący źródła Objawienia postawił
wana i głębiej rozumiana, a ludzkim umysłom nę zatem ukazać, jakie konkretne formy przy- sobie pytanie, jaką głęboką i nieskażoną pranależy zapewnić pełniejsze wykształcenie i jmuje dziś ten postulat jedności z punktu wi- wdę pragną mu przekazać teksty, niezależnie
formację w tej dziedzinie; konieczne jest, aby dzenia aktualnych zadań teologii.
od ograniczeń narzuconych im przez język.
ta pewna i niezmienna doktryna, której należy 93. Zasadniczym celem teologii jest zrozumieokazywać wierność i szacunek, była pogłębia- nie Objawienia i treści wiary. Prawdziwym Prawda tekstów biblijnych, zwłaszcza Ewanna oraz przedstawiana w sposób odpowiada- centrum refleksji teologicznej winna być zatem gelii, z pewnością nie polega wyłącznie na tym,
jący wymogom naszych czasów»107.
kontemplacja samej tajemnicy Boga w Trójcy że opowiadają one o zwykłych wydarzeniach
historycznych lub opisują fakty neutralne, jak
Z drugiej strony teologia musi kierować wzrok Jedynego. Dostęp do niej otwiera refleksja
ku prawdzie ostatecznej, przekazanej jej przez nad tajemnicą Wcielenia Syna Bożego, a więc chciałby historycystyczny pozytywizm111.
Objawienie, nie zatrzymując się na etapach nad tym, że stał się On człowiekiem i w konse- Teksty te, przeciwnie, mówią o faktach, których
pośrednich. Teolog winien pamiętać, że w jego kwencji przyjął mękę i śmierć, a następnie prawdziwość nie wynika jedynie z ich historypracy wyraża się «dynamika wpisana w samą chwalebnie zmartwychwstał, wstąpił do nieba i czności, ale zawiera się w znaczeniu, jakie
wiarę» oraz że właściwym przedmiotem jego zasiadł po prawicy Ojca, skąd zesłał Ducha mają one w historii zbawienia i dla niej. Prawda
poszukiwań jest «Prawda, Bóg żywy i Jego Prawdy, aby ustanowił Kościół i napełniał go ta zostaje w pełni wyjaśniona przez Kościół,
zamysł zbawienia objawiony w Jezusie Chry- życiem. Pierwszoplanowym zadaniem teologii który w ciągu wieków nieustannie odczytuje te
stusie»108. Zadanie to, choć dotyczy w pier- staje się w tym kontekście zrozumienie keno- teksty, zachowując nienaruszony ich pierwotny
wszej kolejności teologii, stanowi zarazem wy- zy Boga, która jest naprawdę wielką tajemnicą sens.
zwanie dla filozofii. Ogrom problemów, jakie dla ludzkiego rozumu, gdyż nie potrafi on poFragmenty Encykliki Jana Pawła II
dziś przed nimi stoją, każe im bowiem współ- jąć, że cierpienie i śmierć mogą wyrażać miCiąg dalszy w natępnym numerze Klimatów
łość, która składa siebie w darze niczego nie
pracować, choć przy zachowaniu odrębnych

"Zielono mi..." zaprasza

Zdjęcia naszych ołtarzy na Boże Ciało.

Kilka tygodni temu Salonik Wilanowski przeżył poważną metamorfozę. Beże i
biel zostały zastąpione przez soczystą zieleń. Nowe fotele i stoliki świetnie
wkomponowały się w klimat Galerii Sztuki, w której można oglądać obrazy,
ikony i inne wystawiane prace artystyczne.

Niedziela 10.00-16.00
W każdą niedzielę Kawiarenka stoi otworem dla stałych i nowych gości. Można
tu przy miłej dla ucha muzyce i sympatycznej atmosferze spotkać się ze
znajomymi i porozmawiać. Zjeść smaczne ciastko, napić się pysznej kawy lub
herbaty, a ostatnio... gorącej czekolady. Na upalne dni aż prosi się napić
ożywczej wody lub oranżady prosto od producenta. Z lodówki nie tylko do dzieci
uśmiecha się kolorowa galaretka - pycha...

