
Św. Mikołaj (6/12)

Był jedynym, 
wymodlonym 
dzieckiem. Od mło-
dości odznaczał się 
wrażliwością na nie-
dolę innych, którym 

pomagał dyskretnie. Jako biskup Miry 
podbił sobie serca wiernych nie tylko 
gorliwością pasterską, lecz także tro-
skliwością o ich potrzeby materialne. 
Podania głoszą, że podrzucił pieniądze 
na posag trzem ubogim pannom, umoż-
liwiając im zamążpójście; udał się aż do 
Konstantynopola, aby prosić cesarza 
o ułaskawienie dla trzech młodzieńców 
skazanych na śmierć; podczas burzy 
swoją modlitwą uratował rybaków 
przed utonięciem; w czasie zarazy usłu-
giwał chorym; wskrzesił trzech ludzi 
zabitych za niezapłacenie rachunku. 
Święty był więziony za cesarza czasów 
Dioklecjana i Maksymiana. Brał udział 
w pierwszym soborze powszechnym 
w Nicei (325 r. n.e.). Zmarł ok. 350 r. 
n.e. Przy jego grobie, w 1098 r. odbył 
się synod, mający na celu połączenie 
Kościołów Wschodniego i Zachod-
niego. W XIII w. pojawił się zwyczaj 
rozdawania w szkołach zapomóg 
pod patronatem św. Mikołaja.  (ST)

Inni święci w tym tygodniu:  
św. Jan Diego Cuahtlatoatzin (9/12),  
św. Damazy I papież (11/12)

Św. Ambroży (7/12)

Urodzony ok. 340 r. 
w Trewirze, zm.  
4 kwietnia 397 r. 
w Mediolanie. Uro-
dzony i wychowany 
w rodzinie chrześci-
jańskiej. Ojciec był 
prefektem Galii.  
Staranie wy-
kształcony. Cesarz 
Rzymu mianował go 

namiestnikiem prowincji Ligurii-Emilii 
ze stolicą w Mediolanie. Wybrany 
przez lud biskupem Mediolanu, przyjął 
wówczas chrzest i sakrę biskupią  
(7.XII.374 r.). Był wielkim autorytetem 
dla ówczesnych cesarzy rzymskich; 
jednego z nich skłonił do poważnej 
pokuty za popełnione zabójstwa. 
Przygotowywał w Wielkim Tygodniu 
katechumenów do chrztu. Brał udział 
w kilku synodach. Dla kapłanów 
stanowił piękny wzór dobrego pasterza. 
Rozdał cały swój majątek biednym. 
Przyświecał mu ideał państwa, gdzie 
władza świecka i Kościół udzielają 
sobie pomocy, a wiara spaja cesarstwo. 
Założył rodzaj seminarium-klasztoru 
i nadał mu regułę. Przyczynił się do re-
formy Kościoła. Ochrzcił – nawrócone-
go pod jego wpływem – św. Augustyna. 
Napisał wiele traktatów teologicznych, 
pism, listów, kazań oraz hymnów, które 
weszły na stałe do liturgii. (IS) 

Z a mocnym krzykiem Jana 
Chrziciela kryje się ogromna 
miłość Pana Boga, który 

chce dokonać w nas przemiany 
serca i przez to nadać nam inny 
kierunek myślenia i postępowania 
w życiu codziennym. Na tym 
polega nawrócenie, które w Ewan-
gelii nie jest skutkiem naszych 
wysiłków, ale przede wszystkim 
jest owocem działania samego 
Boga objawiającego się w Chrystu-
sie. Stąd przynagląca potrzeba, 
byśmy coraz bardziej otwierali się 
na przychodzącego Pana pełnego 
miłosierdzia. Dzisiejsza Ewangelia 
zachęca nas do otwierania się na 
Boga całkowicie. Bóg chce mieszkać 
w naszym sercu i kierować naszymi 
krokami każdego dnia w rodzinie, 
pracy, itd., zawsze i wszędzie! 

Wspierani Bożym Miłosierdziem 
i wzmocnieni Jego Łaską ko-
rzystajmy z Adwentu, prosząc 
Go o nawrócenie. O to, abyśmy 
w naszych codziennych decyzjach 
kierowali się Jego Świętą Wolą, 
aby nie okazało się, że przeżyliśmy 
kolejne Święta Bożego Narodzenia 
bez Jego obecności. 
 Ks. Marcos Andre N. Silva

