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II Niedziela Wielkanocy

ieczorem owego 
pierwszego dnia 
tygodnia, tam 
gdzie przebywali 

uczniowie, choć drzwi były 
zamknięte z obawy przed 
Żydami, przyszedł Jezus, 
stanął pośrodku i rzekł do 
nich: «Pokój wam!» A to po-
wiedziawszy, pokazał im ręce 
i bok. Uradowali się zatem 
uczniowie, ujrzawszy Pana. 
A Jezus znowu rzekł do nich: 
«Pokój wam! Jak Ojciec Mnie 
posłał, tak i Ja was posyłam». 
Po tych słowach tchnął na 
nich i powiedział im: «Weźmij-
cie Ducha Świętego! Którym 
odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym zatrzy-
macie, są im zatrzymane». Ale 
Tomasz, jeden z Dwunastu, 
zwany Didymos, nie był razem 
z nimi, kiedy przyszedł Jezus. 
Inni więc uczniowie mówili 
do niego: «Widzieliśmy Pana!» 

W tym uroczystym 
dniu, gdy Kościół 
dziękuje Panu Bogu 

za beatyfikację Jana Pawła II, 
pozwólmy aby jego następca, 
papież Benedykt XVI, wprowadził 
nas w II Niedzielę wielkanocną, tj. 
w Niedzielę Miłosierdzia Bożego:

„W czasie Jubileuszu roku 2000 
umiłowany Sługa Boży Jan Paweł II 
ustanowił, że w całym Kościele nie-
dziela po Wielkanocy, oprócz nazwy 
Niedzieli in Albis, określana będzie 
również Niedzielą Miłosierdzia 
Bożego. Doszło do tego przy okazji 
kanonizacji Faustyny Kowalskiej, 
skromnej polskiej zakonnicy (…).

Podobnie jak siostra Faustyna, Jan 
Paweł II stał się z kolei apostołem 
Bożego Miłosierdzia. Wieczorem nie-
zapomnianej soboty 2 kwietnia 2005 
roku, kiedy zamknął oczy na tym 
świecie, przypadała wigilia tej drugiej 

Niedzieli Wielkanocy i wielu zwróciło 
uwagę na wyjątkowy zbieg okolicz-
ności, który łączył w sobie wymiar 
maryjny – pierwsza sobota miesią-
ca – i wymiar Miłosierdzia Bożego. 
W istocie jego długi i wielowymiaro-
wy pontyfikat ma tu swoje centrum; 
cała jego misja na służbie prawdzie 
o Bogu i o człowieku oraz pokojowi 
na świecie zawiera się w tym orędziu, 
jak on sam powiedział w Krakowie 
w Łagiewnikach w 2002, otwierając 
wielkie sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia: „Nie ma dla człowieka innego 
źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga”. 
Jego orędzie, podobnie jak orędzie 
świętej Faustyny, prowadzi zatem do 
oblicza Chrystusa, najwyższego obja-
wienia miłosierdzia Boga. Nieustan-
na kontemplacja tego Oblicza: oto co 
nam on pozostawił i co my z radością 
podejmujemy i czynimy swoim”. 

(Benedykt XVI,  
Regina Coeli 30 marca 2008)

Magisterium Kościoła

Moc Nocy
Zeszłoroczne orędzie 

wielkanocne Benedykt 
XVI było poświęcone 

wyzwoleniu człowieka z niewoli 
grzechu przez śmierć i zmartwych-
wstanie Chrystusa, które otwo-
rzyło nam „drogę do prawdziwej 
Ziemi Obiecanej”: „Ten exodus na-
stępuje przede wszystkim we wnętrzu 
samego człowieka i stanowi nowe na-
rodzenie w Duchu Świętym, jako sku-
tek chrztu, który Chrystus dał nam 
właśnie w tajemnicy paschalnej. Sta-
ry człowiek ustępuje miejsca nowemu 
człowiekowi; zostawiając poprzednie 
życie, można postępować w nowym 
życiu (por. Rz 6, 4). (…) Pascha jest 
prawdziwym zbawieniem ludzkości!  
(…) Jest to wydarzenie, które głęboko 
zmieniło kierunek historii, szala 
przechyliła się na zawsze na stronę 
dobra, życia, przebaczenia.” (MB)

