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VI Niedziela zwykła
ezus powiedział do swoich
uczniów: „Nie sądźcie, że
przyszedłem znieść Prawo
albo Proroków.
Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.
Zaprawdę bowiem powiadam wam:
Dopóki niebo i ziemia nie przeminą,
ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni
się w Prawie, aż się wszystko spełni.

sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono
cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie
wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.
Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż».
A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie
patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się
z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko
jest ci powodem do grzechu, wy-łup je i odrzuć
od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy
zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe
twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli
prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu,
odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest
dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków,
niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych
przykazań, choćby najmniejszych,
i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy
w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia
i uczy wypełniać, ten będzie wielki
w królestwie niebieskim.
Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość
nie będzie większa niż uczonych w Piśmie
i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Powiedziano też: «Jeśli kto chce oddalić
swoją żonę, niech jej da list rozwodowy».
A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem
nierządu, narażają na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę,
dopuszcza się cudzołóstwa.

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj»; a kto by się
dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy,
kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł
Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz
swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi». A Ja
«Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego.
wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem
Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę,
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz,
bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo
że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed
nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym.
ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem
przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem
szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał

W

zeszłym roku prowadziłem lekcje religii
w III klasie liceum.
Poświęciłem lekcję „Kazaniu
na Górze”, czyli wielkiej Mowie,
którą znajdujemy u św. Mateusza
(Mt 5-7) i którą czytamy w ewangeliach niedzielnych od trzech tygodni. Podczas lekcji, kiedy zacząłem
czytać słowa z dzisiejszej niedzieli,
jeden z uczniów przerwał mi, krzycząc: „Bez przesady! Czego chce od
nas ten Jezus?! Już jest dziesięć trudnych Przykazań, a On jeszcze komplikuje sprawę!”. Jezus Chrystus
czyni Dekalog jeszcze ostrzejszym.
Czy warto iść za Jezusem, który
tak wiele od nas wymaga? Czy
On „komplikuje sprawę” jak powiedział wtedy ten chłopak? Tak, jest
możliwe, żeby to Słowo mogło
się wypełnić w nas! My jesteśmy
powołani do takiej doskonałości!
„Bądźcie doskonali, mówi Jezus, jak
doskonały jest Ojciec wasz niebieski”
(Mt 5,48). Ale najważniejsze jest
– czego nie zrozumiał uczeń – że
to jest dzieło samego Boga, które
rozpoczął w akcie naszego chrztu!
On nie „komplikuje sprawy”, ale
ją ułatwia! Podczas chrztu, Bóg
zaczął malować w nas ikonę Chrystusa, Człowieka Nowego, zdolnego
do bezgranicznej miłości.
Obraz ten, jak mówił Jan Paweł II,
zostaje namalowany w nas przez
Ducha. Do nas należy tylko pozwolić Mu malować!
(ks. Matteo Campagnaro)

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest,
(Mt 5,17-37)
od Złego pochodzi».

Święci tygodnia

Cyryl, Metody
Apostołowie Słowian,
współpatroni Europy
Św. Cyryl i św. Metody (14/2)
Konstantyn (wstępując do zakonu
przyjął imię Cyryl; ok. 827 – 869)
i Michał (późniejszy Metody; ok.
815 – 885) pochodzili z Tesaloniki
(w języku Słowian, licznie tam
mieszkających, zwanego Sołuń;
stąd nazywa się ich też Braćmi Sołuńskimi ). Ich ojciec był wyższym
urzędnikiem cesarskim. Metody,
był obdarzony talentem prawniczym. Został nawet zarządcą
jednej ze słowiańskich prowincji.
Cyryl po studiach w Konstantynopolu przyjął święcenia kapłańskie.
Był bibliotekarzem przy kościele Hagia Sophia, sekretarzem
patriarchy, cenionym wykładowcą
filozofii na akademii cesarskiej.
Zostawił to i udał się do klasztoru
na górze Olimp, gdzie przełożonym był Metody. Na prośbę
Cesarza, bracia udali się do kraju
Chazarów na (dzisiejsze okolice
Kaukazu i Krymu), aby załagodzić
spory między chrześcijanami, żydami i Saracenami. Cyryl specjalnie w tym celu nauczył się języka
hebrajskiego i syryjskiego. W trakcie misji odnaleźli relikwie papieża
św. Klemensa, zesłanego i zmar-

