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Czy Pan Bóg ma te dane? Prze-
cież liczba ludności w Pol-
sce to zaledwie 38 milionów. 
To tak jakby co roku z po-

wierzchni Ziemi znikała Polska i jeszcze 
Czechy plus Austria. Niewyobrażalne! 
Jak Bóg może do tego dopuścić? Nie tak 
dawno celebrowaliśmy Jego zwycięstwo 
nad śmiercią, a teraz wielkie miłosier-
dzie. Gdzie jest ta Jego moc? Po co tyle 
bólu i cierpienia? 

Trudno stwierdzić, „bo myśli moje nie 
są myślami waszymi ani wasze drogi moi-
mi drogami – wyrocznia Pana” (Iz 55, 8). 
Faktem jest jednak, że ten krwawy obraz 
aborcji na świecie przypomina prawdzi-
wą wojnę. Wojnę dobra ze złem. Czy na 
wojnie śmierć pojedynczego żołnierza 
jest bez sensu? No nie, bo przecież każdy 
z nich tworzy armię. Ale po co Bogu ta ar-
mia niewinnie wymordowanych? A może 
oni walczą za nas?

Spójrzmy, ile jest podobieństw mię-
dzy nimi, a Chrystusem. Ich przyjście 
na świat w większości przypadków też 
jest zaskoczeniem dla ich matek. Podob-
nie zaskoczona była Maryja: „Jakże się 
to stanie?” (Łk 1, 34). Ale idźmy dalej. 
„Swoi Go nie przyjęli” (J 1, 8). Kto dla 
poczętego dziecka jest bardziej swój niż 
rodzice? Kogo ono najbardziej kocha? 
A jednak go nie przyjęli. Tu aż trudno się 
powstrzymać, by nie przytoczyć dalszego 
ciągu z Ewangelii Jana: „Wszystkim tym 
jednak, którzy Je przyjęli, dało moc...”  
(J 1, 12). Któremu z rodziców dziecko 
nie daje mocy, ręka w górę! Ale to tak na 
marginesie. Porównujmy dalej. Ileż po-
dobieństw w opisie Izajasza: „Wzgardzo-
ny i odepchnięty przez ludzi (…) jak ktoś, 
przed kim się twarze zakrywa, wzgardzo-
ny tak, iż mieliśmy Go za nic (…), nawet 
nie otworzył ust swoich. Jak baranek na 
rzeź prowadzony, jak owca niema wobec 

strzygących ją, tak On nie otworzył ust 
swoich. Po udręce i sądzie został usu-
nięty; a kto się przejmuje Jego losem?” 
(Iz 53, 3-10). Czyż nie tak wygląda los 
skazanego na aborcję? Przesadzam z tym 
porównaniem? A w którym momencie?

Nawet jeśli moje porównania są nie-
uprawnione, to faktem jest, że nie ma 
żadnego życia bez sensu i żadnej śmierci 
bez sensu. „Nikt zaś z nas nie żyje dla sie-
bie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bo-
wiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś 
umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu 
więc i w śmierci należymy do Pana” (Rz 
14, 7-8). Tu jednak może pojawić się 
kolejne pytanie: Jak ten miłosierny Bóg 
może pozwolić, aby jego dzieci ginęły 
nie doczekawszy nawet porodu? Ale kto 
powiedział, że 90 lat życia na Ziemi daje 
lepszą jakość niż np. 3 tygodnie życia 
płodowego? Czy ktoś odważy się po-
równać wartość swojego życia z życiem 
któregokolwiek z abortowanych dzieci? 
A może ich czas mierzony jest według 
innych parametrów, gdzie „jeden dzień 
w przybytkach Pańskich lepszy jest niż 
innych tysiące” (Ps 84, 11). A ci, którzy 
dopuszczają się aborcji „aby zachować 
własne życie, stracą je” (Łk 9, 24).

Myślę, że nawet Ci, którzy pochylają 
się z troską nad losem zabijanych niena-
rodzonych, powinni płakać raczej „nad 
sobą i swoimi dziećmi” (Łk 23, 28). Bo 
to przecież my żyjemy w tej społeczności, 
która ich odrzuca. Męczenników aborcji 
ominęło co prawda ziemskie życie, ale 
przecież żyją. W tej lepszej rzeczywisto-
ści. My wciąż jesteśmy w drodze i nie jest 
wcale pewne, że ta nasza droga prowadzi 
do właściwego celu. Przecież żyjemy na 
polu bitwy dobra ze złem. I w tej wojnie 
ginie rocznie 56 milionów ludzi. Czy ktoś 
może pojąć skalę tej wojny? Cała Armia 
Stanów Zjednoczonych to zaledwie 1,5 
miliona żołnierzy. 

