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IV Niedziela Wielkanocy

ezus powiedział: „Zaprawdę, za-
prawdę powiadam wam: Kto nie 
wchodzi do owczarni przez bramę, 
ale wdziera się inną drogą, ten jest 

złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wcho-
dzi przez bramę, jest pasterzem owiec.  
Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają 
jego głosu; woła on swoje owce po imieniu 
i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowa-
dzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za 
nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za 
obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, 
bo nie znają głosu obcych”. Tę przypowieść 
powiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli zna-
czenia tego, co im mówił.

Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: 
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem 
bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede 
Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie 
posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli 
ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – 
wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Zło-
dziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabi-
jać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce 
miały życie, i miały je w obfitości”.  (J 10, 1–10)

Apostołowie, Fragmrnt ikony z Korony Misteryjnej. Kiko Argüello 2009

Ja jestem bramą

KS. PROBOSZCZA: W związku z bardzo pilną potrzebą  wymiany rur wodociągowych  
w naszym kościele prosimy o pomoc  w pokryciu kosztów związanych z pracamiApEL !

W 30. rocznicę zamachu na Jana Pawła II 
(13 maja 1981 r.) przypominamy fragment 
homilii Błogosławionego papieża, którą 

wygłosił w rzymskiej parafii św. Tomasza z Aquino 
10 maja 1981 roku, trzy dni przed zamachem:  „Każdy 
w jakiś sposób uczestniczy w misji i w trosce Chrystusa 
Dobrego Pasterza. Każdy ochrzczony ma rzeczywiście 
swoją część odpowiedzialności w Kościele, którą o tyle 
bardziej się uznaje i wypełnia, im bardziej ma się świa-
domość własnego upodobnienia do Chrystusa i nią się 
żyje. (…) Na przykład, rodzice mają misję pasterską 
w odniesieniu do dzieci, ponieważ są ustanowieni dla ich 
wychowania nie tylko ludzkiego, lecz także chrześcijań-
skiego; z drugiej strony, także dzieci winny okazywać 
szczególną troskliwość rodzicom, zwłaszcza kiedy są oni 
starcami i trzeba z miłością opiekować się nimi, ale też 
na normalnej drodze, dla odwzajemnienia troski i miło-
ści, jakimi są otoczone. Prócz tego, także między mężem 
i żoną konieczne jest wzajemne uwzględnianie się, które 
wyraża się nie tylko przez miłość małżeńską, lecz również 
przez wspieranie w trudnościach, przez troskę o wspólny 
wzrost w wierze i o wzajemną zachętę do życia chrze-
ścijańskiego. (…) Chorym również przypada w udziale 
oryginalna funkcja służebna (…), to jest służyć swoim 
cierpieniem dobru wszystkich. I muszę powiedzieć, że ja 
sam wiele razy doświadczyłem dobrych skutków tej „tro-
skliwości” okazanej mi przez różny osoby, w szczególności 
przez cierpiących i chorych. I dziękuję im za to w Panu.”

Jan Paweł II, Homilie na niedziele i święta,  
red. P. Ptasznik, Kraków 2007, s. 260

Magisterium Kościoła

Powołanie

Wiodącym tematem 
orędzia Benedykta 
XVI na 48. Światowy 

Dzień Modlitw o Powołania (15 maja 
2011 r.) jest troska o Kościół lokal-
ny, który powinien uczyć młodych 
„uważnego i owocnego słuchania 
Słowa Bożego poprzez pogłębianą 
znajomość Pisma Świętego oraz 
ukazywać, że pełnienie woli Boga nie 
unicestwia ani nie niszczy osoby, lecz 
pozwala jej odkryć najgłębszą prawdę 
o niej samej. Pozwala też kierować się 
bezinteresownością i braterstwem 
w kontaktach z innymi ludźmi, bo 
jedynie otwierając się na miłość Boga, 
można odnaleźć prawdziwą radość i 
pełną realizację własnych aspiracji”. 
Jak zauważa papież, w obecnych 
czasach „naśladowanie Chrystusa 
jest wymagające. Oznacza wpatry-
wanie się w Jezusa, poznawanie Go 
z bliska, wsłuchiwanie się w Jego 
Słowo i spotykanie się z Nim w sakra-
mentach, dostosowywanie własnej 
woli do Jego woli”. Dlatego „każda 
wspólnota chrześcijańska i każdy 
wierzący powinien podjąć świadomie 
zadanie wspierania powołań. Jest 
ważne, by dodawać odwagi i umac-
niać tych, którzy przejawiają jasne 
znaki powołania do kapłaństwa czy 
do życia zakonnego, aby czuli wspar-
cie całej wspólnoty  w powiedzeniu 
«tak» Bogu i Kościołowi”. (MB)

Święci tygodnia

Andrzej
Św. Andrzej Bobola (16/05)

Jezuita, prezbiter, męczennik, 
współpatron Polski, patron 
Metropolii Warszawskiej.

