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IV Niedziela zwykła
ezus, widząc tłumy, wyszedł na
górę. A gdy usiadł, przystąpili
do Niego Jego uczniowie.
Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi
słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo
niebieskie. Błogosławieni, którzy się
smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na
własność posiądą ziemię. Błogosławieni,
którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni
czystego serca, albowiem oni Boga
oglądać będą. Błogosławieni, którzy
wprowadzają pokój, albowiem oni będą
nazwani synami Bożymi. Błogosławieni,
którzy cierpią prześladowanie dla
sprawiedliwości, albowiem do nich należy
królestwo niebieskie. Błogosławieni
jesteście, gdy wam urągają i prześladują
was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie
wszystko złe o was. Cieszcie się
i radujcie, albowiem wielka
jest wasza nagroda w niebie.
(Mt 5 1-12a)
Święci tygodnia

Agata i Jan
Święty Jan Bosko (31/1)
Urodził się 16 sierpnia 1815 r.
w Becchi (małej wiosce koło Turynu). Pochodził z ubogiej wiejskiej
rodziny, wcześnie stracił ojca. Od
wczesnych lat młodości musiał
pracować fizycznie na swoje
utrzymanie. Święcenia kapłańskie otrzymał w czerwcu 1841 r.
Ważnym wydarzeniem było
jego spotkanie w dniu Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Marii
Panny (8 grudnia
1841 r.) ubogiego
sieroty. Chłopiec
wkrótce przyprowadził następne
dzieci, ich liczba
systematycznie
rosła. Aby ratować
opuszczoną, pozbawioną perspektyw
młodzież ojciec
Bosko zbudował
dla niej dom – „oratorium”, będące
miejscem nauki, wypoczynku,
zabawy i formacji duchowej. By
móc skutecznie nieść pomoc,
założył zgromadzenie Towarzystwo Św. Franciszka Salezego
(1854) oraz zgromadzenie Córek
Maryi Wspomożycielki Wiernych.
Stworzył i opisał zupełnie nową

Droga do Szczęścia
S

łuchając ewangelii tej niedzieli, którą
nazywamy Kazaniem na Górze (Mt 5-7),
wracam pamięcią do spotkania z Janem
Pawłem II w 2000 r. na Górze Błogosławieństw
w Izraelu. Uczestniczyłem w nim jako młody
chłopak, szukający sensu swojego życia
i swego powołania. Nie wierzyłem wtedy,
że Bóg może zmienić moje życie; byłem
przekonany, że mam wszystko, czego
potrzebuję i że Bóg nie jest mi potrzebny.
Te błogosławieństwa wydawały mi się
„nierealne”, dobre dla słabych, dla tych,
którzy potrzebują pocieszenia. Ale dzięki
słowom Papieża zrozumiałem, że ja
również jestem powołany do świętości, a
Boga, o którym myślałem, że jest daleko,
mogę spotkać! Co więcej: „droga, którą
pokazują ewangeliczne błogosławieństwa,
jest jedyną drogą, która prowadzi do
szczęścia”. Ponieważ, jak wtedy mówił do
nas młodych Jan Paweł II: „Ostatecznie
Jezus nie tylko głosi Błogosławieństwa…
On sam jest Błogosławieństwami… Z tego
powodu ma prawo powiedzieć: „Pójdźcie
za Mną, naśladujcie Mnie”. Nie mówi tak po
prostu: „Czyńcie to, co Ja mówię”. On powiada:
„Pójdźcie za Mną i Mnie naśladujcie!”. Oto jak
być „błogosławionymi”, jak być szczęśliwymi:
naśladując Go, czyli będąc jak On, kochając
jak On. Prośmy więc Jego Ducha, żeby uczynił
nas autentycznymi świadkami Jego Miłości.
(ks. Matteo Campagnaro)

