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II Niedziela zwykła
azajutrz zobaczył
podchodzącego
ku niemu Jezusa
i rzekł: «Oto Baranek
Boży, który gładzi grzech
świata. To jest Ten, o którym
powiedziałem: Po mnie
przyjdzie Mąż, który mnie
przewyższył godnością, gdyż
był wcześniej ode mnie.
Ja Go przedtem nie znałem,
ale przyszedłem chrzcić
wodą w tym celu, aby On się
objawił Izraelowi». Jan dał
takie świadectwo: «Ujrzałem
Ducha, który zstępował
z nieba jak gołębica i spoczął
na Nim. Ja Go przedtem
nie znałem, ale Ten, który
mnie posłał, abym chrzcił
wodą, powiedział do mnie:
„Ten, nad którym ujrzysz
Ducha zstępującego
i spoczywającego na Nim, jest
Tym, który chrzci Duchem
Świętym”. Ja to ujrzałem
i daję świadectwo, że On jest
Synem Bożym». (J 1,29-34)

Oto Baranek Boży...
Ja
to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem
Bożym. Jan radośnie
obwieszcza, że spotkał Mesjasza. Głosił Jego nadejście,
wzywając wszystkich do nawrócenia: handlarzy, policjantów,
naukowców, duchownych, pracowników korporacji, studentów i domowe gospodynie.

Kto rozpoznał to wołanie: Oto
Baranek Boży, który gładzi grzech
świata ten, wyznając swoją winę,
zanurzał się w Miłosierdziu dla
oczyszczającego przygotowania
na przyjście Pana. Kto nie uznał
swojego grzechu, bo bliższa mu
była własna sprawiedliwość, nie
potrafił cieszyć się z obecności
Emmanuela. Nowina o Zbawicielu drażniła jedynie ego i dobre
samopoczucie: święta, kolędy, rodzina, prezenty... tradycja, fasada,
rytuały i nic więcej. Ale Baranek
Boży przychodzi też dziś. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na
Jego ucztę. Janowe wołanie rozlega
się na nowo, lecz tym razem sam
Chrystus oznajmia: gładzę grzech
świata, twój grzech! Jestem barankiem przebłagalnym, złożonym
w ofierze dla ciebie. Wyzwalam
i udzielam Ducha Świętego,

Antoni, Agnieszka
Urodził się w 251 r. w Egipcie
w zamożnej i religijnej rodzinie.
Mając 20 lat stracił
rodziców, poruszyły go
wtedy słowa ewangelii:
„Jeśli chcesz być doskonały,
idź, sprzedaj, co posiadasz,
i daj ubogim, a będziesz
miał skarb w niebie. Potem
przyjdź i chodź za Mną”
(Mt 19,21). Zrozumiał je
dosłownie. Rozdał majątek, nie
zapominając przy tym o zapewnieniu bytu młodszej siostrze,
a sam udał się na pustynię. Tu
modlił się, pracował i umartwiał.
Tradycja głosi, że często cierpiał
z powodu napaści szatana, który
ukazywał mu się pod postacią
dzikich zwierząt albo lubieżnych
kobiet. Doznawał wtedy umacniających go wizji nadprzyrodzonych.
Św. Antoni miał dar widzenia
przyszłości, słynął ze świętości
i mądrości. Wkrótce zaczęli się
gromadzić wokół niego naśladowcy, przed którymi na początku się
wzbraniał, i tak powstało skupisko
pustelników – eremitów. Podczas
prześladowania chrześcijan za
panowania cesarza Maksymiliana

Tylko uznanie własnego grzechu prowadzi do Chrystusa.
Pokorne wyznanie: Panie, nie
jestem godzien... rodzi tęsknotę za
miłosierdziem, miłosierdzie zaś
prowadzi do spotkania z Jezusem.
Boże Narodzenie jeszcze trwa.
Jest dziś. Bo znowu rodzi się
nadzieja. (ks. Łukasz Wiśniewski)