Święto Andrzeja Boboli przypada 
w samym środku maja – miesiącu 
szczególnie poświęconym Maryi 
– 3 maja czcimy Ją jako Królową 
Polski. I nie jest to przypadkowa 
zbieżność. Życie, posługa i rozwój 
kultu Św. Andrzeja Bolobi są nie-
rozerwalnie związane z ważnymi 
momentami w historii Polski aż 
po czasy współczesne. Musimy 
pamiętać, że przez cały XVII 
wiek Polska prowadziła wojny ze 
Szwecją, Turcją, Rosją, Kozakami, 
Prusami i Tatarami. Trzeba też 
przypomnieć wydarzenia z odle-
głych Włoch.  14 sierpnia 1608 r. 
skromny włoski jezuita, o. Juliusz 
Mancinelli, ma wizję Matki Bożej, 
u stóp, której klęczy św. Stanisław 
Kostka – młodziutki Polak ur. XII 
1550 – zm. VIII 1568 r., nowicjusz 
zakonu jezuitów, wielki święty – 
i wyprasza łaski dla Polski. Ojciec 
Mancinelli pragnął pozdrowić 
Maryję nowym, pięknym tytułem. 
I wówczas usłyszał: „Dlaczego nie 
nazywasz mnie Królową Polski Ja 
to królestwo bardzo umiłowałam 

i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, 
ponieważ osobliwą miłością do mnie 
pałają jego synowie”. Ta wiadomość 
szybko dociera do papieża i pol-
skich jezuitów, u których pobierał 
nauki Andrzej Bobola. W 1610 
r. 72-letni ojciec Juliusz pieszo 
pielgrzymuje do Polski i odprawia 
Mszę św. w Katedrze Wawelskiej. 
Tu ma następną wizję, podczas 
której Maryja zapewnia go, że jest 
Matką naszego narodu. 
Te wielkie 
wydarzenia 
w sposób trwały 
ugruntowały wielką 
cześć Polaków do 
Matki Bożej Królowej 
Polski i miały ogrom-
ny wpływ na życie 
Andrzeja Boboli oraz 
dalsze dzieje Polski.

Św. Andrzej urodził się 30 
września 1591 r. w Stra-
chocinie koło Sanoka, 
w rodzinie szlacheckiej. 
W latach 1606-1611 
uczył się w jezuickiej 
szkole w Braniewie, po 
czym wstąpił do nowi-
cjatu i w 1613 roku złożył 
śluby zakonne. W latach 
1613–1622 odbył studia teolo-
giczne i filozoficzne w Akademii 
Wileńskiej. 12.03.1622 r., w dniu 
kanonizacji Ignacego Loyoli, 
Franciszka Ksawerego i Teresy 
z Avila, otrzymał święcenia 
kapłańskie i został rekto-

rem Kolegium w Nieświeżu.

W latach 1622–1652 wielokrotnie 
pełnił funkcję kaznodziei, kie-
rował Sodalicją Mariańską, był 
prefektem i superiorem domów 
zakonnych, pedagogiem, wykła-
dowcą w wielu miejscowościach: 
Wilnie, Bobrujsku, Płocku, Łomży, 
War- szawie. Ale przede 

wszystkim zasły-
nął jako apostoł 
Pińszczyzny 

i Polesia. Na tych ubogich, zanie-
dbanych terenach ewangelizo-
wał, nawracał, spowiadał, łączył 
małżeństwa, chrzcił i uczył zasad 
wiary oraz życia według Pisma 
Świętego. Wszędzie rozbudzał kult 
Eucharystii i wprowadzał nabo-
żeństwo do Matki Bożej. Zyskał 
przydomek „Apostoła Pińszczy-
zny” i „łowcy dusz”. Dzięki niemu  
wielu prawosławnych przeszło na 
katolicyzm. Doszedł do święto-
ści dzięki nieustannej pracy nad 
swoim trudnym charakterem.