Minęło dwa tysiące lat od przyjścia 
Jezusa, a człowiek wciąż nie nauczył się 
przyjmować miłości. I nie możemy od 
tego umyć rąk. Widać za wolno idziemy 
na cały świat z Dobrą Nowiną, a czas nag-
li. Każdy dzień to ponad 150 tysięcy ofiar 
wśród nienarodzonych. Każdy z nich jest 
ważny, tak jak ważne jest świadectwo, 
mowa, działanie i odwaga każdego z nas. 
My też tworzymy armię, choć spektaku-
larnych zwycięstw nie widać. Co Chrystus 
zastanie, gdy znów przyjdzie? 

Po co Bogu
ta armia?
Rocznie na świecie dokonuje się 56 milionów aborcji.  
Zatem co czwarta ciąża kończy się aborcją – wynika z danych
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Instytutu Guttmachera.

Wincenty Pipka

MaM to z BiBlii
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„W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, 
a człowiek szczęście”

zaMiast Wstępniaka

Śmiało można powiedzieć, że święto  
Miłosierdzia Bożego zostało ustanowione  
na wyraźne polecenie samego Jezusa, które 

przekazał za pośrednictwem św. siostry Faustyny 
Kowalskiej. „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po 
Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” (Dz. 299), 
można wyczytać w jej dzienniczku. To święto, to 
nie tylko jeszcze jedna okazja do świętowania, ale 
przede wszystkim możliwość korzystania z wielkich 
dóbr, o których mówił Jezus. „W dniu tym otwarte 
są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe 
morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miło-
sierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi 
i Komunii św. dostąpi zupełnego odpuszczenia win 
i kar...” (Dz. 699).

Długie i skomplikowane były losy ustanowienia tego świę-
ta. Pierwsze zabiegi o ustanowienie kultu Miłosierdzia Bożego 
w Kościele katolickim podjął ks. Michał Sopoćko, spowiednik 
i powiernik św. Faustyny Kowalskiej, propagując go od 1937 roku 
w kościołach w Wilnie. Mimo, że kult miłosierdzia Bożego bardzo 
dynamicznie się rozwijał na terenie Polski, 19 listopada 1958 roku 
Święte Oficjum w Watykanie wydało dekret, w którym w pięciu 

punktach wykluczyło możliwość ustanowienia 
święta. Unieważnienie tego dekretu nastąpiło do-
piero pół roku przed wyborem kardynała Karola 
Wojtyły, późniejszego Jana Pawła II, na biskupa 
Rzymu. Od tamtego czasu prace nad wprowa-
dzeniem święta zaczęły się bardzo energicznie. 

Święto Miłosierdzia Bożego dla całego Koś-
cioła ogłosił papież Jan Paweł II podczas kanoni-
zacji św. Faustyny w 2000 roku, zaś uroczystego 
aktu zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu 
dokonał 17 sierpnia 2002 roku w bazylice Mi-
łosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. 
Zarówno święto Miłosierdzia Bożego, jak też 
Godzina Miłosierdzia i związana z nią koronka 
oraz litania są bardzo powszechną praktyką po-

bożności wielu osób na całym świecie. 
Dla tych, którzy posiadają Internet, jeszcze jedna wspaniała 

możliwość. Codziennie na stronie Misericordia Media PL jest 
transmitowana na żywo o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia 
Bożego, a po niej Msza św. z Archidiecezjalnego Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim, gdzie obecnie 
pełnię posługę duszpasterską. 

ks. Ryszard Gołąbek, 
pallotyn

św. Jan Paweł II, Kraków, 19.08.2002

W poprzednim wydaniu Magdalenki rozpoczęliśmy rozważania, 
co powinno towarzyszyć naszej modlitwie, gdy stoimy. W tym 
wydaniu ciąg dalszy refleksji na temat postaw ciała w liturgii. 

