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III Niedziela Adwentu
ymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu
o czynach Chrystusa, posłał swoich
uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś
Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy
oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie
i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co
patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi
chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi
słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się
Ewangelię. A błogosławiony jest ten,
kto nie zwątpi we Mnie».

Bóg jest Szczęściem
R

adujcie się zawsze w Panu, raz
jeszcze powiadam: radujcie się! Pan
jest blisko” (Flp 4,4. 5). Ewangelia jest
orędziem radości: to proklamuje liturgia
trzeciej niedzieli Adwentu, która od słów św.
Pawła cytowanych w antyfonie do Mszy św.
otrzymała nazwę Gaudete, czyli „radujcie się”!
Dlaczego się radować? Ponieważ „ubogim głosi się Ewangelię” (Mt 11,5), czyli dobrą nowinę
o tym, że Bóg jest blisko, interesuje się nami,
nie zostawia nas samych w naszych cierpieniach i trudnościach, ale wkracza w historię,
w naszą konkretną historię i ją zmienia, czyni
ją piękną i pełną sensu, bo On jest Sensem
(Logos). On stał się jednym z nas, żeby
nauczyć nas kochać jak On, bezwarunkowo.
Jednym słowem – Bóg czyni nas szczęśliwymi! Wobec tej nowiny jak można się smucić?
Jak można pozostać obojętnym? A jednak jest
wielu smutnych. Szukają oni szczęścia tam,
gdzie go nie ma. Objawienie nam mówi: „Bóg
jest miłością”, „Bóg jest naszym szczęściem”,
a człowiek wiele razy przekręca to i mówi:
„Miłość jest bogiem”, „Moje szczęście jest
bogiem”, czyniąc „bogiem” to swoje nieustannie szukanie własnego szczęścia w przyjemnościach tego świata. Ale tylko Bóg może nam
dać prawdziwe szczęście. Dlatego „Odwagi!
[…] pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie
kolana omdlałe! Wasz Bóg przechodzi, by
was zbawić” (por. Iz 35,3-4). Ks. Matteo

Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do
tłumów o Janie: «Coście wyszli obejrzeć na
pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co
wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty
ubranego? Oto w domach królewskich są ci,
którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście?
Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet
więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano:
Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby
przygotował Ci drogę. Zaprawdę, powiadam wam:
Między narodzonymi z niewiast nie powstał
większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy
w królestwie niebieskim większy jest niż on.
(Mt 11, 2-11)

Św. Jan Chrzciciel i Jezus Chrystus – fragm. ikony Kiko Argüello. Warszawskie seminarium RM

Święci tygodnia

Magisterium Kościoła

Łucja i Jan od Krzyża
Św. Łucja z Syrakuz (13/12)

Św. Jan od Krzyża (14/12)

Łucja, (ur. ok. 281 r., zm. 304 r.)
dziewica i męczennica. Jej imię
mówi o świetle; o przełamaniu dominacji nocy nad światłem. Łucja,
którą po śmierci ojca wychowywała
matka, wcześnie
złożyła ślub czystości. Ukazała
jej się św. Agata,
przygotowując
ją na męczeńską
śmierć. Po tym
widzeniu Łucja
rozdała majątek
ubogim i zerwała
z narzeczonym.
Ten jednak, aby
się zemścić,
zadenuncjował ją jako
chrześcijankę.
Łucja nie wyrzekła się wiary
nawet pod presją tortur. Śmierć
zadano jej poprzez ścięcie mieczem, miała wówczas 23 lata.

