
Święty Franciszek Salezy (24/1)

Żył w czasach reformacji (21.08. 
567-28.12.1622). Przyszedł na świat 
w Sabaudii w szlacheckiej rodzinie, 
jako najstarszy z 13 dzie-
ci. Matka przekazywała 
dzieciom wiarę, a jej 
pracowitość, łagodność, 
spokój, zapobiegliwość 
a zwłaszcza, jednocze-
nie się z Bogiem nawet 
wśród nawału zajęć, 
stały się dla Franciszka 
wzorem w jego posłudze.

Gruntownie, starannie wykształ-
cony. Święcenia otrzymał w 1593 
roku. Poświęcił się pracy misyjnej 
wśród kalwinistów w okręgi Cha-
blais (teren Alp); pracując w bardzo 
trudnych warunkach, skutecznie 
starał się przywrócić do kościoła 
kalwinistów miłością, dobrocią 
i troską. Pisał krótkie, wolne od 
polemiki, małe traktaty-ulot-
ki, objaśniające prawdy i wiary 
w świetle Pisma Świętego i Kate-
chizmu, rozwieszał je na murach  
i płotach. Było to prekursorskie 
wykorzystanie prasy do ewange-
lizacji. W 1602 został biskupem 
Genewy. Niestrudzenie spowiadał, 
udzielał sakramentów, nauczał, 

Święci tygodnia

Franciszek Salezy, Tomasz
przemawiał, wizytował parafie, 
szczególnie troszcząc się, by wierni 
mieli jak najlepszych kapłanów. 
Istotą jego nauczania była miłość 
głoszona wszystkim i ukazywanie 

świętości dostępnej dla 
każdego człowieka.

Współzałożyciel 
nowego zgromadzenia 
– sióstr Nawiedzenia 
NMP (wizytek).

Autor wielu znakomi-
tych dzieł – naj-
ważniejsze to: Fi-

lotea, Kontrowersje i Teotym, 
czyli traktat o miłości Bożej. 
Beatyfikowany w 1661 r. kano-
nizowany już w 1665 r. (IS)

Św. Tomasz z Akwinu (28/1)

Urodził się w szlacheckiej 
rodzinie w Aquino w 1225 
roku. W wieku 5 lat został 
oddany na naukę do opac-
twa na Monte Cassino. Studiował 
w Neapolu, gdzie poznał Zakon 
Kaznodziejski św. Dominika. 
Wstąpił do niego wbrew rodzinie, 
która nie widziała go w zako-
nie żebraczym. Jego decyzji nie 
zmienił nawet dwuletni areszt 

Uroczysta beatyfikacja 
Jana Pawła II odbędzie 
się w Niedzielę Miłosier-

dzia Bożego (01.05.2011 r.) w Waty-
kanie na placu św. Piotra, a będzie 
jej przewodniczył Benedykt XVI. 
O swojej decyzji papież poinformo-
wał w dniu 14.01.2011 r., podpi-
sując dekret Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych. Kongregacja 
uznała cud dokonany za wstawien-
nictwem Jana Pawła II.  
Cud ten polegał na uzdrowieniu 
z choroby Parkinsona francuskiej 
zakonnicy Marie-Simone Pierre 
Normand, należącej do zgroma-
dzenia Małych Sióstr Macierzyń-
stwa Katolickiego.   
Swoją radość z tej decyzji Benedykt 
XVI podkreślił pozdrawiając Pola-
ków podczas niedzielnej modlitwy 
„Anioł Pański” (16.01.2011 r.): 
„Podzielam waszą radość z ogło-
szenia beatyfikacji Ojca Świętego 
Jana Pawła II, która odbędzie się 
1 maja tego roku. Ta wiadomość 
była bardzo oczekiwana przez 
wszystkich,  a w szczególny sposób 
przez was, dla których Czcigodny 
mój Poprzednik był przewod-
nikiem w wierze,  w prawdzie 
i w wolności. Życzę wam głębo-
kiego, duchowego przygotowania 
się do tego wydarzenia i z serca 
wszystkim błogosławię”. (MB)

Magisterium Kościoła

Santo Subito

Gazeta Parafii Rzymskokatolickiej NMP Matki Kościoła //www.domaniewska.pl

Tak! Zostaliśmy uratowani

04/2011 23.01.2011 r.

