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V Niedziela Wielkanocy

ezus powiedział: „Niech się nie trwoży 
serce wasze. Wierzycie w Boga? I we 
Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest 
mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to 

bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam 
miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, 
przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście 
i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja 
idę”.  Odezwał się do Niego Tomasz: „Panie, nie wiemy, 
dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?”. 

Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą i prawdą, 
i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej 
jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, 
znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie 
i zobaczyliście”. 

Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca,  
a to nam wystarczy”. 

Odpowiedział mu Jezus: „Filipie, tak długo jestem 
z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie 
zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc 
mówisz: »Pokaż nam Ojca?«. Czy nie wierzysz,  
że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, 
które wam mówię, nie wypowiadam od siebie.  

Jezus w otoczeniu świętych, Fragmrnt ikony z Korony Misteryjnej. Kiko Argüello 2009

Ja jestem prawdą
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Modlitwa

Benedykt XVI, rozpoczy-
nając cykl katechez poświę-
conych modlitwie, w czasie 

środowej audiencji ogólnej 4.05 br. 
powiedział: „Modlitwa ukazuje nam 
prawdę o człowieku, w szczególności 
zaś jego słabości, bo potrzebuje on po-
mocy z nieba i odniesienia do tajem-
nicy Boga, by jego życie miało sens. 
Życie duchowe jest też świadectwem 
godności istoty ludzkiej, bo jest ona 
w stanie nawiązać kontakt z Bogiem”. 

W przesłaniu do Papieskiej Komisji 
Biblijnej Benedykt XVI napisał: 
„Interpretacja świętych Pism pomija-
jąca lub zapominająca o ich natchnie-
niu nie uwzględnia ich cechy najważ-
niejszej i najcenniejszej – iż pochodzą 
od Boga (…). Poprzez swe Słowo Bóg 
pragnie nam przekazać całą prawdę 
o sobie i swym planie zbawienia 
rodzaju ludzkiego. Wysiłek coraz 
głębszego poznania prawdy Świę-
tych Ksiąg oznacza więc usiłowanie 
coraz lepszego poznawania Boga”.

Przemawiając do uczestników 
kongresu liturgicznego w 50-lecie 
Papieskiego Instytutu Liturgicz-
nego, papież wskazał właściwe 
znaczenie soborowej odnowy 
liturgicznej, której celem była 
„odnowa mentalności oraz postawie-
nie w centrum życia chrześcijańskiego 
i duszpasterstwa sprawowania Ta-
jemnicy Paschalnej Chrystusa”. (MB)

Święci tygodnia

Rita
Św. Rita (22/05)

Święta Rita urodziła się około 1380 
r. w Roccaporena we Włoszech. 
Mając ponad trzydzieści lat, 
wstąpiła do zakonu augustia-
nek w Cascia. Marzyła o tym 
od dzieciństwa, ale Bóg stawiał 
przed nią wcześniej inne zada-
nia. Była żoną, matką, a w koń-
cu wdową. Pewnego dnia, już 
jako zakonnica, wysłuchała 
kazania o męce Pańskiej. Prosi-
ła wtedy gorąco Jezusa, by dał 
jej poznać cierpienie choćby od 
ukłucia jednego ciernia, który 
ranił Jego przenajświętszą 
głowę. W czasie modlitwy po-
czuła na czole silny ból. W tym 
miejscu wytworzyła się bole-
sna rana, która powodowała 
trudny do zniesienia ból przez 
niemal 15 lat, aż do śmierci, 
która miała miejsce 22 maja 1457 r. 