Ewa Baraniuk

Istnieją różne aspekty postawy sto-
jącej. Wyprostowany, z podniesioną 
głową stoi człowiek wolny i pewny 

siebie. Bóg wyzwala nas z grzechu, więc 
gdy stajemy przed Nim w liturgii może-
my wyprostować się i radować wolnoś-
cią od naszych utrapień i słabości. Nie 
musimy się chować, kulić. Jesteśmy na 
liturgii przed Panem, czyli jesteśmy na 
swoim miejscu. 

W liturgii posługujący (celebrans, lek-
torzy, ministranci) stoją w czasie wykony-
wania swoich posług. To oznaka szacunku 

wobec Boga, któremu właśnie służą. Te 
czynności należy wykonywać dokładnie, 
z godnością. Celebrans czy lektor gło-
szący Słowo Boże muszą być dobrze wi-

doczni i słyszalni, co umożliwia właśnie 
postawa stojąca. 

Kolejną postawą w liturgii jest postawa 
siedząca. Wobec wyjaśnień poprzedniej 
postawy może wydawać się mniej godna 
czy mniej pobożna. Jednak ma ona swo-
je miejsce w liturgii. W dawnych wiekach 
nie było ławek w kościołach. W czasie li-
turgii siedzieli tylko kapłani czy urzędni-
cy. Możliwość siedzenia oznaczała wyso-
ki status społeczny. Obecnie są momenty, 
gdy wszyscy uczestnicy liturgii siedzą. Ta 
postawa wówczas ma wyrażać nasze za-
słuchanie. Jak uczniowie siadamy u stóp 
Nauczyciela, słuchamy Jego nauk i rozwa-
żamy, co to dla nas może oznaczać. 

Postawy ciała
podczas Mszy św.

o liturgii
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Świętych
obcowanie
„Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie  
– jest jeden świat”, pisał w wierszu ksiądz Jan Twardowski.  
A więc nie ma przepaści między nami i Nimi.  
Mamy na siebie realny wpływ. Mówi o tym Biblia. 

Krystyna Wadzyńska

Kościół na ziemi
Oparty jest na wspólnocie – inaczej, 

komunii dóbr duchowych i materialnych 
takich jak:
l Komunia wiary otrzymana od Aposto-
łów i pasterzy Kościoła oraz osób świe-
ckich, by sprawowali swoje apostolstwo 
w świecie.
l Komunia sakramentów, jak Eucha-
rystia, chrzest, bierzmowanie, dzięki 
którym zostajemy zjednoczeni z Chry-
stusem.
l Komunia miłości – „nikt z nas nie żyje 
dla siebie i nikt nie umiera dla siebie” 
(Rz 14, 7-8). Najmniejszy nasz czyn, 
spełniony w miłości, przynosi korzyść 
wszystkim, a każdy grzech szkodzi całej 
wspólnocie.
l Komunia dóbr materialnych. Chrześ-
cijanin jest zarządcą dóbr Pana, który 
powinien być gotowy i chętny przyjść 
z pomocą najbardziej potrzebującym.

Kościół zadość czyniący
Nie wszyscy wierni, którzy umarli 

w łasce, ale nie odpokutowali kary za 
grzechy, mogą oglądać Boga „twarzą 
w twarz”. Nie mogą już nic sami dla 
siebie uczynić, ale dzięki naszym mod-
litwom, Eucharystii, postom, odpustom 
i dobrym uczynkom w ich intencjach, mo-
żemy skrócić ich pobyt w czyśćcu. Sobór 
Florencki w 1439 roku określił czyściec 
jako stan solidarności żywych i umarłych. 
Rozważanie na temat czyśćca jest dla nas 
bardzo trudne, ponieważ niewiele na jego 
temat wiemy. Swoje postępowanie opiera-
my głównie na wierze nadziei i miłości.

Kościół w niebie
Do tego Kościoła należy Matka Boża, 

Maryja, aniołowie i wszyscy święci. 
W poczet świętych zaliczamy męczenni-
ków, wyznawców, dziewice i pasterzy. Ich 
życie na ziemi jest znakiem Boga w Koś-
ciele, są wzorami człowieczeństwa i życia 
chrześcijańskiego.