Ucho

Może najbardziej
błogosławione
miejsce stworzonego ciała
skoro tutaj
tymi komórkami
odbieram rzekę
dźwięczną słów
wiadomość najlepsza
o Baranku Zabitym
nowym istnieniu
przygotowanym za darmo
przez wylaną Krew
o życiu prawdziwym
świątecznym śpiewie.
ks. Jan Zieliński

Madryt i Egipt

W

trakcie niedzielnej modlitwy „Anioł
Pański” (02.01.2011 r.)
papież Benedykt XVI pozdrowił
uczestników spotkania rodzin
w Madrycie, które odbywało się
pod hasłem „Rodzina Chrześcijańska Nadzieją Europy”. Ojciec
Święty zachęcił rodziny biorące
udział w zgromadzeniu, by na
wzór rodziny z Nazaretu stawały
się szkołą wierności, wzajemnego
zrozumienia, szkołą wiary i miłości: „Macierzyńskie spojrzenie Maryi
Panny, pełna miłości opieka św.
Józefa i radująca obecność Dzieciątka
Jezus są jasnym obrazem tego, czym
winny być wszystkie rodziny chrześcijańskie – prawdziwymi sanktuariami
wierności, szacunku i zrozumienia,
w których również przekazuje się wiarę, umacnia nadzieję i rozpala miłość”.
Niestety spotkanie w Madrycie
odbywało się w cieniu tragicznego
zamachu na Kościół w Aleksandrii
(01.01.2011 r.), w którym zginęło 25
osób. Czyn ten, który miał miejsce
w Światowym Dniu Pokoju, papież
nazwał „nikczemnym gestem niosącym śmierć i obrażającym Boga i całą
ludzkość”, wezwał też wierzących,
by nie odpowiadali agresją na
przemoc oraz zachęcał do modlitwy za wszystkie ofiary. (MB)

Chrzest Jezusa, Kiko Argüello.

Święci tygodnia

św. Antoni Pustelnik (17/1)

abyś cieszył się życiem, radośnie
doświadczając Mojej obecności.

Magisterium Kościoła

św. Antoni udał się do Aleksandrii,
by utwierdzać w wierze tamtejszych wyznawców. Wspierał też
św. Atanazego w walce z herezją
ariańską, przeczącą bóstwu Jezusa.
Cieszył się wielkim poważaniem.
Korespondował
m. in. z cesarzem
Konstantynem
Wielkim. W swoich listach do mnichów kładł szczególny nacisk
na poszukiwanie indywidualnej drogi do doskonałości,
wsparte lekturą Pisma św.
Zmarł w wieku 105 lat. (JK)
Św. Agnieszka Męczennica (21/1)
Jej imię (łac. Agnus – baranek;
gr. hagné – czysta, dziewicza)
jest wymieniane w I Modlitwie
Eucharystycznej – Kanonie
rzymskim. Wspominali o niej
papieże i doktorzy Kościoła.
Urodziła się ok. 291 r. w bogatej rzymskiej rodzinie, w której
chrześcijańska mamka przekazała jej wiarę. Agnieszka już jako
młodziutka dziewczynka pragnęła

//www.domaniewska.pl/katechezy/

oddać swoje życie całkowicie Chrystusowi. Była piękna, co przyciągało wielu zalotników – także syna
prefekta Rzymu. Gdy odrzuciła
go, wyznając miłość do Boskiego
Oblubieńca – ten zadenuncjował ją
jako chrześcijankę. Prawo rzymskie zabraniało karania śmiercią
dziewic, próbowano więc skalać jej
czystość, obnażając
ją publicznie, ale gdy
tego dokonano, stał
się cud – osłonił ją
płaszcz z włosów.
Potem zaprowadzono do domu publicznego, gdzie nikt
jednak nie śmiał jej
tknąć. Straszono
ją też narzędziami
tortur – nie ulękła się ani tortur,
ani śmierci, obdarzona łaską męstwa ponad swój młodziutki wiek.
Została ścięta w wieku zaledwie
12-13 lat. Jej atrybutem jest baranek z aureolą. 21 stycznia Papież
święci 2 baranki, z których wełny
zostaną utkane nowe paliusze –
jest to strój liturgiczny noszony
przez papieży od IV w., w postaci
wąskiej, białej stuły z wyszytymi
sześcioma czarnymi krzyżami.
Otrzymają je biskupi metropolici
jako znak ich łączności z następcą
Św. Piotra i wierności Chrystusowi aż do męczeństwa. (IS )