Galeria Sztuki – Kawiarenka
Tym uroczym miejscem opiekuje się wspólnota "Przyjaciół Oblubieńca" na
czele z księdzem Maciejem Czaplińskim, którego poznaliśmy już jako aktora,
scenarzystę, montażystę, a teraz poznajemy jako restauratora, kelnera i
dobrego organizatora. Obsługa Kawiarenki dla widzów Widowiska "Megi" jest
znana. Ciasta i napoje podaje między innymi tytułowa Megi lub Jej teatralny
"Sponsor" - nasz lektor Michał, wykonawczyni tytułowej piosenki Aleksandra
Gintrowska, która jest pomysłodawczynią nazwy "Zielono mi.." i inni sympatyczni członkowie wspólnoty. Kto jeszcze nie był w "Zielono mi..." niech się czuje
zaproszony.
Tekst i fot. Elżbieta Wrotek
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W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa po Mszy św. o godz. 10.00 wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy (symbolika czterech stron świata), przy których
były czytane Ewangelie według: Mateusza o ostatniej wieczerzy, Marka o rozmnożeniu chleba, Łukasza o zaproszonych na ucztę i Jana o potrzebie
Fot. Adam Wieczorek
jedności, która jest świadectwem dla świata.
Wystrój ołtarzy przypomniał nam, że Eucharystia, w której uczestniczymy jest realną Obecnością żywego Chrystusa tu i teraz, szansą na spotkanie z Nim i pogłębienie relacji.
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Wiara i rozum – cd.

Wspomnienie liturgiczne św. Ireneusza
Św. Ireneusz żył w drugim wieku, pochodził ze Smyrny (obecny Izmir) w Azji Mniejszej, gdzie w młodości pobierał nauki u Polikarpa.
Następnie jako kapłan osiadł w Lyonie, gdzie po męczeńskiej śmieci Potyna, w czasie prześladowania z 177 r., został jego następcą.
Wspomnienie liturgiczne św. Ireneusza obchodzimy 28 czerwca.

Zielono mi...

Trudne czasy
Kościół za czasów Ireneusza musiał stawiać czoła dwom zewnętrznym przeciwnikom: pogaństwu i judaizmowi oraz przeciwnikom wewnętrznym: gnostycyzmowi i montanizmowi. Gnostycyzm składał się z zespołu różnorodnych sekt,
które chciały włączyć w chrześcijaństwo orientalne mity i filozoficzne zasady pogańskiej Grecji. Drugą potężną herezją czasu Ireneusza był montanizm,
pochodzący od Montanusza, frygijskiego kapłana Cybeli, boga płodności, który
w II wieku nawrócił się na chrześcijaństwo. Montanusz w swej nadgorliwości
zaczął uznawać swoje wizje za głos Ducha Świętego i zaczął przepowiadać
bliskość końca świata i potrzebę odsunięcia się chrześcijan od tego świata.
Podczas gdy gnostycyzm wstrząsał duchowymi kolumnami wiary, montanizm
niszczył powszechną misję daną Kościołowi przez Chrystusa. To tymi herezjami zajmował się biskup Lyonu, walcząc z nimi.

Dzieła
Ireneusz był jednym z pierwszych myślicieli chrześcijańskich, który usystematyzował swoje idee. Z bogatej twórczości zachowały się w całości dwa dzieła:
„Wykład nauki apostolskiej” oraz „Przeciw herezjom”. Ireneusz w tym dziele
przedstawił wszystkie błędy, jakie nękały pierwotne chrześcijaństwo.