łego tam w czasie prześladowań.
Przez pięć lat chrystianizowali
Bułgarów. Kiedy książę Rościsław
poprosił o podobną misję na Morawach, posłano Cyryla i Metodego,
znających tamtejszy język i kulturę. Nieśli oni prawdę Ewangelii
nowym narodom, szanując ich
odrębność kulturową. Cyryl ułożył
na bazie greki alfabet słowiański
(głagolicę). Po wprowadzeniu do
niego kolejnych znaków powstała
współcześnie używana cyrylica.
Bracia odprawiali liturgie w języku
słowiańskim i stworzyli przekład Biblii i ksiąg liturgicznych.
Wywołało to sprzeciw hierarchów,
a nawet oskarżenia o herezję.
Jednak papież Hadrian II zatwierdził działalność misjonarzy.
Cyryl zmarł 14 lutego 869 r.
wkrótce potym, jak wstąpił do
klasztoru. Metody został konsekrowany na biskupa diecezji Panonii (Węgier), ale konflikt z klerem
niemieckim, pragnącym umocnienia swoich wpływów na terenach
słowiańskich, przerwał jego
działalność. Został on podstępnie

uwięziony w jednym z klasztorów.
Musiał interweniować papież Jan
VII. Jego następca Jan VIII potwierdził wszystkie przywileje dla
liturgii w języku słowiańskim bullą
Industriae tuae. Ostatnie lata życia
Metody poświęcił przekładom
Pisma Świętego, ksiąg liturgicznych i dzieł Ojców Kościoła oraz
zbioru kościelnych i państwowych
praw bizantyńskich (Nomokanon).
Metody Zmarł w Welehradzie
6 kwietnia 885 r. Gdy upadło
państwo morawskie (907 r.)
obrządek słowiański zastąpiono
łacińskim. Do dziś posługują
się słowiańskim obrządkiem
prawosławni i grekokatolwicy.
W 1980 r. Jan Paweł II ogłosił
braci sołuńskich współpatronami Europy. Poświęcił im
encyklikę „Slavorum Apostoli”
(1985), a papież Leon XII encyklikę „Grande manus” (1880).
„Cyryl i Metody stanowią ogniwo
łączące, pomost pomiędzy nurtem
tradycji wschodniej i zachodniej,
która łączy się razem w jedną
wielką tradycję Kościoła powszechnego – nauczał Jan Paweł II. – (...)
Realizując własny charyzmat Cyryl
i Metody wnieśli decydujący wkład
w budowę Europy nie tylko jako
wspólnoty wiary chrześcijańskiej,
ale także jako organizmu państwowego i kulturowego”. (IS i JK)

Magisterium Kościoła

O Pokój

30

stycznia obchodziliśmy
Międzynarodowy Dzień
Modlitwy o Pokój w Ziemi Świętej. Przed modlitwą Anioł
Pański Benedykt XVI zachęcił
wszystkich do „złączenia umysłów
i serc na rzecz konkretnych projektów
pokojowych”. Także mieszkający
na tych terenach Chrześcijanie
cierpią z powodu toczącego się
konfliktu, dodatkowo doświadczając trudności ze względu na
swoją religię. Z najnowszego
raportu opublikowanego przez
Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi
w Potrzebie” wynika, że na świecie
rocznie prześladowanych jest 200
mln. chrześcijan, a 170 tys. ginie za
wiarę. W katechezie papież nawiązując do Ośmiu Błogosławieństw
powiedział, że Kościół nie boi się
ubóstwa, wzgardy, prześladowań
i przypomniał słowa Św. Augustyna: „nie należy cierpieć tego zła, ale
trzeba przeciwstawiać się mu w imię
Jezusa, nie tylko ze spokojną duszą,
ale także z radością” (De sermone
Domini in monte, I 5,13: CCL 35, 13).”
30 stycznia przypadał również
Światowy Dzień Trędowatych.
Kościół prowadzi obecnie 529
leprozoriów, z czego najwięcej
znajduje się w Indiach, gdzie
żyje 70 proc. z 3 mln. wszystkich chorych na trąd. (AD)

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

Ks. Jan Zieliński o styczniowej audiencji u Ojca Świętego

Posłani, aby głosić Słowo Boże światu
17 stycznia 2011 roku papież Benedykt XVI przyjął w auli Pawła VI inicjatorów Drogi
Neokatechumenalnej: Kiko Argüello i Carmen Hernández razem z ojcem Mario Pezzi, którym
towarzyszyły ekipy katechistów wędrownych, odpowiedzialne za Drogę w ponad 120 krajach.
Papież zachęcił Drogę Neokatechumenalną do wnoszenia swego oryginalnego wkładu w dzieło
Nowej Ewangelizacji oraz pogłębiania jedności z biskupami i Kościołami lokalnymi.
Na spotkaniu był obecny ks. proboszcz Jan Zieliński, który udał się do Watykanu na specjalne
zaproszenie skierowane do inicjatorów Drogi Neokatechumenalnej.