Prezbiter, doktor Kościoła
(1542 – 1591), pochodził
z ubogiej hiszpańskiej
rodziny. W wieku dwóch
lat stracił ojca. Dzieciństwo spędził
w sierocińcu.
W młodości
pracował jako pielęgniarz, tkacz, krawiec,
snycerz, malarz.
Zarobione pieniądze
przeznaczał na zdobywanie wykształcenia
w kolegium jezuickim.
W 1563 r. wstąpił do
zakonu karmelitów
w Medinie. Zasmucało go rozluźnienie
obyczajów i odejście
od pierwotnej reguły
zakonnej, w której modlitwa miała
zajmować centralne miejsce. Pod
wpływem św. Teresy z Avila podjął
próbę reformowania Karmelu.
Napotkał na silny opór władz
zakonu. Jan był więziony, głodzony
i poddawany chłoście. Wówczas
powstały jego najsłynniejsze dzieła
mistyczne „Noc ciemna” i „Pieśń
duchowa”. Święty Jan opisał w nich
doświadczenie pozornego opuszczenia przez Boga, które miało
okazać się drogą oczyszczenia ze

W 1894 r. odnaleziono jej grób;
w 1955 r. biskup Wenecji Angelo
Roncalli (późniejszy papież Jan
XXIII) kazał przykryć zmumifikowaną twarz świętej srebrną
maską. W 1981 r. relikwie św.
Łucji zostały wykradzione i do dnia
dzisiejszego nie odnaleziono ich.

W trosce o nowe życie
zniewalających
dążeń, uczuć
i przywiązań.
Mimo trudów
i przeciwności
dążył do umocnienia odnowy życia
karmelitańskiego.

Jutrznia
Adwentowa jutrznia
na Domaniewskiej
Jeszcze przed świtem
z różnych stron miasta
jadą psalmy uśpione
w brewiarzu
by zająć miejsce
przy pulpicie
i naszych ustach
kantor z gitarą
budzi błogosławieństwo
kropla po kropli
wsącza się do serca łaska
zmartwychwstała
modlitwa
ludu bożego
jak sakrament soli nas
i miasto
jeszcze przed świtem.
ks. Jan Zieliński

N

a prośbę papieża
Benedykta XVI tegoroczny Adwent we wszystkich
kościołach na świecie rozpoczęły
specjalne nieszpory w intencji
ochrony ludzkiego życia, które
trwa od poczęcia do naturalnej
śmierci. Miały one miejsce w dniu
27 listopada – czyli w sobotę
poprzedzającą I Niedzielę Adwentu.
W Polsce w wielu diecezjach
odprawiano triduum modlitewne.
Wstawiano się za dzieci uśmiercone przed narodzeniem, prosząc
szczególnie o nawrócenie ich
aborterów. Był to również czas
modlitwy za małżeństwa boryka-

jące się z problemem niepłodności,
ale przede wszystkim była to
okazja do dziękczynienia za dar
życia. Intencją modlitw, było aby
dar życia był zawsze szanowany.
Papież Benedykt XVI przygotował
specjalny list do biskupów całego
świata, prosząc o włączenie się
w modlitwę. W tym dokumencie
papież napisał m.in.: „Okres, w którym przygotowujemy się do świąt
Bożego Narodzenia, jest najbardziej
odpowiednim czasem, aby odwołać
się do Bożej Opieki w intencji
każdej ludzkiej istoty powołanej do
istnienia oraz aby dziękować Bogu
za dar życia, który otrzymaliśmy
od naszych rodziców”. (MB)

Rozmowa z Ks. Matteo Campagnaro o warszawskim Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym Redemptoris Mater
Numer konta: Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater, ul. Heroldów 12, 01-991 Warszawa, Bank Handlowy SA: 96 1030 1654 0000 0000 0873 8301

Matka Odkupiciela widzi nasze potrzeby
Od 15 lat w naszym kościele przebywało i nadal przebywa wielu księży z różnych
stron Polski i świata. Dzięki temu w naszej parafii możemy doświadczać
powszechności Kościoła, który gromadzi ludzi „z każdego języka i narodu”. Przez
ten czas mogliśmy spotykać prezbiterów z Włoch (Giovanni, Stefano, Antonio,
Matteo), Kolumbii (Miguel), Chorwacji (Ivica), Białorusi (Aleksander), Brazylii
(Marcos), Ukrainy (Valentyn), Ekwadoru (Santiago), Filipin (Hilario), Hondurasu
(Abdel). Wszyscy księża ukończyli Seminarium Misyjne Redemptoris Mater.
Księże Matteo, proszę
przybliżyć istotę Seminariów
Redemptoris Mater.
Seminaria te są to seminaria diecezjalne, misyjne i międzynarodowe.
Podejmują one pracę misyjną dla
dobra Kościoła powszechnego. Jest
to odpowiedź na wskazania Soboru
Watykańskiego II, który, widząc
naglącą potrzebę ewangelizacji,
zachęcał do otwierania seminariów
międzynarodowych, w których