Katechezy dla dorosłych i młodzieży

Pierwsze spotkanie 7 lutego 2011 r. g. 20.00
następne w poniedziałki i czwartki, g. 20.00
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Rozmowa ks. Santiago Cabrera Maxi

Teraz pomagam rektorowi w Murcji

Ks. Santiago pochodzi
z Ekwadoru, ukończył
Archidiecezjalne
Seminarium Redemptoris
Mater w Warszawie.
Data święceń: 2005 r.,
w latach 2005-2008
wikariusz w naszej parafii.
Od 2009 roku pełni funkcję
wicerektora Seminarium
Redemptoris Mater
w Hiszpanii (Murcja).

– Już drugi raz wraca
ksiądz na Boże Narodzenie
do Polski. Co takiego jest
urzekającego w polskim
obchodzeniu tego święta?

mi pierniczki i napój z owoców,
zdaje się że nazywa się susz.

Rodzinna atmosfera, która
przypomina mi dom rodzinny
w Ekwadorze. Najbardziej podoba mi się zwyczaj wspólnego
śpiewania kolęd. Bardzo miło
wspominam czas, który spędziłem
w zeszłym roku na kolędowaniu
z polską rodziną. Poczułem wtedy
prawdziwą świąteczną atmosferę.
Zebrało się liczne grono członków
rodziny, dziadkowie, dzieci. Wiele
pięknych kolęd słyszałem pierwszy
raz w życiu. Byłem zaskoczony,
że jest ich tak dużo. Polski śpiewnik z kolędami to gruba książka.
Próbowałem też wielu świątecznych potraw. Bardzo smakowały

To był piękny czas. Wiele się wtedy
nauczyłem. Najlepiej wspominam
szczere relacje z ludźmi, z proboszczem Janem, wikariuszami,
pamiętam otwartość i życzliwość
parafian. Możliwość posługiwania chorym dawała mi olbrzymią
satysfakcję. Także praca w gimnazjum była mi potrzebna, choć przyznaję, była to solidna lekcja pokory. Nauczanie w szkole nie było
proste. Pojawiały się problemy,
ale Pan Bóg dawał mi cierpliwość
i sprawiał, że pojawiło się porozumienie z uczniami. Teraz z niektórymi z nich utrzymuję kontakt.
Wtedy bardzo mi tego brakowało.

– Kościół NMP Matki Kościoła
był pierwszą parařą księdza…

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

– Jak ksiądz trařł do Hiszpanii?

– Jakie są księdza obowiązki?

W 2008 r. zostałem przeniesiony
z parafii przy Domaniewskiej
do kościoła Wniebowstąpienia
Pańskiego na Ursynowie, gdzie posługiwałem przez rok. Metropolita
warszawski apb Kazimierz Nycz
wydał dyspozycję wysłania mnie
na misję w ramach Drogi Neokatechumenalnej. Tak znalazłem
się w Murcji, aby tam posługiwać
jako wicerektor w Seminarium
Misyjnym Redemptoris Mater.
Jest to nowe seminarium, powstało 5 lat temu. Nie mamy obecnie
własnego domu, mieszkamy
przy parafii, gdzie proboszcz jest
ojcem duchownym seminarium.
Funkcje Rektora pełni ks. Diego Martinez, który, tak jak ja,
również ukończył Seminarium
Redemptoris Mater w Warszawie.