Posynodalna adhortacja 
apostolska Benedykta XVI 
Verbum Domini o Słowie 

Bożym w życiu i misji Kościoła 
składa się z trzech części. Pierwsza 
nosząca tytuł Verbum Dei – „Słowo 
Boga” ukazuje, że człowiek w 
dialogu z Bogiem może odnaleźć 
odpowiedź na najgłębsze pytania 
kryjące się w jego sercu. Papież 
podkreśla również ścisły związek 
między słowem i wiarą oraz 
wskazuje, że właściwym miejscem 
interpretacji Pisma Świętego jest 
życie Kościoła. W Drugiej części, 
zatytułowanej Verbum in Ecclesia – 
„Słowo w Kościele”, papież skupia 
swoją uwagę na liturgii, która jest 

uprzywilejowanym środowiskiem 
przemawiania Boga do człowieka. 
Benedykt XVI widzi potrzebę 
rozwijania specjalnych nabożeństw 
Słowa oraz przypomina, że 
wiernych trzeba zapoznawać z 
Biblią zgodnie z wiarą Kościoła, 
w czym duża rolę może odegrać 
posługa małych wspólnot. Trzecia 
część - Verbum mundo – „Słowo 
światu” - jest nawiązaniem do 
potrzeby nowej ewangelizacji, 
gdyż stwierdza, że głoszenie Słowa 
Bożego jest głównym posłannic-
twem Kościoła. Misja ta jest zatem, 
zadaniem wszystkich ochrzczo-
nych chrześcijan.    
 (MB)

Święci tygodnia 

Mikołaj i Ambroży
Magisterium Kościoła

„X.”

5.12.2010 r.02/2010
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II. Niedziela Adwentu

Prostujcie ścieżki

Konsekracja  
Świątyni Matki 
Kościoła

Ojciec nasz
biskup Józef
konsekruje miejsce
które tyle lat  
wzrastało jak dziecko
dojrzewało do 
namaszczenia
świętym olejem
pokropienia wodą czystą
dzisiejsza liturgia 
wznosi w górę serca
modlą się uwol-
nione z czary
obłoki kadzidła
psalmy cieszą się
że ktoś je  
naprawdę śpiewa
Jezus dotyka miłością
dom Oblubienicy
niech wróbel znajdzie 
tu schronienie
jaskółka gniazdo
a owca zbłąkana 
dobrego pasterza.

x. Jan Zieliński
Warszawa  
16.XI. 2000 r.

 owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił 
na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawracajcie się, 
bo bliskie jest królestwo niebieskie».  

Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: 
Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, 
dla Niego prostujcie ścieżki! Sam zaś Jan nosił odzienie 
z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego 
pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły 
do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad 
Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, 
wyznając swoje grzechy.

A gdy widział, że przychodziło do chrztu wielu spośród 
faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: «Plemię żmijowe, 
kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? 
Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, 
że możecie sobie mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo 
powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci 
Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia 
drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego 
owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień.  Ja was chrzczę 
wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, 
mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu 
sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. 
Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot; pszenicę zbierze 
do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».   (Mt 3, 1-12 )

Verbum Domini

Św. Jan Chrzciciel – fragm. ikony Kiko Argüello. Warszawskie seminarium Redemptoris Mater
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Ks. Jan ZielińsKi,  
data święceń KapłańsKich  
15 cZerwca 1975 r.

Posługiwał ksiądz kolejno w para-
fiach: 1975-77 – Jadów, 1977-79 
– PruszkówŻbików, 1979-81 – Błonie, 
1981-84 –Warszawa Sadyba, 
 parafia św. Judy Tadeusza,  
1984-87 parafia NMP MK na 
Domaniewskiej, 1987-89 – katedra  
św. Jana Chrzciciela na Starym  
Mieście, a później został ksiądz posła-
ny przez Prymasa Glempa na misje, 
jako prezbiter, katechista wędrowny 
w ekipie świeckich głoszących  
Ewangelię. Proszę opowiedzieć  
o swoim doświadczeniu 
wędrowania i trudnościach, 
jakie jemu towarzyszyły? 

Był to dar od Pana Boga i zarazem 
odpowiedź na prośbę kierowaną do 
biskupa, związaną z wdzięcznością 
za różne łaski, które otrzymałem 
na Drodze Neokatechumenalnej. 
Zwłaszcza za KERYGMAT, Dobrą 
Nowinę, która pomagała mi wcho-
dzić głębiej w powołanie, nawracać 
się. Widziałem, że Pan Bóg wzywa, 
aby głębiej wejść w ten charyzmat 
głoszenia Dobrej Nowiny. Prosiłem 
o zwolnienie na misje, na wędrowa-
nie, i po kilku latach otrzymywania 
odpowiedzi negatywnych dostałem 
zgodę ks. Prymasa, co wiązało się 
z zostawieniem wszystkich swoich 
zabezpieczeń, takich jak parafia, 
pieniądze, oraz z gotowością 
na bycie posłanym wszędzie. 