ZAPRASZAMY GORĄCO NA

formowani byliby prezbiterzy
gotowi pójść przede wszystkim
tam, gdzie brakuje księży. Wszyscy
przygotowujący się do kapłaństwa
w seminariach Redemptoris Mater
pochodzą ze wspólnot Drogi Neokatechumenalnej. Nie są to jednak
,,seminaria neokatechumenalne”.
Wyświęceni w nich prezbiterzy są
gotowi pójść, dokądkolwiek pośle
ich biskup – ordynariusz diecezji,
znający potrzeby Kościoła lokalnego. Obecnie istnieje ponad 70 takich

KATECHEZY
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Kiedy powstało
Seminarium
Redemptoris Mater
w Warszawie?
Seminarium
zostało erygowane 10 czerwca
1990 r. przez
Jego Eminencję
Józefa Kardynała
Glempa, ówczesnego prymasa
Tabernakulum oraz charakterystyczne lampy (krople wody).
Sanktuarium Słowa Bożego gdzie seminarzyści skrutują Pismo Święte
Polski. Od
początku powstaseminariów na całym świecie.
nia seminarium rektorem jest
ksiądz Alojzij Oberstar – prezbiter
Co oznacza nazwa
Archidiecezji Lubljana (Słowenia).
,,Redemptoris Mater”?
Jak przebiega formacja seminaryjna?
Seminarium przyjęło swą nazwę od
Seminarzyści studiują na
encykliki Jana Pawła II ,,RedempPapieskim Wydziale Teolotoris Mater” (Matka Odkupiciela).
gicznym w Warszawie. Ważną
Dziewica Maryja jest pierwszą
częścią formacji w seminarium jest
i główną Patronką tych seminapraktyka ewangelizacyjna. Każdy
riów, gdyż to Ona, tak jak w Kanie
seminarzysta przerywa studia, aby
Galilejskiej, dostrzega wszystkie
na co najmniej dwa lata poświęcić
braki i niedostatki pielgrzymującego ludu (także brak kapłanów).
się dziełu Nowej Ewangelizacji, do

Symbole. Anna Justyna Słomka

Czy korzystamy

C

Z

hoinka, pachnący i zielony gość w każdym domu, zwany
jest na zachodzie Europy drzewkiem Chrystusa. Zwyczaj stawiania
w mieszkaniu żywego iglastego drzewka pochodzi z Niemiec;
rozpowszechnił się tam ok. XV wieku. W Polsce jest to pozostałość
„jodłki” lub „podłaźniczki”, małego świerku lub sosny zawieszanej u
sufitu czubkiem ku dołowi i ozdabianej. „Jodłka” i choinka pochodzą
jeszcze z czasów pogańskich. W okresie przesilenia dnia i nocy, kiedy
to po najdłuższych w roku nocach znów zaczynało przybywać dnia,
wieszano u sufitów żywe, zielone gałązki jako symbol zwycięstwa dnia,
światła i życia nad nocą, ciemnością i śmiercią. Kościół zezwolił na
zachowanie tych zwyczajów, traktując je jako zapowiedź i znak Jezusa
Chrystusa. Nadał im sens teologiczny: oto dostęp do drzewa życia (czyli
daru nieśmiertelności), utracony przez człowieka na skutek grzechu
pierworodnego, zostaje przywrócony przez Chrystusa. Nowe drzewo
życia to krzyż, na którym odkupił nas Jezus, a my otrzymujemy nowe
życie jako owoc drzewa Jego krzyża. Według legendy krzyż wykonany
był z drzewa rajskiego. Na drzewku zawieszamy światła, gdyż Chrystus
sam nazywał siebie światłem. Zawieszamy łakocie i ozdoby, aby przypomnieć dobrodziejstwa odkupienia i wyrazić naszą radość świętowania
Wieniec Adwentowy. Zwyczaj wyplatania wieńców adwentowych
pochodzi z Niemiec. Wieniec sporządza się z gałązek szlachetnych,
trwałych drzew iglastych (świerk, sosna, jodła). Osadzone w nim cztery
świece są zapalane w kolejne niedziele Adwentu, stanowiąc widoczny znak
zbliżania się Bożego Narodzenia i naszej gotowości na przyjście Chrystusa.