Kult Rity rozpoczął się niemal 
natychmiast z jej śmiercią. Według 
relacji świadków jej ciało, nie-
zniszczone jeszcze po 170 latach, 
wydzielało piękny zapach. Gdy 
na stolicy Piotrowej zasiadł 
Urban VIII, jedna z jego siostrze-
nic, zainteresowana życiem i sławą 
Rity, przekonana o jej świętości, 
udała się do Rzymu by przedstawić 
sprawę do szczegółowego zbada-

nia. Papież powołał w tym celu 
komisję. Po zapoznaniu się z ak-
tami stwierdzającymi liczne cuda 
przypisywane wstawiennictwu 
Rity, Urban VIII podpisał w 1628 r. 
dekret o jej beatyfikacji. Rita zosta-
ła kanonizowana 24 maja 1900 r. 
przez papieża Leona XIII. (MB)

NAWRÓCENIE

Ile trzeba klapsów
ile uderzeń
jakiego krzyża
by zapędzić owieczkę
do owczarni
przez bramę..
 
Ks. Jan Zieliński

Ojciec, który trwa 
we Mnie, On sam 
dokonuje tych 
dzieł. Wierzcie 
Mi, że Ja jestem 
w Ojcu, a Ojciec 
we Mnie. Jeżeli 
zaś nie, wierzcie 
przynajmniej ze 
względu na same 
dzieła. 

Zaprawdę, 
zaprawdę powiadam 
wam: Kto we Mnie 
wierzy, będzie także 
dokonywał tych 
dzieł, których Ja 
dokonuję, owszem 
i większe od tych 
uczyni, bo Ja idę do 
Ojca”.  
(J 14,1-12)

Ewangelia mówi nam, że prawdziwą wolność dzieci Bożych 
można odnaleźć tylko wtedy, gdy wyrzekamy się siebie, co jest 
częścią tajemnicy miłości… Prawdziwa wolność jest darem  
Bożej łaski, owocem nawrócenia się na Jego prawdę…  
Tylko w ten sposób nasze życie znajduje swój ostateczny  
sens i wydaje trwałe owoce  (Benedykt XVI, 20/04/2008, Nowy Jork) 

Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem.  
– Och, jak niemodne dziś są te słowa Chrystusa! Co to 
znaczy:  Ja jestem prawdą!? Spotykamy przecież tak wiele 

różnych prawd. Każdy może myśleć jak chce, każdy ma swoją wła-
sną prawdę, która w imię powszechnie respektowanej zasady tole-
rancji bezwzględnie domaga się uszanowania. Każdy powinien być 
wolny, czyli że powinien móc myśleć i robić to, na co ma ochotę. Tak 
myślą wszyscy dookoła nas. Tak myślimy i my sami. A jednak Chry-
stus mówi nam: „Ja jestem prawdą!” I nie ma innej prawdy poza Nim. 
Prawda jest wyrazem wolności. Nie ma wolności bez prawdy.

Dzisiejsze słowa ewangelii rozbrzmiewają z mocą i niejako zmuszają 
nas do podjęcia, na nowo decyzji pójścia za Chrystusem. Bo tylko On 
jest gwarantem Prawdy. Tylko On jest jedynym autorem wolności. Jego 
prawda brzmi: Bóg istnieje. Bóg kocha cię. Jesteś dla niego ważny. Bóg w 
Jezusie pokazał nam swoją miłość. A my sami jesteśmy istotami powoła-
nymi do życia w Prawdzie (w Bogu)! W takiej Prawdzie, w takiej praw-
dziwej Miłości jesteśmy prawdziwie wolni. (Ks. Matteo Campagnaro)

Msze / Spowiedź / Nabożeństwa

Msze św. / w niedziele i święta: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 19:00, 21:00  
w dni powszednie: 7:00, 9:00, 19:00. 

Spowiedź Święta / w trakcie każdej mszy św. w dni powszednie i niedziele. W I piątek miesiąca  
księża spowiadają rano pół godziny przed mszą św., a po południu od godz. 18.00. 