Zostałem posłany do różnych 
miejsc: do Szczecina, na Śląsk, do 
Kielc, do Urli, do Nowosybirska, 
Moskwy, Homla. Wędrowanie 
wspominam bardzo dobrze, bo 
w całej tej kruchości, kiedy nie było 
żadnych zabezpieczeń – nieraz 
trzeba było każdego dnia zmie-
niać miejsce noclegu – Pan Bóg 

dawał dużo pociechy i naprawdę 
o wszystko zadbał. Pamiętam, że 
gdy byliśmy w jednym miejscu 
z księdzem Hilario i nie mieliśmy 
już pieniędzy, żeby kupić coś do 
jedzenia, znalazłem gdzieś 5 zł 
i Hilario poszedł z tym do super-
marketu. Okazało się, że trafił na 
jakąś promocję i przyniósł całą 
torbę kurzych skrzydełek, z któ-
rych zrobił bardzo dobry obiad. 

W Nowosybirsku były najtrudniej-
sze warunki. Cała ekipa musiała 
się między sobą porozumiewać 
po rosyjsku, aby móc wspólnie 
głosić katechezy. Był Chorwat 
Drago i Belgijka Maria Teresa, 
która nie znała rosyjskiego. 
Mimo wielu trudności w Nowo-
sybirsku powstały wspólnoty. 

Wiem, że pisze ksiądz wiersze. 
Od czego się tak naprawdę 
zaczęło to pisanie? 

Zaczęło się to chyba, kiedy 
byłem w wojsku i cierpiałem, bo 
jak człowiek cierpi, to piękne 

rzeczy wtedy pisze (śmiech) 
i potem pisałem w różnych 
parafiach. Teraz trochę mniej. 

Najbardziej lubię czytać wier-
sze ks. Jana Twardowskiego 
i poezję Julii Hartwig.

Czym są wspólnoty neokatechume-
nalne dla parafii? Jak powinien je 
rozumieć parafianin, który przychodzi 
raz w tygodniu do kościoła?  

Jest to duża pomoc i dar dla 
parafii, który promieniuje na 
nią całą, bo jest to pogłębiona 
wiara. Jedna z możliwości 
odnowienia przyrzeczeń chrztu.  

Zawsze, co roku zapraszamy na 
katechezy, aby poznać ten dar, 
w którym uwydatnia się działanie 
Ducha Św. Ma to duży związek 
z Soborem Watykańskim II 
i z potrzebą Nowej Ewangelizacji. 
Najlepiej przyjść i posłuchać. 

Co sprawia księdzu radość?  

Pragniemy, żeby w naszej 
gazecie znalazło się też 
miejsce specjalnie poświę-

cone naszym czytelnikom i ich 
sprawom. Może wśród nas jest 
ktoś, kto potrzebuje pomocy, 
a z drugiej strony ktoś, kto mógłby 
i chciałby taką pomoc zaofiarować. 
Dlatego w następnym numerze 
zamieścimy rubrykę Od serca – 
czytelnicy dla czytelników. Każdy, 
kto chciałby oddać coś, czego nie 
potrzebuje, lub podzielić się czymś, 
czego ma w nadmiarze, może to 
zrobić na łamach Domaniewskiej. 
Rubryka będzie pełnić funkcję 

tablicy ogłoszeniowej. Również 
osoby w potrzebie będą mogły 
przedstawić tu swoją prośbę pod 
adresem gdomaniewska@gmail.
com. Pozostali czytelnicy mogą 
przedstawić swoje ogłoszenia 
w formie pisemnej po każdej 
niedzielnej mszy św. w zakrystii. 
Kartki z informacjami będzie 
można wrzucać do specjalnie 
oznakowanego pudełka, przezna-
czonego do tego celu. Pozostawiane 
tam lub przesyłane mailem 
ogłoszenia w miarę możliwości 
będą publikowane w kolejnych 
numerach Domaniewskiej. Ważna 

Rozmowa z proboszczem ks. Janem Zielińskim (cz. II.)
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Domaniewska:

Ludzie, do których dociera pocie-
szająca wiadomość z Ewangelii, że 
Pan Bóg ich kocha. Widok osoby 
cieszącej się z udzielonego rozgrze-
szenia. Możliwość bycia osłem, 
który przekazuje Dobrą Nowinę; 
kiedy widzę, że ludzie wracają do 
siebie i przebaczają, to jest naj-
większa radość. A mnie osobiście 
sprawia radość ta świadomość, 
że Pan Bóg okazuje miłosier-
dzie, przebacza grzechy mnie 
grzesznikowi i obiecuje Niebo! 