Śmierć
Przypuszcza się, że zmarł śmiercią męczeńską albo podczas oblężenia Lyonu i
masakry ludności przez hordy cesarza Septyma Groźnego w 197 r. Biskup
Lyonu jest wskazywany przez Sobór Watykański II jako „wzór wielkiego biskupa”. Był przede wszystkim człowiekiem wiary, cechuje go roztropność, bardzo
dobra znajomość doktryny oraz żarliwość misyjna. Ireneusz czerpał swą siłę
z modlitwy, swą mądrość i rozeznanie ze stałego rozmyślania nad Pismem
Świętym.
Ks. Tomasz Blicharz
Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/690/Sw-Ireneusz-biskup-i-meczennik

żądając w zamian. W tej perspektywie fundamentalną i pilną potrzebą staje się wnikliwa
analiza tekstów: przede wszystkim tekstów biROZDZIAŁ VII POTRZEBY I ZADANIA CHWILI OBECNEJ
blijnych, a z kolei tych, w których wyraża się
żywa Tradycja Kościoła. W związku z tym wyAktualne zadania teologii
łaniają się dziś pewne problemy, częściowo
92. W różnych epokach dziejów teologia — ja- metodologii, aby prawda mogła zostać na no- tylko nowe, których poprawnego rozwiązania
ko rozumowe ujęcie Objawienia — stawała za- wo poznana i wyrażona. Prawda, którą jest nie można będzie znaleźć bez udziału filozofii.
wsze przed zadaniem recepcji dorobku róż- Chrystus, domaga się, by ją przyjąć jako uninych kultur, a następnie przyswojenia im treści wersalny autorytet, który stanowi oparcie za- 94. Pierwsze problematyczne zagadnienie dowiary przy pomocy pojęć odpowiadających tym równo dla teologii, jak i dla filozofii, dostarcza tyczy relacji między znaczeniem a prawdą. Jak
kulturom. Także dzisiaj ma do spełnienia dwo- im bodźców i pozwala wzrastać (por. Ef 4, 15). każdy inny tekst, także źródła interpretowane
przez teologa przenoszą przede wszystkim pejaką misję. Z jednej strony musi bowiem realizować zadanie, jakie w swoim czasie powie- Wiara w możliwość poznania prawdy mającej wien sens, który należy odkryć i ukazać. Otóż
rzył jej Sobór Watykański II, to znaczy odnowić wartość uniwersalną nie jest bynajmniej źró- sens ten przybiera tu postać prawdy o Bogu,
swą metodologię, aby móc skuteczniej służyć dłem nietolerancji; przeciwnie, stanowi nieod- przez Boga samego ukazanej za pośredniewangelizacji. Trudno nie przytoczyć w tym zowny warunek szczerego i autentycznego ctwem świętego tekstu. Tak więc język ludzki
kontekście słów, które papież Jan XXIII wypo- dialogu między ludźmi. Tylko spełniając ten staje się ucieleśnieniem języka Boga, który
wiedział otwierając obrady Soboru: «Zgodnie warunek mogą oni przezwyciężyć podziały i objawia swoją prawdę «zniżając się» przedziwz gorącym pragnieniem wszystkich, którzy razem dążyć do poznania całej prawdy, prze- nie do naszego poziomu, zgodnie z logiką
szczerze miłują wiarę chrześcijańską, katolicką mierzając drogi, które zna tylko Duch zmar- Wcielenia110. Jest zatem konieczne, aby tei apostolską, nauka ta musi być szerzej pozna- twychwstałego Chrystusa109. Obecnie prag- olog interpretujący źródła Objawienia postawił
wana i głębiej rozumiana, a ludzkim umysłom nę zatem ukazać, jakie konkretne formy przy- sobie pytanie, jaką głęboką i nieskażoną pranależy zapewnić pełniejsze wykształcenie i jmuje dziś ten postulat jedności z punktu wi- wdę pragną mu przekazać teksty, niezależnie
formację w tej dziedzinie; konieczne jest, aby dzenia aktualnych zadań teologii.
od ograniczeń narzuconych im przez język.
ta pewna i niezmienna doktryna, której należy 93. Zasadniczym celem teologii jest zrozumieokazywać wierność i szacunek, była pogłębia- nie Objawienia i treści wiary. Prawdziwym Prawda tekstów biblijnych, zwłaszcza Ewanna oraz przedstawiana w sposób odpowiada- centrum refleksji teologicznej winna być zatem gelii, z pewnością nie polega wyłącznie na tym,
jący wymogom naszych czasów»107.
kontemplacja samej tajemnicy Boga w Trójcy że opowiadają one o zwykłych wydarzeniach
historycznych lub opisują fakty neutralne, jak
Z drugiej strony teologia musi kierować wzrok Jedynego. Dostęp do niej otwiera refleksja
ku prawdzie ostatecznej, przekazanej jej przez nad tajemnicą Wcielenia Syna Bożego, a więc chciałby historycystyczny pozytywizm111.
Objawienie, nie zatrzymując się na etapach nad tym, że stał się On człowiekiem i w konse- Teksty te, przeciwnie, mówią o faktach, których
pośrednich. Teolog winien pamiętać, że w jego kwencji przyjął mękę i śmierć, a następnie prawdziwość nie wynika jedynie z ich historypracy wyraża się «dynamika wpisana w samą chwalebnie zmartwychwstał, wstąpił do nieba i czności, ale zawiera się w znaczeniu, jakie
wiarę» oraz że właściwym przedmiotem jego zasiadł po prawicy Ojca, skąd zesłał Ducha mają one w historii zbawienia i dla niej. Prawda
poszukiwań jest «Prawda, Bóg żywy i Jego Prawdy, aby ustanowił Kościół i napełniał go ta zostaje w pełni wyjaśniona przez Kościół,
zamysł zbawienia objawiony w Jezusie Chry- życiem. Pierwszoplanowym zadaniem teologii który w ciągu wieków nieustannie odczytuje te
stusie»108. Zadanie to, choć dotyczy w pier- staje się w tym kontekście zrozumienie keno- teksty, zachowując nienaruszony ich pierwotny
wszej kolejności teologii, stanowi zarazem wy- zy Boga, która jest naprawdę wielką tajemnicą sens.
zwanie dla filozofii. Ogrom problemów, jakie dla ludzkiego rozumu, gdyż nie potrafi on poFragmenty Encykliki Jana Pawła II
dziś przed nimi stoją, każe im bowiem współ- jąć, że cierpienie i śmierć mogą wyrażać miCiąg dalszy w natępnym numerze Klimatów
łość, która składa siebie w darze niczego nie
pracować, choć przy zachowaniu odrębnych