Nabożeństwa / Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu: I czwartek miesiąca po mszy  
św. o godz. 7.00 rano zakończona brewiarzową modlitwą Kompletą o godz. 23.45 
Różaniec / w czwartki o godz. 18.00 
Koronka do Miłosierdzia Bożego / w piątki o godz. 15.00 
Majowe / Litania do Matki Boskiej Loretańskiej codziennie o godz. 18.30
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Duży Otwarty Multimedialny t y g O d n i K  P A R A f i A L n n y

Wiara i medycyna. Grzegorz Kojro

Ostatnie dni to niewąt-
pliwie czas, w którym 
żyliśmy beatyfikacją Jana 

Pawła II. Jest to zatem dobry 
moment, aby przypomnieć pewne 
trudne kwestie związane z ponty-
fikatem papieża Polaka. W cyklu 
artykułów poruszę temat, który 
był i jest jednym z powodów kry-
tyki naszego rodaka przez różne 
środowiska. Chodzi o stanowisko 
Kościoła wobec antykoncepcji. 
W pierwszym artykule przedsta-
wię krótką historię antykoncepcji, 
a także krótko wyjaśnię działa-
nie antykoncepcji hormonalnej. 
Przede wszystkim zaś postaram 
się udowodnić, że jest ona nie-
etyczna i za taką może ją uznać nie 
tylko osoba wierząca. W kolejnych 
artykułach omówię stanowisko 
Kościoła i postaram się udowod-
nić, że nie jest to wcale „ciemno-
gród”, jak uważają niektórzy.

Antykoncepcja (anti conceptio 
– przeciw poczęciu) to w skrócie 
wszelkie działania zapobiegające 
zapłodnieniu. Pierwsze wzmianki 
i zarazem ocena moralna antykon-
cepcji pochodzą z Księgi Rodzaju 
(Rdz 38, 9–10): „Onan wiedząc, że 
potomstwo nie będzie jego, ilekroć 
zbliżał się do żony swego brata, 
unikał zapłodnienia (...). Złe było 
w oczach Pana to, co on czynił, 
i dlatego także zesłał na niego 
śmierć”. Na przełomie dziejów 
stosowano różne metody unikania 
ciąży: od noszenia amuletów z ko-
ści czarnego kota, wkładania do 
pochwy korków z różnych korzeni, 
stosowania prezerwatyw, stosun-
ku przerywanego i wielu innych.

Nowe podejście do antykoncepcji 
nastąpiło w roku 1944, gdy Bicken-
bach i Paulikovicz udowodnili, że 
za zahamowanie owulacji u kobiet 
odpowiedzialny jest progesteron, 
hormon naturalnie występujący 
w organizmie kobiety. W skrócie 

Antypoczęcie
Antykoncepcja – wielkie osiągnięcie cywilizacji czy jej śmiertelne zagrożenie?

Beatyfikacja

Kiedy w czasie pogrzebu 
Ojca Świętego Jana Pawła II 
na transparentach na placu 
św. Piotra pojawiły się hasła 
„Santo subito”, czyli „Święty 
natychmiast”, nikt chyba nie 
przypuszczał, że nastąpi to 
tak szybko. 1 maja 2011 r., po 
trwającym zaledwie pięć i pół 
roku procesie beatyfikacyjnym, 
papież Jan Paweł II został 
włączony w poczet 
błogosławionych.

Dla Polaków wydarze-
nie to miało wyjątkowe 
znaczenie. Już od dnia 

ogłoszenia daty beatyfikacji 
w Polsce trwały intensywne 
przygotowania do tego momen-
tu. Czuwania, koncerty oraz 
wspólne oglądanie transmisji 
z Watykanu – pod tym znakiem 
większość z nas spędziła tegorocz-
ny pierwszy weekend majowy. 