O

prócz mnie na spotkaniu
z papieżem było też jedno
małżeństwo z naszej parafii. Spotkanie miało charakter liturgii słowa. Audiencja rozpoczęła
się od wysłuchania utworu skomponowanego przez Kiko. Utwór
był wykonany przez wielu młodych muzyków pochodzących ze
wspólnot neokatechumenalnych
i był poświęcony Maryi. Pieśń pochodzi z nowo powstającej płyty,
przygotowywanej przez Kiko na
XXVI Światowe Dni Młodzieży

w Madrycie. W ciągu trwającej
przez godzinę audiencji, papież
często odnosił się do postaci Matki
Boskiej, podkreślając jej znaczenie
w Kościele oraz dla Nowej Ewangelizacji. Na spotkaniu z papieżem
obecni byli prezbiterzy z całego
świata posługujący we wspólnotach, proboszczowie, w których parafiach obecna jest Droga, siostry
zakonne, seminaria misyjne Redemptoris Mater wraz ze swoimi
rektorami i ojcami duchownymi,
ekipy „Missio Ad Gentes”, wspólnoty

„in missionem”, a także katechiści
z Rzymu i z regionu Lacjum. Po
wysłuchaniu symfonii ojciec Mario
Pezzi proklamował słowo z ewangelii wg św. Jana, w którym jest
mowa o posłaniu uczniów przez
Jezusa. W przemówieniu Ojciec
Święty zaznaczył, że audiencja stanowi okazję do odnowienia więzi
Drogi Neokatechumenalnej z Następcą Piotra. Przypomniał, że od
ponad czterdziestu lat przyczynia
się ona do ożywienia i umocnienia
inicjacji chrześcijańskiej, sprzyjając

ponownemu odkryciu bogactwa
Chrztu, pomagając zasmakować
życia Bożego. „Ten Boży dar dla
swego Kościoła pozostaje w służbie
biskupom jako sposób diecezjalnej
realizacji wtajemniczenia chrześcijańskiego i stałego wychowania
wiary” – powiedział papież.
Przed samą audiencją ks. kard.
Stanisław Ryłko, przewodniczący
Papieskiej Rady ds. Świeckich,
przedstawił dokument watykański
potwierdzający statuty i przebieg
etapów Drogi Neokatechumenalnej „Dyrektorium Katechetyczne
Drogi Neokatechumenalnej”, o którym wspominał papież w swojej
homilii. „Wraz z tymi kościelnymi
pieczęciami Pan dziś potwierdza
i powierza wam na nowo to cenne
narzędzie jakim jest Droga, abyście
mogli w synowskim posłuszeństwie
wobec Stolicy Apostolskiej i pasterzy
Kościoła, z nowym entuzjazmem
i zapałem przyczyniać się do radykalnego i radosnego odkrycia daru
Chrztu i wnieść swój oryginalny

wkład w sprawę nowej ewangelizacji”
– powiedział Ojciec Święty. Papież
wyraził radość, iż może dziś błogosławić ponad dwieście nowych
rodzin wyruszających na misje
w różne strony świata. Rodziny
dołączają do grona ponad 600
już działających w krajach całego
świata. „Drogie rodziny, wiara, którą
otrzymaliście w darze, niech będzie
tym światłem na świeczniku, zdolnym do wskazania ludziom drogi ku
Niebu” – powiedział Ojciec Święty.
Zwracając się do 13 nowych „Missiones Ad Gentes”, wyruszających
w środowiska głęboko zlaicyzowane czy miejsca, gdzie jeszcze nie
dotarło orędzie Chrystusa, Benedykt XVI życzył im, aby odczuwały
żywą obecność Chrystusa Zmartwychwstałego, pomoc wielu wiernych, a także modlitwę papieża.
Na koniec spotkania papież
wręczał rodzinom krzyże misyjne
i udzielał błogosławieństwa.
Notował Jakub Kunicki

Elektroniczna wersja „Domaniewskiej:” ma formę rozszerzonej, interaktywnej strony www. Koniecznie zobacz jak to działa:
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wydania aktualne i archiwalne gazety, informacje o wydarzeniach, katechezy
skrutacje dla młodych, fundraising dla seminarium RM, galerie zdjęć, řlmy

Pasterka 2010. Jedna z galerii fotograficznych gromadzących rozszerzony materiał ilustracyny gazety.
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Zawsze, ilekroć
uśmiechasz się
do drugiego człowieka
i wyciągasz do niego rękę,
jest Boże Narodzenie

Podziękowanie

Symbole. Anna Justyna Słomka

Święty Walenty i Walentynki
Strona główna gazety. Aktualizacja 8.02.2011 r.