III Niedziela zwykła

Fragment ikony Przeminienia Pańskiego z seminarium Redemptoris Mater. Kiko Argüello 

dy Jezus posłyszał, że Jan został 
uwięziony, usunął się do Galilei. 
Opuścił jednak Nazaret, przyszedł 

i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na 
pograniczu ziem Zabulona i Neftalego.  
Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: 
«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na 
drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! 
Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło 
wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci 
wzeszło światło». Odtąd począł Jezus nauczać 
i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest 
królestwo niebieskie». Przechodząc obok Jeziora 
Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, 
zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak 
zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. 
I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was 
rybakami ludzi».  Oni natychmiast, zostawiwszy 
sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał 
innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, 
i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem 
naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. 
A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli 
za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając 
w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię 
o królestwie i lecząc wszelkie choroby  
i wszelkie słabości wśród ludu. 
      (Mt 4,12-23)

Dzisiejsza Ewangelia dokładnie opisuje 
nam rozpoczęcie misji publicznej Jezusa, 
który do tej pory żył w Nazarecie. Różne 

informacje geograficzne o jego działaniu nie mają 
jedynie charakteru historycznego lecz świadczą 
o wypełnieniu zapowiedzi starotestamentalnych. 
Właśnie z tych dalekich krain nad morzem Ga-
lilejskim, ziemi Zabulona i Neftalego, miało się 
rozszerzać zbawienie dla wszystkich narodów.

Morze w Biblii zawsze kojarzy się z jakimiś przy-
krymi sytuacjami dla człowieka, gdzie Bóg staje 
się dla niego niezbędny. Tak jest i w naszym przy-
padku, gdy nieraz nie panujemy nad zaburzonym 
morzem naszego serca. Można więc powiedzieć, 
że Bóg nigdy nie zawodzi człowieka, nie zmienia 
reguł gry, wręcz pozostaje wierny co do litery 
w tym, co obiecał, aby go zbawić. Właśnie dlate-
go w dalszym ciągu Ewangelii wybierze uczniów 
i przeznaczy ich, by stali się „rybakami ludzi“. 
Ludzi, którzy potrzebują ratunku od morza swo-
ich zaniepokojeń, udręk i „chaotycznych przeżyć“. 
Nasza łódź ratunkowa to Kościół, z której wresz-
cie będziemy dumnie patrzyli z góry na fale i na 
głębię morza – „Tak! zostaliśmy uratowani!“.

Oby jak najwięcej było takich odważnych i do-
świadczonych „ratowników“ na świecie. Aby 
tak mogło się stać Jezus najpierw nas zbawia, 
później wzywa każdego do tej samej misji a w jej 
trakcie naucza nas swoim słowem, które daje 
nam coraz więcej odwagi i wytrwalości.

(ks. Battista Tronchin)

domowy. Siostra, którą wysłano 
by przemówić mu do rozsądku, po 
rozmowie z nim sama wstąpiła do 
benedyktynek. Przełożeni wysłali 
Tomasza na studia do Rzymu, 
a potem do Kolonii, gdzie wykła-
dał św. Albert Wielki. Tu przyjął 
święcenia kapłańskie. Następnie 
wykładał teologię w Paryżu, zadzi-
wiając jasnością wywodu, wymową 
i głębią. Na skutek intryg przeciw-
ników dominikańskich na Sorbo-
nie powrócił do Włoch. Wykładał 
na dworze papieskim Urbana IV 
i na uniwersytecie w Neapolu. Stał 
się czołowym teologiem zakonu. 
W swej pokorze kilkakrotnie od-
mawiał  przyjęcia sakry biskupiej. 
Zmarł 7 marca 1274 w  miejscowo-

ści Fossanuova, 
w drodze na Sobór 
Lyoński. 28 stycz-
nia 1369 przenie-
siono jego relikwie 
do Tuluzy. Św. 
Tomasz całe 
życie poświęcił 
poszukiwaniom 
prawdy i dzieleniu 
się nią z innymi. 
Stworzył zwarty 
system nauki 

filozoficznej i teologii katolickiej 
(tomizm). Pozostawił po sobie 
wiele dzieł, m. in. „Summa contra 
gentiles”, „Summa teologiczna”, 
hymn „Zbliżam się w pokorze”. 
Jest patronem dominikanów, księ-
garni, studentów i teologów. (JK)

Serdecznie zapraszamy do 
wzięcia udziału w śpiewa-
niu kolęd z całego świata 

w wykonaniu alumnów Archidie-
cezjalnego Seminarium Misyjnego 
Redemptoris Mater w Warszawie.