W Warszawie główne obchody 
odbywały się na placu Piłsudskie-
go. W sobotę miało tam miejsce 
czuwanie modlitewne zorganizo-
wane przez młodzież z Centrum 
Myśli JPII, natomiast w niedzielę 
– transmisja z Watykanu oraz 
msza dziękczynna. Wiele działo 
się także w Świątyni Opatrzno-
ści Bożej, gdzie m.in. odsłonięto 
Wielki Portret Jana Pawła II, 
złożony z cyfrowych zdjęć Pola-
ków. W Wadowicach, do których 

przyjechał m.in. premier Donald 
Tusk, po transmisji z placu św. Pio-
tra w Rzymie odprawiona została 
msza św. dziękczynna. Przewodni-
czył jej ks. Kazimierz Suder, bliski 
kolega Karola Wojtyły z czasów 
seminarium. W sobotę poprzedza-
jącą beatyfikację odbyło się w pa-
pieskiej bazylice Ofiarowania NMP 
całonocne czuwanie młodzieży, 
a po uroczystościach – koncert 
„Ojcu Świętemu śpiewajmy razem”.

Ważnym miejscem obchodów było 
także Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia w krakowskich Łagiewni-
kach. Uroczystości beatyfikacyjne 
zbiegły się bowiem z Niedzielą 
Miłosierdzia Bożego, która ustano-
wiona została przez Jana Pawła II 
w roku 2000. Czuwanie modlitew-
ne trwało od godz. 21 do godz. 5 
rano i było połączone telemostem 
z czuwaniem odbywającym się 
w Rzymie na terenie starożytnego 
Circus Maximus. Otworzył je za 
pomocą łączy telewizyjnych papież 
Benedykt XVI.  
Po transmisji beatyfikacji i mszy 
dziękczynnej Łagiewniki ponow-
nie połączyły się z Watykanem, 
aby uczestniczyć w modlitwie 
Regina Coeli i błogosławieństwie 
papieża Benedykta XVI. O godz. 
15.00 odmówiona została Ko-
ronka do Miłosierdzia Bożego.

Wierni zgromadzeni na Jasnej 
Górze po transmisji z beatyfi-
kacji uczestniczyli w wieczor-
nej procesji ze śpiewem Litanii 
Loretańskiej oraz we Mszy św. 
dziękczynnej, po której rozpo-
czął się koncert inaugurujący 
XXI Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”.

Santo 
subito

Wspomnienie beatyřkacji JP II 
Od redakcji

Tegoroczny pierwszy dzień maja zostawił niezatarty ślad w pamięci 
i sercach wielu z nas. Beatyfikacja naszego drogiego Papieża Polaka 
stała się faktem, który pobudza do wdzięczności za ten wielki dar. 
W dzisiejszym numerze „Domaniewskiej:” zamieszczamy inspirowa-
ne tym wydarzeniem spontaniczne wiersze naszych Czytelników:

Chyba nikt z Polaków nie dowierzał, / Że będzie miał Rodaka papieża. 
(…) Uznaj zatem, Polaku, tę rzecz niepojętą, / Że papież Polak będzie 
wnet osobą świętą. (…) / Pamiętajmy o tym, że go strach nie budził, / 
Kiedy mówił prawdę do milionów ludzi. / Co prawda nie wszystkim to się 
podobało – Bo chcieli go zabić, i ducha, i ciało. / Dzięki Panu Bogu to się 
nie udało. / Papież, mimo wszystko, z nadszarpniętym zdrowiem
Spełniał swoją misję, każdy z nas to powie. / Nikt też nie wątpi, misja to 
udana, / Dlatego też odszedł do swojego Pana.   (T. Sz.)

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. 

NA DZIEŃ

1 MAJA 2011 ROKU

Popłynął
dźwięk dzwonów
dostojny i radosny
w świat cały
z Bazyliki
Świętego Piotra –
Oznajmiając
wszem ludziom
na całym
globie,
że Papież
Polak
Jan Paweł II
Został wyniesiony
Na ołtarze
KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO !
- - -
Bądź nam pochwalony
Panie Boże –
Ojcze Naszych
Katolickich Narodów!

jego działanie polega na wytwo-
rzeniu optymalnych warunków 
dla rozwoju ciąży, co wiąże się 
też z zablokowaniem płodności 
w czasie jej trwania. Jak to często 
człowiek czynił – coś, co jest 
dobre, wykorzystał do czynienia 
zła. Bo w zależności od momentu 
zastosowania hormon ten może 
podtrzymywać ciążę, wspoma-
gać płodność, ale także działać 
antykoncepcyjnie. I tak w roku 
1955 powstała pierwsza tabletka 
antykoncepcyjna. Przez kilka-
dziesiąt lat zmienił się jej skład, 
jednak mechanizm działania 
opiera się na odkryciu z 1944 r.