"Zielono mi..." zaprasza

Zdjęcia naszych ołtarzy na Boże Ciało.

Kilka tygodni temu Salonik Wilanowski przeżył poważną metamorfozę. Beże i
biel zostały zastąpione przez soczystą zieleń. Nowe fotele i stoliki świetnie
wkomponowały się w klimat Galerii Sztuki, w której można oglądać obrazy,
ikony i inne wystawiane prace artystyczne.

Niedziela 10.00-16.00
W każdą niedzielę Kawiarenka stoi otworem dla stałych i nowych gości. Można
tu przy miłej dla ucha muzyce i sympatycznej atmosferze spotkać się ze
znajomymi i porozmawiać. Zjeść smaczne ciastko, napić się pysznej kawy lub
herbaty, a ostatnio... gorącej czekolady. Na upalne dni aż prosi się napić
ożywczej wody lub oranżady prosto od producenta. Z lodówki nie tylko do dzieci
uśmiecha się kolorowa galaretka - pycha...

Galeria Sztuki – Kawiarenka
Tym uroczym miejscem opiekuje się wspólnota "Przyjaciół Oblubieńca" na
czele z księdzem Maciejem Czaplińskim, którego poznaliśmy już jako aktora,
scenarzystę, montażystę, a teraz poznajemy jako restauratora, kelnera i
dobrego organizatora. Obsługa Kawiarenki dla widzów Widowiska "Megi" jest
znana. Ciasta i napoje podaje między innymi tytułowa Megi lub Jej teatralny
"Sponsor" - nasz lektor Michał, wykonawczyni tytułowej piosenki Aleksandra
Gintrowska, która jest pomysłodawczynią nazwy "Zielono mi.." i inni sympatyczni członkowie wspólnoty. Kto jeszcze nie był w "Zielono mi..." niech się czuje
zaproszony.
Tekst i fot. Elżbieta Wrotek
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były czytane Ewangelie według: Mateusza o ostatniej wieczerzy, Marka o rozmnożeniu chleba, Łukasza o zaproszonych na ucztę i Jana o potrzebie
Fot. Adam Wieczorek
jedności, która jest świadectwem dla świata.
Wystrój ołtarzy przypomniał nam, że Eucharystia, w której uczestniczymy jest realną Obecnością żywego Chrystusa tu i teraz, szansą na spotkanie z Nim i pogłębienie relacji.
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XIII Niedziela Zwykła
1. Nabożeństwo czerwcowe zostanie odprawione o godz. 17.00. Po nabożeństwie modlić się będziemy za zmarłych polecanych
w wypominkach rocznych.