Rysuje Tomek Domański

a nami połowa Adwentu, każdy przeżywa go
w inny sposób. Liturgia
Kościoła w tym czasie jest bardzo
bogata. W naszej parafii możemy
uczestniczyć w porannej modlitwie, tj. w jutrzni, w roratnich
nabożeństwach czy w codziennej
adoracji Najświętszego Sakramentu
połączonej z różańcem. Przeprowadziliśmy ankietę wśród 40 przypadkowo wybranych parafian, pro-

sząc o odpowiedź na następujące
pytanie: „Czy korzystasz z bogactwa liturgii, w której Kościół chce
Ci pomagać w okresie Adwentu?”
Ocenę ankiety pozostawiamy
Czytelnikom. Jednocześnie
zachęcamy do czynnego i licznego
udziału w nabożeństwach przygotowujących nas do uroczystości
Narodzenia Pańskiego.

11%

32%

Opinie Czytelników

P

Rozmawiała Małgorzata Napiórkowska

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

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.

Domaniewska:

Od Redakcji

iedy pierwszy numer
„Domaniewskiej:” trafił w
Wasze ręce, postanowiliśmy
zapytać niektórych z parafian o ich
wrażenia. Chcieliśmy się zorientować, na ile przygotowywana przez
nas gazeta trafia w gusta i porusza
Wasze serca. Poniżej prezentujemy
kilka zebranych opinii:
– Szczególnie cenię sobie komentarze
do Ewangelii i słowo Proboszcza.
– Interesująca rozmowa z ks. Janem,
z niecierpliwością czekam na kolejne
wywiady z pozostałymi kapłanami.
– Ciekawe teksty ale za krótkie,
mam nadzieję, że z czasem Gazecie
przybędzie objętości
– Podoba mi się estetyka Gazety:
kolorystyka i dobre zdjęcia przykuwają uwagę i umilają lekturę.
– W sumie fajna, ale przydałoby się

Zapraszam gorąco naszych
parafian do wspierania tego dzieła.
Seminarium utrzymuje się z hojności ludzi dobrej woli. Zachęcam,
aby jako wyraz wdzięczności Bogu,
wspomóc je modlitwą i pieniędzmi.
Pan Bóg oddaje stokrotnie za każdą
ofiarę! Darowizny można przelewać na konto bankowe seminarium
lub przekazując je księdzu proboszczowi. Bóg zapłać za pomoc!

(NL)

57% – tak, uczestniczę w roratach
11% – czasami uczestniczę w roratach lub jutrzni
32% – nie uczestniczę w żadnych nabożeństwach
57%

Jak możemy pomóc seminarium?

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

Statystyki

Choinka i wieniec

której wzywał Ojciec Święty Jan
Paweł II. Misja ta pozwala dojrzewać w powołaniu i uczy apostolskiego modelu głoszenia Słowa
– bez zabezpieczeń, w kruchości.

więcej tematów dla młodzieży.
– Jak ktoś często bywa w Kościele, to
go raczej nic nie zaskoczy. Z tej gazety
bardziej skorzystają czytelnicy, którzy
chodzą do Kościoła tylko w niedzielę,
albo i rzadziej...
– Barwna szata graficzna, ikony,
prostota grafiki są spójne z wyglądem
i charakterem naszego kościoła.
– Dobrze się czyta, druk jest wyraźny.
Serdecznie dziękujemy za te
krótkie recenzje i czekamy na
dalsze uwagi, również słowa
krytyki, które pomogą nam
w przygotowywaniu jeszcze
ciekawszych tematów. Sobie i Wam
życzymy owocnego czuwania,
aby Jezus Chrystus zdążył nas
w porę zbudzić, jak anioł obudził
betlejemskich pasterzy. (x.MC)
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