Pojawienie się pigułki, przez wielu 
uważane za wielkie osiągnięcie cy-
wilizacji, przyczyniło się do wybu-
chu tzw. rewolucji seksualnej. Była 
to skuteczna metoda umożliwia-
jąca „samodecydowanie” o swoim 
losie, uprawianie seksu dla przy-
jemności bez „niebezpieczeństwa” 
zajścia w ciążę.  Odpowiedzią ze 
strony Kościoła na nowe metody 
antykoncepcyjne jest encyklika 
„Humanae vitae”, której historię 
i treść przedstawię w następnym 
artykule. Chciałbym tutaj zwrócić  
uwagę na etyczny aspekt działa-
nia pigułek antykoncepcyjnych. 

Kilka miesięcy temu prezes 
Urzędu Rejestracji Leków wy-
dał instrukcję, w której nakazał 
zaktualizować druki informa-
cyjne o hormonalnych środkach 
antykoncepcyjnych przez dodanie 
następującego fragmentu: „Wywo-
łanie zmian w obrębie błony śluzowej 
macicy, które mogą prowadzić do 
uniemożliwienia zagnieżdżenia 
zapłodnionej komórki jajowej”. 

Te skutki zażywania pigułki były 
wcześniej skrywane bądź nieza-
mieszczane w drukach informa-
cyjnych. Co oznaczają w praktyce? 
Przede wszystkim to, że oprócz 
działania zapobiegającego powsta-
niu ciąży środki antykoncepcyjne 
mają także działanie poronne. 
W tym miejscu trzeba odnieść się 
do nauki Kościoła na temat po-
wstania życia. Mówi ona, że czło-
wiek nie wie, w którym momencie 
powstaje życie: w chwili zapłod-
nienia, narodzin, czy np. w czwar-
tym tygodniu po zapłodnieniu, 
gdy zaczyna bić serce płodu. Dlate-
go nawet jeśli istnieje tylko 1 proc. 
szans, że zapłodniona komórka to 
już człowiek, należy ją chronić. 

Ze względów etyki chrześci-
jańskiej jest wysoce naganne  
stosowanie większości środków 
antykoncepcyjnych, w tym tzw. 
antykoncepcji awaryjnej, uniemoż-
liwiającej zapłodnionej komórce 
zagnieżdżenie się w macicy, 
a co za tym idzie, powodują-
cej jej obumarcie. Z punktu 
widzenia logiki można porów-
nać to do próby zabójstwa.

Istnieje zasada in dubio pro vita 
humana, czyli: w przypadkach 
wątpliwych należy rozstrzygać na 
rzecz ludzkiego życia. Na zakoń-
czenie przytoczę wymowny cytat 
z Jacka Kuronia, który w deba-
cie o aborcji powiedział: „Jeżeli 
myśliwy nie ma pewności, czy istota, 
która porusza się za drzewami, to 
zwierzę czy człowiek, nie strzela”.

O autorze: Grzegorz Kojro, magister far-
macji, młodszy specjalista ds. rejestracji 
leków, d. specjalista farmaceutyczny.

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

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 

R E K L A M A

Lampa Biotron  
Skuteczna terapia światłem

Pomaga:
• w łagodzeniu bólu reumatycznego 

i pourazowego
• w gojeniu ran i problemach skórnych
• w leczeniu żylaków
• w pediatrii

3 bezpłatne zabiegi  
wraz konsultacją, masażem i pomiarem 
ciśnienia. Na hasło „Domaniewska” 

Zapisz się: Danuta Benza 
gabinet: ul. Domaniewska 37, I p. 
tel. 22 565 84 81, 507 519 144 
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