Temat Tygodnia

Redemptoris Mater
Trzeciego maja przypada 

pierwsza rocznica poświę-
cenia przez kard K. Nycza 

Kościoła seminaryjnego p.w. 
NMP Królowej Polski należącego 
do kompleksu w Seminarium 
Redemptoris Mater. W uroczy-
stościach wzięli udział inicjatorzy 
Drogi Neokatechumenalnej Kiko 
Argüello, Carmen Hernandez 
i ojciec Mario Pezzi obecni byli 
również katechiści odpowiedzialni 
za Drogę Neokatechumenalną 
w Polsce: Stefano Gennarini, Si-
lvana Venditi i ojciec Livio Orsin-
gher. Po powitaniu uczestników 
przez rektora Alojzija Oberstara, 
inicjator Drogi, twórca i współ-
wykonawca Korony Misteryjnej 
okalającej sklepienie świątyni, 
Kiko Argüello, dokonał prezentacji 
wchodzących w jej skład malo-

wideł. Freski obrazują  tajemnice 
zbawienia. W swoim wystąpieniu 
Kiko skupił się na teologii oraz 
zasadach obowiązujących w tzw. 
kanonie wschodnim, według którego 
wykonane zostały freski. Po wpro-
wadzeniu odbyła się uroczysta 
celebracja Eucharystii z liturgią 
poświęcenia kościoła. Symbolika 
i znaki – jak podkreślił Arcybiskup 
Nycz – skoncentrowane są wokół 
Ewangelizacji współczesnego 
świata. Po przeniesieniu Najświęt-
szego Sakramentu do kaplicy 
wieczystej adoracji, zabrał głos 
ks. kard. Józef Glemp, wspominał 
począti seminarium Redempto-
ris Mater w Warszawie. Wyraził 
swoją wdzięczność Opatrzności 
Bożej za to, że jak się wyraził, mógł 
doczekać dnia, w którym został 
poświęcony ten kościół. (MB)

Chrystus Zmartwychwstały. Ikona Korony Misteryjnej z kościoła seminarium Redemptoris Mater w Warszawie. Kiko Argüello 2009

Cała Korona Misteryjna – ikony, które ilustrowały Ewangelię w gazecie od grudnia 2010 r.

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Przekaż ořarę na rzecz Archidiecezjalnego Seminarium Redemptoris Mater w Warszawie
KRS 0000083782   |  więcej informacji na stronie internetowej: www.domaniewska.com lub www.redemptorismater.pl/pomoz.php

Ale on rzekł do nich: 
«Jeżeli na rękach Jego nie 
zobaczę śladu gwoździ 
i nie włożę palca mego 
w miejsce gwoździ, i ręki 
mojej nie włożę w bok Jego, 
nie uwierzę». A po ośmiu 
dniach, kiedy uczniowie 
byli znowu wewnątrz 
domu i Tomasz z nimi, Jezus 
przyszedł, choć drzwi były 
zamknięte, stanął pośrod-
ku nich i rzekł> «Pokój 
wam!» Następnie rzekł do 
Tomasza: «Podnieś tutaj 
swój palec i zobacz moje 
ręce. Podnieś rękę i włóż 
w mój bok, i nie bądź niedo-
wiarkiem, lecz wierzącym». 
Tomasz w odpowiedzi rzekł 
do Niego: «Pan mój i Bóg 
mój!» Powiedział mu Jezus: 
«Uwierzyłeś dlatego, że 
Mnie ujrzałeś? Błogosła-
wieni, którzy nie widzieli, 
a uwierzyli».   (J 20, 19-31)
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Niedziela Więcej zdjęć www.domaniewska.com

Wielki Tydzień na Domaniewskiej

Od Redakcji

Niecierpliwie oczekiwana Beatyfikacja tak 
bliskiego nam wszystkim Papieża Polaka 
odbędzie się tej niedzieli. Przypominamy, 
że opinie dotyczące gazety oraz ogłoszenia 
można zostawiać w zakrystii w „złotym 
pudełku po każdej mszy świętej lub przez 
internet: gdomaniewska@gmail.com.