W 1656 r. szwedzki potop pusto-
szył Polskę. Dopiero obrona Jasnej 
Góry odwróciła losy wojny. Wtedy 
król Jan Kazimierz poprosił o radę 
papieża. „Dlaczego zwracasz się 
o pomoc do mnie, a nie do Tej, która 
sama chciała być waszą Królową?” 
– spytał papież. Po tych słowach 
polski władca postanowił poddać 
królestwo Matce Bożej. 1 kwietnia 
1656 r. w lwowskiej katedrze uro-
czyście złożył słynne śluby lwow-
skie, ogłaszając Maryję  Królową 
Polski. Tekst tych ślubów napisał 
Andrzej Bobola. Rok później, 16 
maja 1657 roku, podczas powsta-
nia Chmielnickiego, Andrzej 
Bobola zginął śmiercią męczeńską 
z rąk Kozaków. Przed śmiercią, 
straszliwie torturowany, nie 
wyparł się wiary. Pochowano go 
w podziemiach klasztoru jezuitów. 
I... po 50 latach następuje dalszy 
ciąg tej niezwykłej historii, o czym 
w następnym wydaniu. (JK)
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Temat Miesiąca

Matka Boża Fatimska w swoich dwóch tajemnicach 
wskazała na Rosję, prosząc o zawierzenie tego kraju 
Jej Niepokalanemu Sercu. Tymczasem w Rosji zrodziła się 

rewolucja, a jej ideologiczne założenia 
wykreślały Boga i wszystkie chrześcijań-
skie wartości z historii i myśli człowieka.

W tym roku mija 30 lat od zamachu na Jana 
Pawła II (13 maja 1981 r.). We fragmencie 
trzeciej tajemnicy mówiącym o „biskupie 
odzianym w biel” Ojciec Święty rozpoznał 
własne przeznaczenie. W dniu zamachu 
znalazł się bardzo blisko granicy śmierci, od 
której, jak sam później stwierdził, uratowała 
go interwencja Matki Bożej. Fakt, że „macie-
rzyńska dłoń” zmieniła bieg śmiercionośne-
go pocisku, jest jeszcze jednym dowodem, że 
wiara i modlitwa to potężne siły, które mogą 
oddziaływać na historię skażoną wpływem 
systemów ateistycznych. Opatrznościowe 
wydarzenie, które od tamtej chwili zwią-
zało Jana Pawła II z Matką Bożą Fatimską, 
doprowadziło do zawierzenia świata Nie-

pokalanemu Sercu Maryi. Papież dokonał tego aktu najpierw w czasie 
swojej pierwszej pielgrzymki do Fatimy 13 maja 1982 roku, a ostatecznie 
podczas uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia 1983 roku.

Trzecia tajemnica fatimska została ujawniona przez papieża 13.05.2000 r. 
podczas jego trzeciej podróży do tego świętego miejsca. Wstrząsa-
jący początek wizji zapowiada wielkie cierpienia, które mają stać 
się udziałem „biskupa odzianego w biel” oraz całego Kościoła. Ko-
niec jest jednak obrazem pełnym nadziei: żadne cierpienie nie jest 
daremne i właśnie Kościół cierpiący, Kościół męczenników może stać się 
drogowskazem dla człowieka poszukującego Boga. Jego miłościwe dłonie 
przyjmują nie tylko cierpiących, takich jak Łazarz, który dostąpił wiel-
kiego pocieszenia i jest obrazem Chrystusa, który dla nas stał się ubogim. 
Chodzi tu o coś więcej: z cierpienia świadków wypływa moc oczyszcza-
jąca i odnawiająca. Ono ponawia w teraźniejszości mękę samego Me-
sjasza i wnosi w obecną rzeczywistość jej zbawczą skuteczność. (MB)

W piątek 29 kwietnia, 
dwa dni przed beaty-
fikacją Jana Pawła II, 

kardynał Kazimierz Nycz objął 
w Rzymie swój kościół tytularny, 
Bazylikę św. Sylwestra i Marcina 
„ai Monti”, w której od 700 lat po-
sługują ojcowie karmelici. Jest to 
kościół założony przez papieża, św. 
Sylwestra I, w IV wieku. Wśród kar-
dynałów, którzy mieli tę bazylikę 
jako kościół tytularny, jest dwóch 
świętych: Karol Boromeusz i Józef 
Maria Tomasi di Lampedusa, jeden 
błogosławiony – Ildefons Schuster 
i trzech późniejszych papieży: 
Benedetto Caetani (Bonifacy VIII), 
Achille Ratti (Pius XI) i Giovanni 
Battista Montini (Paweł VI).

Miałem szczęście uczestniczyć 
w tym wydarzeniu. Było to wielkie 
przeżycie duchowe. Wydarzenie 
miało wspaniałą oprawę, zostało 
perfekcyjnie przygotowane przez 
kleryków seminarium warszaw-
skiego i miejscowych ojców karme-
litów. Liturgia została ubogacona 
obecnością wielu biskupów, kapła-
nów i wiernych z całej Polski,  

Fatima i biskup w bieli

Uroczyste objęcie Bazyliki  
przez kardynała Nycza

Orędzie fatimskie, objawione przez Maryję trójce dzieci: 
Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji 13 maja 1917 roku oraz przez 
6 kolejnych miesięcy, wytyczało kierunek nawrócenia świata, 
dotkniętego dopiero co okrucieństwem I wojny światowej. 