Fragment ikony Chrystus Pantokrator z seminarium Redemptoris Mater w Warszawie. Kiko Argüello

szkołę pedagogiczną
pod nazwą „systemu
uprzedzającego”.
Ukazał nowy typ
ascezy katolickiej –
świętość dostępną
każdemu poprzez
sumienne wypełnianie obowiązków
stanu, doskonalenie
przez uświęconą
pracę i pobożne
życie, w którym
wszystko jest aktem
czci i miłości bożej.
Położył wielkie zasługi na polu
tworzenia i udostępniania kultury
katolickiej (liczne
czasopisma, książki, sztuki teatralne,
podręczniki do historii
serie wydawnicze dla
dzieci i młodzieży).

wiła żyć w dziewictwie. Jej niezwykła
uroda zachwyciła
rzymskiego namiestnika Sycylii.
Kiedy odrzuciła
jego oświadczyny
zapałał żądzą
zemsty. Umieścił
Agatę w domu publicznym. Jednak
z Bożą łaską Agata
ustrzegła niewinność. Póżniej
była poddawana torturom, jej ciało szarpano
kleszczami i pozbawiono piersi.
Pomimo nieludzkich katuszy
święta nie wyrzekła się Chrystusa, któremu poświęciła życie.
Oddała je rzucona na rozżarzone
węgle 5 lutego 251 r. (czasy prześladowań chrześcijan podczas
panowania cezara Decjusza).

Źródłem siły i łaski
były dla świętego Eucharystia i szczególne,
synowskie nabożeństwo do Matki Bożej. .
Jan Bosko zmarł w opinii świętości 31 stycznia 1888 r. w Turynie,
kanonizowany został w 1934 r. (IS)

Według podań rok po jej śmierci
miała miejsce erupcja wulkanu Etna. Wówczas mieszkańcy
Katanii dzięki wstawiennictwu
św. Agaty ocalili miasto. Święta została patronką chroniącą od ognia.
Otaczano ją odtąd wielką czcią. W
dniu św. Agaty święcone są: chleb,
sól i woda, które mają chronić
przed niebezpieczeństwem pożarów. Św. Agata jest patronką Sycylii, miasta Katanii. Uciekają się
do niej także matki karmiące oraz
kobiety z chorobami piersi. (JK)

Św. Agata (5/2)
Urodziła się ok. 235 r. w Katanii na
Sycylii w arystokratycznej rodzinie. Po przyjęciu chrztu, postano-

Magisterium Kościoła

Światło świata

W

dniu 12 stycznia br.
ukazał się polski przekład książki: „Światło
świata. Papież, Kościół, znaki
czasu”. Jest ona zapisem „wywiadu
rzeki” jakiego udzielił Benedykt
XVI niemieckiemu pisarzowi
i dziennikarzowi Peterowi Seewaldowi. Papież podkreśla pierwszorzędne miejsce Boga w sytuacji
dzisiejszego człowieka: „Naszym
wielkim zadaniem jest przede
wszystkim ukazywanie w nowym
świetle priorytetu Boga. Dzisiaj
istotne jest to, co się na nowo
zauważa, że Bóg istnieje, że Bóg
jest dla nas ważny i że odpowiada
na nasze pytania. I odwrotnie:
jeżeli On odpadnie, wszystko inne
może być, nie wiem, jak mądre,
ale człowiek straci wtedy swoją
godność i swoje właściwe człowieczeństwo”. Ojciec Święty zauważa
również, że także współczesny Kościół wskutek błędów i grzechów
(skandale seksualne, porzucenia
celibatu przez niektórych księży, czy też dopuszczania przez
niektórych biskupów stosowania
antykoncepcji) znajduje się w kryzysie i wymaga samooczyszczenia.
Jednocześnie dzięki zapałowi ludzi
zaangażowanych w dzieło nowej
ewangelizacji Kościół rośnie, jest
żywy i pełen dynamiki. (MB)

Redemptoris Mater

Miłość Boża

J

esteśmy pełni wdzięczności
Panu Bogu za to, że możemy
gościć tej niedzieli w naszej
parafii seminarzystów i formatorów z Misyjnego Seminarium
Redemptoris Mater. Oni pokazują
nam, że Kościół jest powszechny
i że w naszych czasach też są młodzi ludzie, gotowi, aby zostawić
wszystko i głosić światu Miłość
Bożą, której doświadczyli. Bądźmy
obecni w tym dziele misyjnym,
wspierając ich modlitwą i ofiarą
pieniężną. Pan Bóg wynagradza
stokrotnie! Ofiarodawcy mogą
również wpłacać darowizny
przez naszą stronę internetową.