Pomagam rektorowi, który również posługuje w Kurii. Ja opiekuję się seminarzystami i całym
domem. Jestem współodpowiedzialny za dyscyplinę i porządek.
Większość seminarzystów to
bardzo młodzi ludzie (ok. 20 lat).
Czuje się entuzjazm, młodego radosnego ducha. Ważne, aby mieli
do nas zaufanie, nie bali się przyjść
ze swoimi problemami. Tworzy
się wówczas dobra relacja i dzięki
niej możemy rozwijać prawidłową formację. Muszę przyznać, że
nigdy się nie spodziewałem, że
będę posługiwał w seminarium.
Pan Bóg przychodzi mi z pomocą i pozwala jak najlepiej pełnić
obowiązki. Dzieje się tak dzięki
łasce sakramentu kapłastwa.
Rozmawiała M. Napiórkowska

Symbole. Anna Justyna Słomka

Imię Jezus (IHS)

By Kościół był w jedności

Zgodnie z obyczajem Izraelitów
akt obrzezania był połączony
z aktem nadania imienia nowo
narodzonemu. Syntetyczny zapis
imienia Jezus to monogram IHS.

„Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu
chleba i na modlitwach” te słowa zapisane w Dziejach
Apostolskich będą hasłem Tygodnia Modlitw o Jedność
Chrześcijan, który tradycyjnie odbędzie się w dniach
18-25 stycznia 2011 r.

W

1908 r. anglikański
duchowny Paul Wattson
zaproponował, by każdego roku chrześcijanie wspólnie
modlili się o jedność taką, jakiej
chce dla swojego Kościoła Jezus
Chrystus. Od tamtego czasu
propagowana przez niego oktawa
modlitw obchodzona jest między
dniem niegdyś wspominającym
św. Piotra (18 stycznia), a dniem
upamiętniającym nawrócenie św.
Pawła (25 stycznia), tj. apostołów, którzy charakteryzują dwa
prądy chrześcijaństwa: katolicyzm
i ewangelizm. Była to propozycja
rewolucyjna, ponieważ we wszystkich wspólnotach chętniej modlono się za inne kościoły chrześcijańskie, niż o jedność. Pomysł nie
zyskał z początku wielu zwolenników, nabożeństwa nie odbywały
się regularnie, a oficjalnie zostały
wprowadzone dopiero w 1936 r.
Tegoroczne hasło „Trwali oni
w nauce Apostołów i we wspólnocie
w łamaniu chleba i w modlitwach”
(Dz 2,42) oraz materiały pomocnicze zostały przygotowane przez
ekumeniczną grupę chrześcijan
z Jerozolimy. Są to duchowni
i osoby świeckie różnych wyznań.
W ramach tego tematu zostały
przedstawione cztery elementy
stanowiące podstawowe znaki
pierwszej chrześcijańskiej wspól-

noty: po pierwsze Słowo Boże,
po drugie wspólnota (koinonia)
będąca znakiem pierwszych
wyznawców Chrystusa. Trzecim
znakiem pierwotnego Kościoła
było świętowanie Eucharystii, czyli łamanie chleba. Czwarty aspekt
to wezwanie do nieustannej modlitwy. Te cztery elementy są filarami
życia Kościoła i jego jedności.
Dlatego Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest wezwaniem
do szukania inspiracji i odnowy,
a także do powrotu do podstaw
wiary pierwotnego Kościoła
w Jerozolimie, do przypomnienia sobie czasu, kiedy Kościół
był jeszcze niepodzielony.
„Podczas tej ośmiodniowej podróży
chrześcijanie Jerozolimy zapraszają
nas do rozgłaszania i świadczenia
o tym, że Jedność – w swym najpełniejszym sensie wierności w nauce
apostolskiej, wspólnocie, łamaniu
chleba i modlitwach – umożliwi nam
razem przezwyciężyć zło, nie tylko
w Jerozolimie, ale na całym świecie” – napisali autorzy broszury
wydanej specjalnie na tę okazję.
Centralne nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się 23.01.2011 r.
w Bazylice św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Początek nabożeństwa zaplanowano
na godzinę 19.00 (EW)
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Monogram (gr. Monos – sam,
pojedynczy, i gramma – litera) jest znakiem powstałym
z połączenia dwóch lub kilku
liter, najczęściej początkowych, imienia lub nazwiska.