Seminarzyści odwiedzać będą 
naszą ukochaną parafię w nie-
dzielę 30 stycznia. Uczestniczyć 
będą we wszystkich Mszach 
Świętych dzieląc się świadectwem 
spotkania z Bogiem. Śpiewać 
będą w trakcie mszy oraz popro-
wadzą główny koncert kolędowy 
po Mszy Świętej o godz. 19.00.

Przy wyjściu z kościoła będzie 
można złożyć ofiarę na utrzyma-
nie seminarium. W imieniu ks. 
Rektora i całej wspólnoty semina-
ryjnej serdecznie zapraszam do 
wyrażania radości z przybycia na 
świat Naszego Zbawiciela!  
Z góry dziękuję za Waszą pomoc 
modlitewną i materialną, dzięki 
której możemy wzrastać w naśla-
dowaniu Chrystusa!  
 
ks. Marcos Silva, prefekt Seminarium

Zaproszenie do 
kolędowania

Christus  
natus est!
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– Jak młoda, śliczna, 
utalentowana dziewczyna, 
malarka, została siostrą 
zakonną w Łagiewnikach?

– (Śmiech!) Dla mnie samej 
w dużej mierze pozostaje to ta-
jemnicą. Moja rodzina mieszkała 
na terenie tej właśnie parafii 
(krakowskie Łagiewniki), gdy 
miałam 10 lat. Ale „Domaniew-
ska” także była moim domem. 
Tu poznawałam Boga, szcze-
gólnie w sakramencie Eucha-
rystii i spowiedzi świętej. To 
jest niesamowite – poznawanie 
ponad intelektem, poznawa-
nie sercem! Tu się zaczął mój 
świadomy wybór Boga, właśnie 
w trakcie jednej z Eucharystii. 
Słowa Jezusa: „Pójdź za Mną!” 
pracowały we mnie bardzo 
mocno. Jednocześnie intensyw-
nie poszukiwałam Boga i Jego 
woli względem mnie – w Taizé, 
w dominikańskiej Szkole Ikony, 
poprzez kierownictwo duchowe 
jezuitów, neokatechumenat… 

Gdy w sercu zdecydowałam się 
podjąć to ryzyko i wstąpić do 
zgromadzenia zakonnego, odczu-
łam pokój, jakiego wcześniej nie 
znałam. On towarzyszy mi do 
dziś. Wstąpiłam do Zgromadze-
nia w październiku 2005 roku, 
po obronie pracy dyplomowej 
(„Tajemnica Tajemnic” – różaniec 
w obrazach) na warszawskiej ASP.

Rozmowa s. Gaudią – Anną Skass

Czuję pokój, jakiego wcześniej nie znałam

– Uczestniczysz w cyklu 
programów emitowanych 
co niedziela w TVP Kraków 
„Rozmowy o Miłosierdziu”, które 
możemy oglądać też w internecie 
(www.milosierdzie.tvp.pl).  
Dlaczego trzeba mówić 
wszystkim o Bożym miłosierdziu?

– Żyjemy w pośpiechu, natło-
ku informacji, stresie. Nasza 
codzienność nas przerasta, 
problemy się nawarstwiają, 
a świat proponuje liczne „recep-
ty” na osiągnięcie upragnionego 
szczęścia i pokoju. Mówi głośno, 
a nawet krzyczy, wdziera się do 
naszych serc poprzez zmysły, 
zajmuje naszą wyobraźnię. Jezus 
zaś mówi do nas na przykład 
przez zapiski prostej siostry 
zakonnej, którą Kościół ogłosił 
świętą. Nie znajdzie ludzkość 
uspokojenia, dopokąd się nie zwróci 
z ufnością do miłosierdzia Mojego 
(Dzienniczek, 300). Jan Paweł 
II w Łagiewnikach w 2002 roku 
powiedział: W miłosierdziu Boga 
świat znajdzie pokój, a człowiek 
szczęście. Mamy więc propozycję 
od bliżej nieokreślonego „świata” 
(świat, czyli kto?) i mamy też 
nie narzucające się zapewnienie 
od samego Boga, zapewnie-
nie, którego echo odnajdujemy 
w słowach naszego papieża.

Wielu ludzi nosi w sercu fałszy-
wy obraz Boga, w moim odczuciu 

nawet bardzo wielu. Nie znają 
Go, nie znają Prawdy, więc Mu 
nie ufają. Nie wierzą, że jest 
wszechmocny albo, że jest mi-
łosierny, albo w jedno i drugie. 
Pewniej czują się idąc za tłu-
mem, a tłum idzie za reklamą.