Komunikat redakcji: Gazeta „Domaniewska:” utrzymuje się wyłącznie z datków wiernych, które jednak nie pokrywają kosztów druku. Opłata jest dobrowolna.
_ zł. Prosimy o wsparcie. Bóg zapłać! Arch. numery gazety znajdują się pod adresem: //www.domaniewska.pl/gazeta
Koszt przygotowania jednego egzemplarza wynosi ok. 1,50

Rozmowa s. Gaudią – Anną Skass

Siostra Gaudia z o. Janem w trakcie realizacji programu „Rozmowy o miłosierdziu”. TVP Kraków

Wyobraźnia jest potrzebna
W poprzednim numerze przedstawiliśmy pierwszą część
rozmowy z Siostrą Gaudią – Anną Skass, ze Zgromadzenia
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach, naszą
parařanką. O głębszym rozumieniu tajemnicy Bożego
Miłosierdzia porozmawiamy dzisiaj.
– Co to znaczy, że Bóg
jest miłosierny?
– Wszystko zrobił dla człowieka.
Wszystko oddał – Siebie oddał.
Z nadmiaru miłości, którego nie
możemy zrozumieć, a niektórzy go zaledwie przeczuwają.
Żył (i żyje!) z nami, umarł (i umiera!) za nas, zmartwychwstał jako
pierwszy spośród nas i czeka na
nas, zawsze czeka. Ewangelia
Łukaszowa, rozdział 15, werset
20 – przeczytajcie to koniecznie
jeszcze raz! Obszar działania
Bożego miłosierdzia to ludzka

słabość. Problem XXI wieku –
zaprzeczanie tej słabości. Jak
On może pomóc herosom?...
– Jaka jest istota
praktyki nabożeństwa do
miłosierdzia Bożego?
– Styl życia! Nie możemy w tym
przypadku słowa „nabożeństwo”
rozumieć jako zbioru modlitw,
które pobożnie odmawiamy.
Nabożeństwo do miłosierdzia
Bożego, to życie przesiąknięte
fascynacją tą tajemnicą Boga. On
przez Siostrę Faustynę zaprasza
nas do tego, byśmy tę tajemnicę

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

– Czyli nie wystarczy
odmówić Koronkę?
– Same słowa nie wystarczą.
Słowa, które są wyrazem postawy
ufności wobec Boga – to tak. To
jest autentyczne nabożeństwo
do Miłosierdzia Bożego. Ten styl
życia, o którym mówiłam, wyraża
się także w modlitwie. Koronka
jest najbardziej znaną na świecie
modlitwą do Miłosierdzia Bożego
i bardzo niezwykłą – Jezus sam
nas jej nauczył. Do Sanktuarium
w Łagiewnikach rocznie wpływa
kilka tysięcy świadectw i podziękowań za łaski otrzymane
w dużej mierze za pośrednictwem
właśnie tej modlitwy. Ona ma
niezwykłą głębię teologiczną, a jej
wielka skuteczność to zapewne