Nadanie imienia Jezusowi
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano
Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło
w łonie Matki. (Łk 2,21)

J

edynie ewangelista Łukasz
jednym zdaniem wspomina o tym istotnym akcie,
który miał miejsce niedługo
po narodzeniu Jezusa. Temat
obrzezania, pojmowanego jako
symbol tożsamości z narodem
wybranym, był szeroko dyskutowany w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa; zastąpienie tego
rytuału sakramentem chrztu nie
od razu zostało zaakceptowane.
W średniowiecznych przedstawieniach malarskich i rzeźbiarskich Obrzezanie postrzegano
w kontekście pierwszego wypływu
krwi Chrystusa. Sytuowano to
wydarzenie w świątyni, której styl
architektoniczny nawiązywał do
gotyku, rozpowszechnionego wtedy w Europie. Zabiegu dokonywał
kapłan (mochel), trzymając małego
Jezusa na kolanach i siedząc na
ołtarzu, co oczywiście symbolizowało przyszłą ofiarę Zbawiciela.
Obok kapłana stał asystent, który
zgodnie z wyobrażeniem o ceremonii religijnej, trzymał otwarty
modlitewnik. W pobliżu znajdowała się także Maryja, choć Jej
obecność faktycznie była wtedy
niemożliwa; kobiecie, która uro-

dziła dziecko, nie wolno było przez
40 dni przestąpić progu świątyni.
Malowano Ją jednak, ponieważ
obrzezanie jako pierwsze przelanie
krwi Jej Syna rozumiano jako jedną z siedmiu boleści Maryi (mówił
o tym starzec Symeon w dniu
ofiarowania Jezusa w świątyni).
Maryję przedstawiano z wyrazem
cierpienia na twarzy, wspartą
o ramię Józefa. (Zdarzało się jednak, że artysta kazał samej Maryi
trzymać na rękach Dzieciątko, jak
na zamieszczonym powyżej obrazie Andrei Mantegny z 1466 r.).
Dalej widoczne były jeszcze inne
osoby, trzymające w rękach świece
(znak oczyszczenia) i przyglądające się obrzędowi. Postacie te
często miały również znaczenie
symboliczne, jak mężczyzna przytrzymujący delikatnie róg małego
prześcieradła, na którym ułożono
Jezusa. Ten gest miał przypominać gest Józefa z Arymatei, który
okrył całunem ciało Chrystusa
przed złożeniem do grobu.
Warto wiedzieć, że temat obrzezania, jako typ chrześcijańskiego chrztu, pojawiał się
jako popularny motyw także
w kościołach protestanckich.

Monogram imienia Jezus utworzono z pierwszych trzech liter
greckiej wersji tego imienia Iesous.
Te litery to jota, eta oraz sigma.
IHS pojawiało się już na monetach Justyniana II (VIII wiek).
Później, w języku łacińskim,
nadawano tym trzem literom
błędną interpretację, czytając je:
In hoc signo (w domyśle – vinces,
czyli: „Pod tym znakiem zwyciężysz”). Według legendy słowa te
usłyszał cesarz Konstantyn (IV
w.) mając wizję sztandaru, pod
którym miał zwyciężyć pogan.
Inna interpretacja monogramu
brzmiała: Jesus hominum Salvator (Jezus Zbawca ludzi).
Od późnego średniowiecza
skrót IHS używany był bardzo
często jako symbol Chrystusa
oraz stosowany do szczególnego
kultu Jego imienia. W czasach
kontrreformacji zakon jezuitów
wybrał sobie ten monogram jako
swój znak szczególny i wyjaśniał
jako skrót wyrażenia: Iesu Humilis Societas (Towarzystwo Sług
Jezusowych). Założyciel i patron
tego zakonu, św. Ignacy Loyola,
jest przedstawiany ze znakiem IHS
otoczonym promienną aureolą.
Współcześnie znak ten spotykamy
często w nawiązaniu do Eucharystii. Dzieci idące do Pierwszej Komunii świętej w strojach
liturgicznych mają na piersiach
wyszytą Hostię z literami IHS.
Znak ten symbolizuje ukrytą
w Eucharystii obecność Jezusa.