Rozmawiał Kuba Kunicki

Symbole. Anna Justyna Słomka

Niepokalane Poczęcie

Niepokalane Poczęcie – co to znaczy? Maryja została 
przecież poczęta w łonie swej matki, św. Anny, w zwykły 
ludzki sposób. Wierzymy jednak, że poprzez łaskę uświęcającą 

została uchroniona od jakichkolwiek moralnych skutków grzechu 
Adama i Ewy. Od pierwszej chwili swojego istnienia Ona jedna spo-
śród wszystkich ludzi na ziemi była wolna od wpływu szatana. 

Wiemy, jakie są smutne skutki nieposłuszeństwa pierwszych rodziców. 
Doświadczamy ich wszyscy. Ten grzech pozbawia nas łaski uświęca-
jącej, odbiera jasność umysłu; nasza wola staje się bardziej skłonna do 
złego. Powstaje rozdwojenie w człowieku, o którym pisał św. Paweł: 
„Łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie”  (Rz 7, 
18). Ciało buntuje się przeciwko duszy. „Nie czynię bowiem dobra, 
którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę” (Rz 7,19).

Skąd wiadomo, że Maryja była wolna od tego brzemienia? Tekst 
z Księgi Rodzaju zapowiada Niewiastę jako Tę, która zetrze głowę 
węża (Rdz 3,15). Nie mogłaby tego zrobić, gdyby sama pozostawała 
w niewoli szatana. Syn Boży nie zamieszkałby w łonie kobiety, która nie 
byłaby czysta przed Bogiem. Archanioł Gabriel witając Maryję mówi: 
„Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś 
między niewiastami” (Łk 1,28).Gdzie jest pełnia łaski, tam nie może 
być grzechu. 150 lat temu zostało to ogłoszone jako dogmat, chociaż 
święto Niepokalanego Poczęcia obchodzono już w średniowieczu.

Dokładnie 10 lat temu, 
16. listopada, w święto 
Matki Bożej Miłosierdzia, 

prymas polski kard. Józef Glemp 
dokonał konsekracji naszego 
kościoła. Było to zwieńczeniem 
kilkunastoletniej budowy parafii, 
którą zapoczątkował śp. ksiądz 
prałat Janusz Żyźniewski – ów-
czesny proboszcz. Na uroczystości 
byli obecni także ks. bp Marian 
Duś, ks. bp Tadeusz Pikus, księża 
wikariusze, seminarzyści oraz 
parafianie. W obecności wszystkich 
zgromadzonych kardynał Glemp 
namaścił ściany oraz umieścił w oł-

tarzu relikwie św. Andrzeja Boboli. 
W dniu rocznicy została odprawio-
na uroczysta msza święta, której 
przewodniczył ksiądz proboszcz 
Jan Zieliński. Wzięli w niej także 
licznie udział parafianie, którzy po-
lecali kościół w swych modlitwach. 
W swojej homilii ks. Jan przekazał 
inny wymiar słowa świątynia: 
„Jest jeszcze inna świątynia, do 
której Pan chce przyjść z ogromną 
miłością. Czeka na otwarcie 
serca człowieka. Chce wejść 
i przynieść zbawienie, chce przyjść 
i zamieszkać w tym domu. To jest 
człowiek. Każdy z nas”. (KK i NL)

Wydarzenia

X. rocznica konsekracji Od serca...

Zapraszamy na poranną modlitwę 
Kościoła – Jutrznię od poniedziałku 
do piątku o godz. 6:00.

Zachęcamy również wszystkie 
dzieci z rodzicami na codzienną 
mszę św. – Roraty o godz. 7:00.

Przypominamy o codziennej  
adoracji Najświętszego Sakramentu 
w godz. 18:00 – 19:00 połączonej 
z nabożeństwem różańcowym. 
W czwartek całodzienna adoracja 
Najświętszego Sakramentu od 7:30 
do 19:00. Godzina Miłosierdzia 
w czwartek i piątek o godz. 15:00.

Msze święte: niedziela i święta  
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00,  
19:00, 21:00,  
dni powszednie 7:00, 9:00, 19:00.

Ogłoszenia

Pan Bóg okazuje miłosierdzie, przebacza

informacja: prosimy o wpisy-
wanie również swoich danych 
kontaktowych (imię, nr telefonu) 
dla wiadomości Redakcji.  (x.MC)

KATECHEZY
ZAPRASZAMY GORĄCO NA KATECHEZY 
DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY
PIERWSZA KATECHEZA: PONIEDZIAŁEK 14.02.2011 R.  
NASTĘPNE: PONIEDZIAŁKI + CZWARTKI ZAWSZE O 20.00
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