nieustanne odwoływanie się do
największej ofiary, do jedynego
argumentu przebłagalnego – do
Ciała i Krwi, Duszy i Bóstwa
Jezusa Chrystusa. Będziemy
też o tym mówić w programach,
o których wspominaliśmy w zeszłym tygodniu. Archiwum na
stronie: www.milosierdzie.tvp.pl
– Zwykle o 15:00 odmawiamy
Koronkę, ale Jezus powiedział
do Siostry Faustyny: ile
razy usłyszysz, jak zegar
bije trzecią godzinę…
– … zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj Jego wszechmocy
dla świata całego, a szczególnie dla
biednych grzeszników (...) W godzinie tej uprosisz wszystko dla
siebie i dla innych; w tej godzinie
stała się łaska dla świata całego
miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość.(Dz, 1572) Jezus podaje
trzy możliwości przeżycia momentu Jego śmierci: droga krzyżowa,
spotkanie się z Nim ukrytym
w Najświętszym Sakramencie lub
krótka modlitwa gdziekolwiek
jesteśmy. Ważne abyśmy w tej
modlitwie zwracali się bezpośrednio do Niego – nie potrzeba
żadnych konkretnych słów. To jest
wezwanie do osobistej refleksji nad
śmiercią Jezusa i spotkania z Nim
w najtrudniejszym momencie
Jego życia. W połowie dnia Bóg
mnie zaprasza, abym się zatrzymał – gdzie tak pędzisz? Pytanie
o cel i o sens. Spotkanie z Miłością. Koronkę natomiast możemy
odmawiać o każdej porze dnia
i nocy, także o 15:00, ale wtedy

Symbole. Anna Justyna Słomka

Ogłoszenie

Zapraszamy
na rekolekcje
franciszkańskie
do Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek
od Cierpiących
młodzież żeńską
od 14 roku życia

zgłębiali. Myślę, że to jest najważniejsze – poznawać Boga. Szukać,
pytać, modlić się, czytać… dopóki jest czas. To jest największa
przygoda życia! Ukierunkowując
całą swoja energię w tę jedną
stronę, wygrywamy Niebo już tu
i teraz. Poznając Boga w tajemnicy
Jego miłosierdzia widzimy coraz
wyraźniej, jak bardzo jesteśmy dla
Niego ważni, jak On ogromnie się
upokarza, byle do nas dotrzeć, jak
wytrwale o nas walczy. Zupełnie
naturalnie rodzi się w nas odpowiedź na tę miłość: zaufanie.
Komu jak nie Jezusowi!? Komu?!!...
Im głębiej Go poznajemy, tym
bardziej jesteśmy Nim zachwyceni.
Rodzi się druga odpowiedź: naśladowanie. Chcemy być tacy, jak On
– miłosierni. I to jest nabożeństwo
do miłosierdzia Bożego: zaufanie
Bogu i miłosierdzie dla innych.

Ořarowanie Pańskie

P

ierwszy pobyt Jezusa
w świątyni miał związek ze
zwyczajem, według którego syn pierworodny miał być
poświęcony Panu. Nie oznaczało
to poświęcenia chłopca na służbę
kapłańską, ale symboliczne oddanie Bogu tego, co dla rodziców
było najcenniejsze i najdroższe.
Ze złożeniem syna na ręce kapłana
łączył się jego symboliczny wykup
za cenę 5 sykli (równowartość
5 dni pracy). Dawniej Święto
Ofiarowania Pańskiego nazywano
Świętem Oczyszczenia Maryi,
ponieważ matka w 40 dni po
urodzeniu syna powinna przyjść
do świątyni, aby się oczyścić.
Zobowiązana też była złożyć na
ofiarę baranka, albo – jeśli nie
było jej stać, aby go nabyć – dwa
młode gołębie lub parę synogarlic.
Ofiarowanie przez Maryję i Józefa synogarlic świadczy o ich
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ubóstwie. W tej jednej scenie,
bardzo chętnie przedstawianej przez malarzy, zawartych
jest wiele znaczeń. Nie był to
zwyczajny obrzęd, jakich wiele;
został naznaczony niezwykłymi
symbolami i emocjami, spotkało
się też kilka niezwykłych osób,
padły dziwne słowa. Oto starzec
Symeon nazwał Jezusa światłem,
które oświeci wszystkich ludzi.
W nawiązaniu do tych słów artyści
malowali Dzieciątko opromienione cudownym światłem, ale
także bardzo często zapalone
świece w rękach osób asystujących
obrzędowi. Począwszy od IX wieku
wierni w dzień Święto Ofiarowania przynosili do kościoła do
pobłogosławienia świece zwane
gromnicami. (Nazwa ta wywodzi
się od słowa „grom”, ponieważ
podczas burzy stawiano te świece
w oknie, zapalano i modlono się
o oddalenie piorunów.)
Niegdyś ważne było, aby donieść palącą się świecę do
domu. Po powrocie wypalano
płomieniem gromnicy krzyż
na belce sufitu. Tę gromnicę
wkładano też w ręce umierającego, aby stanowiła ochronę
przed napaścią złych duchów.