Beatyfikacja

W Niedzielę Miłosierdzia 
Bożego, 1 maja 2011 roku 
odbyła się w Watykanie 
uroczysta beatyfikacja papieża 
Jana Pawła II. W homilii 
Benedykt XVI przypomniał 
zasługi swojego poprzednika 
dla Kościoła powszechnego 
oraz podkreślił jego oddanie 
się Matce Bożej, a także 
szczególne cechy świętości 
nowego błogosławionego. 
Papież powiedział m.in.:
„Drodzy Bracia i Siostry! Dziś jawi 
się naszym oczom, w pełnym du-
chowym świetle Chrystusa zmar-
twychwstałego, postać umiłowanego 
i czczonego Jana Pawła II. Dziś jego 
imię zostaje włączone w poczet 
świętych i błogosławionych. (...)

Karol Wojtyła, najpierw jako biskup 
pomocniczy, a potem arcybiskup 
krakowski, uczestniczył w Soborze 
Watykańskim II i zdawał sobie spra-
wę, że poświęcenie Maryi ostatniego 
rozdziału dokumentu o Kościele 
oznaczało wskazanie na Matkę Bożą 
jako obraz i wzór świętości dla każ-
dego chrześcijanina i całego Kościoła. 
Tę teologiczną wizję błogosławiony 
Jan Paweł II odkrył już w młodości, 
a następnie zachował ją i pogłębiał 
przez całe życie. Wizja ta streszcza 
się w biblijnym obrazie Chrystusa na 
krzyżu z Maryją, Jego Matką u boku. 
Obraz ten, znajdujący się w ewan-
gelii Jana, został ujęty w biskupim, 
a potem papieskim herbie Karola 
Wojtyły: złoty krzyż, litera M po pra-
wej stronie u dołu, i zawołanie «Totus 
Tuus», które odpowiada słynnemu 
zdaniu św. Ludwika Marii Grignon de 

Monforta, w którym Karol Wojtyła 
odnalazł podstawową zasadę swojego 
życia: „(…) Cały jestem Twój i wszyst-
ko, co moje, Twoim jest. Odnajduję 
Cię we wszelkim moim dobru. Daj 
mi Twe serce, o Maryjo». (…)

Swoim świadectwem wiary, miłości 
i odwagi apostolskiej, pełnym 
ludzkiej wrażliwości, ten znakomi-
ty Syn narodu polskiego, pomógł 
chrześcijanom na całym świecie, 
by nie lękali się być chrześcijanami, 
należeć do Kościoła, głosić Ewange-
lię. Jednym słowem: pomógł nam 
nie lękać się prawdy, gdyż prawda 
jest gwarancją wolności. (…)

Karol Wojtyła zasiadł na Stolicy 
Piotrowej, przynosząc ze sobą 
głęboką refleksję nad konfrontacją 
pomiędzy marksizmem i chrześci-
jaństwem, skupioną na człowieku. 
Jego przesłanie brzmiało: człowiek 
jest drogą Kościoła, a Chrystus 
jest drogą człowieka. Kierując się 
tym przesłaniem, (…) Jan Paweł 
II prowadził Lud Boży do przekro-
czenia progu trzeciego tysiąclecia, 
który ze względu na Chrystusa mógł 
nazwać «progiem nadziei». Tak, 
poprzez długą drogę przygotowa-
nia Wielkiego Jubileuszu na nowo 
ukierunkował chrześcijaństwo ku 
przyszłości, Bożej przyszłości, wykra-
czającej poza historię, lecz również 
w niej zakorzenionej. Ten ładunek 
nadziei, który w pewnym sensie 
został zawłaszczony przez marksizm 
oraz ideologię postępu, słusznie oddał 
on chrześcijaństwu. W ten sposób 
przywrócił nadziei jej autentyczne 
oblicze, aby móc przeżywać dzieje 
w duchu adwentu, osobistej i wspól-

Bł. Jan Paweł II
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notowej egzystencji skierowanej na 
Chrystusa, w którym wyraża się 
pełnia człowieka i spełnienie jego 
oczekiwań sprawiedliwości  i pokoju”.