Bożemu Sercu odprawiane jest cyklicz- 6. W tym tygodniu przypadają następujące
nie, w każdy pierwszy piątek miesiąca.
wspomnienia liturgiczne:
W pierwszą sobotę miesiąca, 2 lipca br., − we wtorek, 28 czerwca, wspomnienie św.
Ireneusza, biskupa i męczennika,
o godz. 7.00., zostanie odprawiona Msza
św.
o
Niepokalanym
Sercu
NMP.
Po
2. Msza św. w języku łacińskim, ze śpiewem
− w środę, 29 czerwca, uroczystość św.
Mszy zostanie odprawione nabożeństwo
Apostołów Piotra i Pawła,
gregoriańskim zostanie odprawiona o godz.
Pierwszosobotnie.
Zapraszamy
do
−
w czwartek 30 czerwca, wspomnienie
20.00.
wspólnej modlitwy.
Świętych Pierwszych Męczenników św.
3. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca i 4. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona
Kościoła Rzymskiego.
I sobota miesiąca.
jest na Daninę św. Piotra. Więcej
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
informacji na ten temat można znaleźć na
imieniny, składamy życzenia błogosłaW piątek, 1 lipca br., Msza św. wotywna
naszej stronie internetowej i facebooku.
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności
o Najśw. Sercu Pana Jezusa o godz. 12.00.
w życiu osobistym i zawodowym.
Z sakramentu pokuty i pojednania można 5. Z piątku, 1 lipca na sobotę, 2 lipca br.
będzie skorzystać od godz. 16.00. O godz.
w naszej parafii, odbędzie się kolejna NoPIERWSZY PIĄTEK MIEĄCA
cna Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00. zostanie odprawiana Msza św. z inw
ciszy,
w
intencji
"Zatrzymania
aborcji".
tencją wynagradzającą Bożemu Sercu. Po
1 lipca 2022 r.
Adoracja rozpocznie się o godz. 19.30,
Mszy zostanie odprawione Nabożeństwo
godz. 12.00. Msza św. wotywna
a zakończy o godz. 7.00. Serdecznie zaPierwszopiątkowe, prowadzone przez
o Najśw. Sercu Pana Jezusa
praszamy
parafian
do
modlitwy,
w
dogowspólnotę Odnowy w Duchu Świętym. Zadnej dla siebie porze. Więcej informacji
po Mszy o godz. 18.00
praszamy wszystkich Parafian do wspólnej
na stronie internetowej naszej parafii i fb.
wspólnota Odnowy w Duchu
modlitwy. Nabożeństwo Wynagradzające

W niedzielę 26.06.2022 r.
zbiórka
na Daninę św. Piotra.
Ofiary z tacy zostaną przekazane do dyspozycji papieża Franciszka jako wsparcie jego posługi apostolskiej i charytatywnej. To tzw. Danina św. Piotra, nazywana też święto-pietrzem lub obolem św. Piotra.
Zwyczajowo Danina św. Piotra zbierana jest z okazji
uroczystości Apostołów św. Piotra i św. Pawła, 29
czerwca lub w niedzielę najbliższą tej uroczystości.

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

Świętym, poprowadzi nabożeństwo
wynagradzające Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa.