– Ale efekt przyjęcia tych 
„recept” od świata jest odwrotny 
do oczekiwań. Wychodzimy 
z tych doświadczeń często 
jeszcze bardziej poranieni, 
sfrustrowani i rzucamy się 
w nowe „doznania”, bo ktoś 
znów nas zapewnia, że tym 
razem,... kupując ten produkt, ....
osiągając te cele, ...te zarobki....

– Kiedy mamy fałszywy ob-
raz Boga, boimy się do Niego 
przychodzić, często odczuwamy 
fałszywy wstyd w obliczu na-
szych słabości, nie wierzymy, że 
On czeka na nas i nas rozumie, 
że zna nasze problemy i wąt-
pliwości, że nas nie potępia…

Świat uczy, że sami możemy 
sobie dać ze wszystkim radę. 
We współczesnej mentalności 
to człowiek – nie Bóg – znajduje 
się w centrum. Kult samowy-
starczalności i niezależności, to 
totalna pomyłka. Prędzej czy 
później doświadczamy roz-
czarowania. Jednak nigdy nie 
jest za późno – dopóki żyjemy 
możemy wrócić do Boga, Jego 

miłosiernej miłości i prawdy. 
Bardzo wielu ludzi nie wie, że 
może to uczynić, że tu znajdą 
odpowiedź, Pokój i Miłość, której 
tak szukają. Nawet narasta-
jące kataklizmy nie otwierają 
ludziom oczu. Dlatego z tym 
głęboko ewangelicznym orę-
dziem o miłości miłosiernej Boga 
do człowieka pragniemy do-
trzeć do każdego i wykorzystać 
w tym celu także media. Dziś 
cały świat najbardziej potrze-
buje głębokiego zrozumienia 
i przyjęcia Bożego miłosierdzia. 
Jan Paweł II i Benedykt XVI 
mówią, że jest to zasadnicze 
przesłanie dla naszych czasów.

Wielu ludzi słyszało już o Sio-
strze Faustynie i o orędziu przez 
nią przekazanym, ale często 
ich wiedza zatrzymuje się na 
znajomości Koronki i Obra-
zu – to zdecydowanie za mało. 
Całość Orędzia, jego głębia 
jest naprawdę zachwycająca! 

– I o tym głębszym rozumieniu 
powiemy za tydzień. 

Rozmawiała Irena Stysiak

Czym jest homeopatia? 

Homeopatia jest to dzie-
dzinna tzw. medycyny 
niekonwencjonalnej, do 

której należą m.in. bioenergote-
rapia, akupunktura. Homeopatia 
od początku budziła kontrowersje 
zarówno wśród lekarzy, jak i far-
maceutów. Istnieje grono zwolen-
ników, wskazujących na skutecz-
ność środków homeopatycznych, 
jak również grono przeciwników 
utrzymujących, że ta metoda 
leczenia nie ma podstaw nauko-
wych. Nauka Kościoła bardzo 
jednoznacznie ostrzega nas przed 
homeopatią. Dlaczego istnieje 
taka rozbieżność w ocenie tego 
zagadnienia? Przede wszystkim 
nie mamy wystarczającej wiedzy 
dotyczącej zagadnień związanych 
ze zjawiskiem „leczenia home-
opatycznego”. Co gorsza, zarówno 
krajowe, jak i europejskie prawo 
z niewytłumaczalnych przyczyn 

Homeopatia – sok w Wiśle
Wiara i medcyna. Grzegorz Kojro

ogłoszenie

homeopatię faworyzuje, tak w sfe-
rze legislacyjnej, jak i finansowej. 
W efekcie lekarze i farmaceuci 
polecają środki homeopatyczne. 
Pacjenci kupują je również bez 
świadomości zagrożeń, a nawet 
wiedzy o tym, że są to tzw. „lekar-
stwa” homeopatyczne. Zażywając 
środki o wątpliwym działaniu 
leczniczym uczestniczą w pro-
cederze o charakterze oszustwa. 
Warto tu zauważyć, że bywają 
to niekiedy preparaty bardzo 
kosztowne. A musimy wiedzieć, że 
koszt wynalezienia, udokumento-
wania badaniami klinicznymi oraz 
wyprodukowania sprawdzonego 
lekarstwa farmaceutycznego czę-
sto wynosi grubo ponad miliardy 
dolarów. Tymczasem ceny końco-
we medykamentów homeopatycz-
nych są zdumiewająco wysokie, 
biorąc pod uwagę ich zawartość, 
skład, recepturę oraz proces 
produkcji. Środki, jakie służą do 
ich wyprodukowania, a także fakt, 

że nie zastosowano 
w ich projektowaniu 
procedur i wymaga-
nych bardzo kosztow-
nych badań klinicznych, 
powinny przemawiać 
za ich niewielką wartością 
rynkową. Tymczasem praktyka 
jest inna. Cena „homeopaty-
ków” w aptekach bywa wyższa 
niż sprawdzonych lekarstw. 