Giovanni Bellini, Ofiarowanie Pańskie (1460-1464)
Fondazione Querini Stampalia, Wenecja

W scenie ofiarowania Jezusa ważne jest także pojawienie się prorokini Anny, która „nie rozstawała
się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach, dniem i nocą”.
Ona również rozpoznała w maleń-

wybieramy Koronkę, a nie Godzinę Miłosierdzia. To są odrębne
formy kultu. Można oczywiście po
modlitwie w Godzinie Miłosierdzia odmówić jeszcze Koronkę, tak
jak to robimy w Łagiewnikach.
– Codziennie o 15:00 można
połączyć się z Wami za
pośrednictwem Radia Warszawa,
Radia Niepokalanów, przez stronę
www.faustyna.pl. Warto też przyjść
w piątek na Domaniewską,
by w tej szczególnej godzinie
modlić się wspólnie przed
Najświętszym Sakramentem.
Czy są takie miejsca na świecie,
gdzie nikt nie słyszał Orędzia
o miłosiernej miłości Boga do
człowieka, nie widział obrazu
„Jezu ufam Tobie”, nie wie
o modlitwie o 15:00 … ?
– Są takie miejsca, gdzie nie
dotarła jeszcze Ewangelia, tym
bardziej Orędzie skierowane do
ludzi na początku XX wieku.
Każdy chrześcijanin to misjonarz,
przynajmniej z powołania – można przecież go nie podjąć. Warto
jednak zastanowić się nad słowami
Jezusa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie
woli mojej, wywyższę ją w potędze
i świętości. Z niej wyjdzie iskra,
która przygotuje świat na ostateczne
przyjście moje (Dz, 1732). Jan Paweł
II pomógł nam zrozumieć, że tą
„iskrą” jest Orędzie o miłosiernej
miłości Boga do człowieka. Dar
i zobowiązanie – nieść je światu.
Jak? Sposobów jest tysiące – po to
Bóg dał nam wyobraźnię!
Rozmawiała Irena Stysiak
kim chłopcu przyszłego Zbawiciela. Natchniona przez Ducha
Świętego, „sławiła Boga i mówiła
o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem”. Na
obrazach jest obecna jako starsza,
poważna niewiasta, modląca się
z rękami wzniesionymi do góry.
Od 1997 roku Kościół w dniu 2 lutego obchodzi ustanowiony przez
Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które tak jak Anna
oddały swoje życie na służbę Bogu.

Od Redakcji

Pudełko jest jeszcze puste
Pragniemy zaprosić wszystkich
chętnych do współpracy z naszą
Redakcją. Z własnego doświadczenia wiemy, ile satysfakcji daje
nam ta praca. Zachęcamy każdego,
kto chciałby spróbować swoich
sił przy współtworzeniu naszej
Gazety. Szczególnie poszukiwane są osoby z wykształceniem
humanistycznym, dziennikarskim lub zawodowo zajmujące
się pisaniem i redagowaniem
tekstów. Liczniejsze grono osób
w zespole redakcyjnym, to więcej
pomysłów i możliwości, czyli
silniejszy potencjał twórczy. Warto
zauważyć, że taka dobrowolna

inicjatywa jest również kolejną
formą niesienia dobra innym i bez
wątpienia działaniem potrzebnym
naszej parafii. Jeżeli ktoś chciałby
uczestniczyć w tworzeniu Gazety,
jest proszony o kontakt drogą
mailową pod adresem: gdomaniewska@gmail.com. Serdecznie
zapraszamy! Przypominamy o
tym, że opinie dotyczące „Domaniewskiej” oraz ogłoszenia można
zostawiać w zakrystii w „złotym
pudełku” po każdej Mszy św. Do
tego celu służy również wspomniana wyżej skrzynka mailowa.
(ks. Matteo & Redakcja)