Oglądalność

Szanowni Państwo,
Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za podarowane słodycze
i ciepłe życzenia dla podopiecznych naszej fundacji. Już piąty rok
pomagacie nam nieść radość innym. Dzięki Waszemu zaangażowaniu
przygotowaliśmy 140 wspaniałych paczek świątecznych dla dzieci
z chorobą nowotworową leczonych w Klinice Onkologii IP CZD.
Dziękujemy! Fundacja „Nasze Dzieci” przy Klinice Onkologii w IP CZD
P.S. Szczególne podziękowania dla najmłodszych Parafian, którzy podzielili się słodyczami z chorymi rówieśnikami. Jesteście wspaniali!!!
www.naszedzieci.org.pl
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Do tej pory wydrukowaliśmy 11
numerów i 2 wydania specjalne tygodnika „Domaniewska:”. W trosce
o wygodę „stałych” i przyszłych
czytelników gazety udostępniliśmy stronę internetową. Przeprowadziliśmy małą sondę w grupie
50 respondentów pytając o to, czy
korzystają z e-wydania gazety:

35%

Tak, odwiedziłem
stronę internetową
co najmniej raz

10%
55%

Tak, odwiedzam
stronę regularnie
Nie, nie odwiedzam
strony internetowej

Gorąco zachęcamy do korzystania
z internetowego wydania gazety,
które można znaleźć na
www.domaniewska.pl/gazeta.
Oprócz aktualnych i archiwalnych
wydań gazety publikujemy zdjęcia
z uroczystości. Zachęcamy do dzielenia się z nami sugestiami, uwagami bądź propozycjami dotyczących
gdomaniewska@gmail.com.
(NL i KK)

Ten tak bardzo popularny dzisiaj święty nie spodziewał się na
pewno, że zrobi karierę jako patron zakochanych…

Ż

ył w III wieku za panowania
cesarza Aureliana. Był księdzem, który, jak głosi legenda, chętnie obdarowywał kwiatami ze swego ogrodu młodych ludzi,
którzy go odwiedzali. Ponadto
udzielał potajemnie ślubów wbrew
cesarskiemu edyktowi, zabraniającemu legionistom małżeństw.
Imperium potrzebowało młodych,
nieżonatych mężczyzn, aby mogli
długo i bez zbędnych obciążeń służyć w wojsku. Tymczasem Walenty
apelował do serc mężczyzn, aby
– jeśli kochają swoje żony – zostawali w z nimi w domu i nie szli do
wojska. (Można zaryzykować tezę,
że to on zainspirował twórców
hasła: „Make love, not war”)
Miał on też udzielić ślubu legioniście oraz młodej chrześcijance, którzy byli w sobie bardzo zakochani.
Kiedy obrano go biskupem miasta
Ternia w Umbrii, Walenty ulegając
licznym prośbom o udzielenie
ślubu, wyznaczył jeden dzień
w roku, w którym zbiorowo błogosławił młode pary. I to właśnie
był ponoć ten dzień, w którym
obchodzimy Walentynki.
Walenty, którego imię oznacza
„silny”, „zdrowy”, za życia uzdro-

wił wielu chorych na epilepsję.
Nic więc dziwnego, że po śmierci
obrano go patronem chorych na
„chorobę św. Walentego”, czyli
padaczkę. Tak też go przedstawiano na obrazach – w stroju
biskupa, uzdrawiającego chłopca
leżącego bezsilnie na rękach
matki. Święty zginął śmiercią męczeńską 14.02.268 r.
W średniowieczu Walenty należał do niezwykle popularnych
świętych. Już wtedy pojawił się
zwyczaj, ze 14 lutego los „przeznaczał sobie” pary młodych
ludzi. Po wzajemnej wymianie
prezentów pozostawali oni przez
rok narzeczonymi, po czym
pobierali się. Od XIV w. w Anglii,
Francji i Belgii oficjalnie łączono
ten dzień z zakochanymi. Stamtąd, wraz z osadnikami, zwyczaj
ten trafił do Ameryki, gdzie św.
Walenty zaczął święcić triumfy
zupełnie zadziwiające. Okrężną
drogą tradycja walentynkowa
przez ocean trafiła z powrotem do
Europy, w tym również do Polski.
Przypomnę, że o Dniu Zakochanych wspomina nawet Szekspir
w „Hamlecie”: „Dzień dobry, dziś
święty Walenty, dopiero co świtać
poczyna, młodzieniec snem leży
ujęty, a hoża doń puka dziewczyna”.