Homeopatia jako metoda 

Jest to zasada wymyślona przez 
Samuela Hahnemanna. Jej 
działanie opiera się (w uproszcze-
niu mówiąc) na funkcjonowaniu 
leczenia podobnym podobnego 
(Similia similibus curantur), tzw. 
dynamizowania, a także wykorzy-
stania istnienia tzw. niematerial-
nej energii życiowej. Co to oznacza 
w praktyce? Homeopaci uważają, 

W ramach cyklu artykułów poświęconych zagadnieniom 
z pogranicza etyki i medycyny będziemy się starać 
przedstawić szereg kontrowersyjnych zagadnień, co do których 
Kościół zajmuje stanowisko nieufne, lub zgoła dezaprobujące. 
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At Work //www.atwork.pl  . ilustracja i stronie pochodzi z  Seminarium Redemptoris Mater w Warszawie    

 gazeta w internecie: //atwork.pl/domaniewska     

W ubiegłym tygodniu Papież Benedykt XVI ogłosił datę beatyřkacji Jana Pawła II na dzień 
1 maja, który w tym roku jest Świętem Bożego Miłosierdzia. O Miłosierdziu Bożym  
– publikujemy pierwszą część rozmowy z Siostrą Gaudią – Anną Skass, ze Zgromadzenia  
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach, naszą parařanką. 

że jeśli zaaplikujemy substan-
cję, która powoduje wymioty 
rozcieńczając ją do bardzo 
małej (śladowej) ilości, to za-
cznie ona działać ze skutkiem 
odwrotnym, czyli przeciwwy-

miotnie. Rozcieńczenia są tak 
znaczne, że można je porównać 
z wlaniem 1 litra soku do Wisły 
(1047 km długości). W jaki sposób 
tłumaczy się taki sposób działa-
nia? Teorii jest na ten temat wiele, 
ale żadna z nich nie została  
udowodniona. Jedna z nich jest 
taka, że cząsteczki substancji 
w wyniku tak dużego rozcień-

czenia i dynamizowania, (czyli 
procesu, który polega na wielo-
krotnym wstrząsaniu określoną 
liczbę razy podczas przecho-
dzenia z jednego rozcieńczenia 
do drugiego), nabywają nowych 
zdolności. Mają powstawać między 
nimi siły, które będą powodować 
działanie lecznicze. Z punktu 
widzenia naukowego, tak duże 
rozcieńczenia powodują, że 
w środku badanego roztworu po 
prostu nic nie pozostaje, z wyjąt-
kiem użytego rozpuszczalnika. 
Biorąc pod uwagę, że tym rozpusz-
czalnikiem jest woda, cukier czy 
alkohol, cena wyprodukowania 
takiego specyfiku jest relatywnie 
niska. No, może z wyłączeniem 
tego ostatniego rozpuszczalnika, 
ale to już temat na inny artykuł. 

O autorze: Grzegorz Kojro, magister farma-
cji, absolwent Warszawskiego  Uniwersytetu 
Medycznego, zatrudniony w wydawnictwie 
medycznym jako specjalista farmaceutycz-
ny. Studiuje na podyplomowych studiach 
o tematyce metodologii badań klinicznych.

Zapraszamy  
na rekolekcje 
franciszkańskie  
do Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek  
od Cierpiących 
młodzież żeńską 
od 14 roku życia
Rekolekcje organizowane 
są w Anielinie  
od 21 – 24.02.2011 r.

(Podczas ferii zimowych  
– początek godz. 14.00)

Proponujemy temat: 
Kim jesteś Panie?  
A kim ja jestem?
Jeśli nurtuje Cię  
to pytanie – napisz 
lub zadzwoń…
                                                
Czekamy...

kontakt: 
s. Barbara (513 459 204) 
basiawiktoria@gmail.com

Fot. irena Stysiak
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