PIERWSZA SOBOTA
MIESIĄCA
2 lipca 2022 r. godz. 7.00
Msza św o Niepokalanym Sercu NMP.
Po Mszy Różaniec i piętnastominutowe rozważanie w ciszy, nad
wskazaną tajemnicą różańca świętego.
Intencja
MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
wspólnot parafialnych
w czerwcu br.:
"O jedność w Kościele,
w naszych rodzinach
i w małżeństwach".

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
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12.06-10.07.2022
Módlmy się za pośrednictwem Maryi
za rodziny, aby stawały się miejscem
duchowego wzrastania w wierze,
nadziei i miłości
Nr 695

L I T U R G I A
PIERWSZE CZYTANIE
1 Krl 19, 16b. 19-21

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej: Pan
rzekł do Eliasza: «Elizeusza, syna Szafata
z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie». Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza,
syna Szafata, orzącego: dwanaście par wołów
przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz,
podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój
płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: «Pozwól mi
ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą». On mu odpowiedział:
«Idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem?» Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów,
złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli.
Następnie zabrał się i poszedłszy za Eliaszem,
stał się jego sługą.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11
Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem

S Ł O W A

Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do
wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako
zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się w tym
jednym nakazie: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». A jeśli u
was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie,
byście się wzajemnie nie zjedli. Oto, czego
uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego
innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi
zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie.
Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu.i
Oto słowo Boże
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AKLAMACJA
1 Sm 3, 9d; J 6, 68c
Mów, Panie, bo sługa Twój słucha.
Ty masz słowa życia wiecznego.

EWANGELIA
Łk 9, 51-62

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa
z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci
wybrali się w drogę i weszli do pewnego
miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, poBłogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
nieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to,
bo serce napomina mnie nawet nocą.
uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień
On jest po mojej prawicy, nic mną nie
spadnie z nieba i pochłonie ich?» Lecz On,
zachwieje.
odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, * innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś
powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, doa ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz * kądkolwiek się udasz». Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki podniebne –
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejTy ścieżkę życia mi ukażesz, *
sca, gdzie by głowę mógł położyć». Do
pełnię radości przy Tobie
innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś
i wieczne szczęście *
odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw
po Twojej prawicy.
pójść pogrzebać mojego ojca». Odparł mu:
«Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych,
a ty idź i głoś królestwo Boże». Jeszcze inny
DRUGIE CZYTANIE
rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozGa 5, 1. 13-18
wól mi najpierw pożegnać się z moimi w doCzytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do mu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek
Galatów Bracia: Ku wolności wyswobodził nas przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląChrystus. A zatem trwajcie w niej i nie podda- da, nie nadaje się do królestwa Bożego».
wajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!
Oto słowo Pańskie
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do
Ciebie, *
mówię do Pana: «Ty jesteś Panem moim».
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.

W Klimatach:

KOMENTARZ
Czym jest wolność? Jak z niej korzystać?
Co nas zniewala? Już od początku dziejów
ludzkości widzimy, że człowiek obdarowany
wolnością różnie sobie z nią radzi. Zwiedzeni
przez szatana pierwsi rodzice spożywają
owoc z zakazanego drzewa i doświadczają
niszczących skutków grzechu nieposłuszeństwa. Elizeusz, w pierwszym czytaniu, namaszczony przez Eliasza na proroka idzie za
nim i staje się jego sługą. Ludzie napotkani
przez Jezusa w dzisiejszej Ewangelii i wezwani, by pójść za Nim wyrażają taką chęć, ale
warunkują ją postawą „pozwól mi najpierw”.
Jan Paweł II – „papież wolności” mówił
nam, że wolność jest darem, ale i nieustannym zadaniem. Nie jest ona wartością absolutną, autentycznie realizuje się tylko i wyłącznie w kontekście innych wartości, szczególnie
prawdy i dobra. Ma ona wymiar jednostkowy i
społeczny. Papież uważał, że człowiek nie
może się lękać wolności, nie może uciekać
przed wolnością. Ma podejmować decyzje
w wielu podstawowych dziedzinach, w których toczy się ludzkie życie, jak np. polityka,
ekonomia, kultura. Mocą Chrystusa dorastajmy do takiej wolności.
Ks. Tomasz Lis
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