Następne dni (2 i 3 maja) to czas 
dziękczynienia za beatyfikację 
Jana Pawła II. Przewodniczący 
uroczystej Mszy świętej  na placu 
św. Piotra kard. Tarcisio Bertone 
powiedział m.in.: „Dialog miłości 
między Chrystusem a człowiekiem 

naznaczył całe życie Karola Wojtyły 
i doprowadził go nie tylko do wiernej 
służby Kościołowi, ale także do 
osobistego, pełnego oddania się Bogu 
i ludziom, które znamionowało jego 
drogę do świętości. (…) Dzięki wierze 
wyrażającej się przede wszystkim 
w modlitwie Jan Paweł II był auten-
tycznym obrońcą godności każdej 
istoty ludzkiej, a nie po prostu bojow-
nikiem ideologii polityczno-społecz-
nych. Dla niego każda kobieta i każdy 
mężczyzna to dziecko Boże, nieza-
leżnie od rasy, koloru skóry, pocho-
dzenia geograficznego i kulturowego 
czy nawet wiary religijnej”. (MB)

Od Redakcji Wydarzenia

„ Gratulacje za pół roku! Niech Duch Św. wspiera w pracy! Edycje coty-
godniowe są tak bardzo oczekiwane. Co nowego chcą nam powiedzieć, 
pokazać? I zawsze tyle aktualności! (…) Wspaniale, że są często wiersze 
ks. Jana. Jego myśli są takie prawdziwe (…). Strona graficzna jest za-
chwycająca (…). Proszę jeszcze o świadectwo śp. Mamy ks. Abdela (…). 
Dziękujemy za szczerość i otwartość księży mówiących o sobie. Dzięki 
Gazetce moja parafia stała mi się jeszcze bliższa. Proszę dalej o ten sam 
styl, format, tego samego Ducha, o częste cotygodniowe edycje.” M.M.

Przypominamy, że ogłoszenia i opinie dotyczące „Domaniewskiej:” 
można zostawiać w zakrystii w „złotym pudełku” po każdej mszy 
św. lub przesyłać na adres mailowy: gdomaniewska@gmail.com.  

Dziękujemy za listy i nadesłane teksty, a przede wszystkim  
za Waszą nieustanną modlitwę! Serdeczne Bóg Zapłać.

a także z Rzymu. Można było 
bardzo wyraźnie doświadczyć 
i piękna Kościoła powszechnego. 
Odczuć miłość gospodarzy do no-
wego kardynała, a także do licznie 
przybyłych pielgrzymów z Polski. 
Msza św. została odprawiona w ję-
zyku włoskim, homilię wygłosił po 
polsku kardynał Dziwisz, który na 
koniec wygłosił kilka zdań skiero-
wanych do gospodarzy po włosku. 

Na początku mszy św., po po-
zdrowieniu i powitaniu przez 
miejscowego proboszcza, kar-
dynał Nycz dziękował w języku 

włoskim ojcu prowincjałowi 
i ojcu proboszczowi za serdeczne 
powitanie. Następnie powiedział: 
„Cieszę się bardzo, że Ojciec Święty 
Benedykt XVI powierzył mi, jako mój 
kościół tytularny,  bazylikę z czasów 
cesarza Konstantyna i świętego 
Sylwestra papieża, w której od 700 
lat pracują ojcowie karmelici. Był 
to kościół tytularny wielu świętych 
i wielkich kardynałów. Wchodzę 
w to ogromne dziedzictwo Kościoła 
rzymskiego z pokorą i wdzięcznością”.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, 
że wraz z uroczystym objęciem 
kościoła tytularnego nasz Arcybi-
skup wszedł oficjalnie do rzym-
skiego prezbiterium i od teraz 
będzie bliskim współpracowni-
kiem Ojca Świętego.  
 (ks. MC)

40 spotkań autora z Karolem Wojtyłą.  
Od roku 1958, aż po ostatnie  
lata pontyfikatu Jana Pawła II.
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W DRODZE NA OŁTARZE
Zenon Ziółkowski 

Książka, która przygotowuje czytelnika do 
przeżywania oczekiwanego wyniesienia  
na ołtarze Jana Pawła Wielkiego.
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DROGA JANA PAWŁA II DO DOMU OJCA
Zenon Ziółkowski 

Plac Św. Piotra, 13 maja 1981 r. Zamach na życie głowy Kościoła katolickiego

Pilnie oddam podwójny (dla dwójki dzieci) wózek dziecięcy typu spacerówka řrmy ABC 

Design. Kolor błękitno-szary, pompowane koła. Stan do odświeżenia, 2 koła do wymiany. 

Odbiór wózka przy stacji metra Służew. Tel. 601 33 83 94 lub domaniewska@atwork.pl.
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