Temat Tygodnia

Polacy, jak chyba żaden 
inny naród umiłowali 
Maryję. Dnia 1.04.1656 r. 

w czasie uroczystego nabożeństwa 
w lwowskim kościele jezuitów 
z uczestnictwem ówczesnego króla 
Polski Jana Kazimierza, nuncjusz 
papieski proklamował Matkę Bożą 
Królową Korony Polskiej. Wyda-
rzenie to miało ogromne znaczenie 
dla Polski ogarniętej wówczas 
potopem szwedzkim i rzutowało 
na późniejszą historię naszego 
kraju. Ostatecznie Maryja zosta-
ła uznana Królową Polski przez 
papieża Jana XXIII w 1962 roku.

W tym dniu czytamy ewangelię 
o konającym Zbawicielu i Jego cier-
piącej Matce (J 19,25-27). Chrystus 
zawieszony między niebem a zie-
mią zlecił swojej Matce opiekę nad 
całą ludzkością. Polecił Jej wszyst-
kie serca żyjące na ziemi i wszyst-
kie narody. Jak podkreślał Ojciec 

Święty Jan Paweł II: „W zjednocze-
niu z prawdą o królowaniu Chrystusa 
wyłania się przed oczyma naszej 
wiary również prawda o królowaniu 
Maryi: Kiedy stała pod krzyżem, 
sercem przyjmowała na swoje skronie 
Jego cierniową koronę. Jak nikt inny, 
Ona Matka uczestniczyła w ofierze 
swojego Syna – w ofierze naszego 
odkupienia. Uczestniczyła po macie-
rzyńsku. I Chrystus ten macierzyński 
udział w Jego ofierze potwierdził 
oddając Maryi swego ucznia Jana 
za syna: oto syn Twój – a w jego 
osobie oddając każdego człowieka, 
bo każdy jest objęty miłościwą mocą 
odkupienia”. Zarówno z Ewangelii 
na ten dzień jak i ze słów papieża 
wynika, że naszym zadaniem 
powinno być dążenie do tego, aby 
tytuł Królowej Polski przysłu-
gujący Maryi nie był tylko pustą 
nazwą, ale rzeczywistością – aby 
królowała Ona także w naszym 
życiu i w naszych sercach. (MB)

Królowa Polski
Na dzień 3.05 przypadają dwa święta bardzo bliskie Polakom: 
rocznica uchwalenia Konstytucji oraz Uroczystość NMP 
Królowej Polski. Zbieżność tych świąt nie jest przypadkowa. 
Wskazuje na Maryję jako na źródło duchowej mocy narodu.

R E K L A M A

Księgarnia: ul. rolna 191/193 • tel. 22 843 37 23

www.oficyna-adam.com.pl

OFICYNA WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNA

Książka rozwija wątek świętości Jana Pawła II 
według cnót wiary, nadziei i miłości.  
„Świętymi bądźcie!”
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JANA PAWŁA II DROGA DO ŚWIĘTOŚCI 
Zenon Ziółkowski 

„Curriculum vitae” papieża, wzbogacona dużą 
ilością zdjęć z całego życia Karola Wojtyły, od 
narodzin po pogrzeb.

adam 2011   |   format A4   |   stron 24   |   6,93 zł

BŁOGOSŁAWIONY JAN PAWEŁ II
Zenon Ziółkowski 

*****

Szukam wyspy zielonej
szukam miejsca
gdzie będziemy mówić
głośno i po cichu
z radością
o Jezusie
podczas spotkań rodzinnych
przy kawie
na weselach i ślubach
na chrzcinach imieninach
w samochodzie
na łące za miastem
w szkole
na plebanii
na spacerze

      tymczasem wielka cisza…

może dopiero wtedy
kiedy przyjdzie Pan
i  poruszy groby na cmentarzach
wszyscy będą mówić bez przerwy
tylko o Nim.
 
Ks. Jan Zieliński
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