Często używamy skrótu myślowego, 
mówiąc o „modlitwach do świętych” „mod-
litwach do Matki Bożej, czy św. Józefa”. 
Nie modlimy się bezpośrednio do świętych, 
ponieważ oni sami z siebie nic uczynić nie 
mogą, ale o ich wstawiennictwo do Boga, 
jedynego zbawcy. Jezus jest jedynym po-
średnikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi, 
ponieważ jest jedyną Drogą do Ojca. „Ja 
jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie 
przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze 
Mnie” (J 14, 6). Żeby to lepiej zrozumieć, 
warto zajrzeć do księgi Apokalipsy św. 
Jana: „A kiedy wziął księgę, czworo zwie-
rząt i dwudziestu czterech starców upadło 
przed Barankiem, każdy mając harfę i złote 
czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy 
świętych” (Ap 5, 8). „I przyszedł inny anioł, 
i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie 
na żar, i dano mu wiele kadzideł, aby dał je 
w ofierze jako modlitwy wszystkich świętych, 
na złoty ołtarz, który jest przed tronem”  
(Ap 8, 3). „A świątyni w nim nie dojrzałem: 
bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmo-
gący oraz Baranek” (Ap 21, 22).

Tak więc świętych obcowanie jest wy-
mianą darów duchowych między niebem, 
ziemią i czyśćcem, wyrażane przez Eu-
charystię, modlitwę i odpusty. Warto sobie 
uświadomić, jak bardzo możemy pomóc 
tym, co już odeszli, i to że mamy orędow-
ników w niebie, gotowych nas wspierać 
w naszym ziemskim pielgrzymowaniu. 

Wsłowniku Pisma Świętego, 
świętymi nazywa się wier-
nych Kościoła Chrystuso-
wego, wszystkich ochrzczo-

nych, niezależnie od ich osobistych zasług 
i stopnia doskonałości. Nowy Testament 
naucza nas, że upodobnienie wiernych do 
Chrystusa jest możliwe tylko za sprawą 
Ducha Świętego. Przez chrzest zostali-
śmy obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni 
w imię Jezusa Chrystusa i Ducha Boga na-
szego. Chrzest nie tylko łączy wszystkich 
ochrzczonych z Trójcą Świętą, ale także 
jednoczy ich między sobą, tworząc wielką 
rodzinę Bożą, Kościół – Mistyczne Ciało 
Chrystusa, którego głową jest sam Jezus 
Chrystus. Świętych obcowanie – commu-
nio sanctorum oznacza ponadnaturalne 
zjednoczenie Kościoła pielgrzymującego 
na ziemi, cierpiącego w czyśćcu i tryumfu-
jącego w niebie. Spoiwem scalającym Koś-
ciół jest wzajemna wiara, nadzieja i miłość.
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Jezus z Nazaretu
W kontekście Wielkanocy

Historia Jezusa, mimo upływu lat, wciąż zmusza do zadumy i stawiania pytań, 
które nurtują wielu: czy był postacią historyczną, czy był Mesjaszem? 
Te i inne pytania są wciąż aktualne i zmuszają do wyraźnej deklaracji każdego człowieka.

Barbara Habich

wyznaje: „«Wiem, że przyjdzie Mesjasz, 
zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, 
objawi nam wszystko». Powiedział do niej 
Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą mó-
wię»” (J 4, 25-26). Może Pan Jezus wśród 
pogan czuł się bezpieczniej, niż u „swo-
ich”? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, 
że w czasie procesu, kiedy świadkom nie 
udało się dostarczyć dowodów wystarcza-
jących do skazania Jezusa, sędziowie wy-
musili na Nim oświadczenie, że jest Me-

sjaszem. Za to „bluźnierstwo” – w oczach 
sędziów – uznano Go winnym, okrutnie 
torturowano i ukrzyżowano. 

Nazarejczyk
Od chwili urodzenia do ostatniej Paschy, 

Jezus żył jako prawowity Żyd (por. Łk 22, 
14-15). Identyfikował się z ludźmi żyjący-
mi w tamtych czasach, z ludem oraz z ich 
religią (chociaż pouczał i poprawiał ich 
błędy), był obrzezany, wierzył w tego sa-
mego Boga co Żydzi. Ponieważ był miesz-
kańcem Judei, etnicznie był Judejczykiem, 
ale sam przedstawiał się jako Jezus Naza-
rejczyk. Historyk pochodzenia żydowskie-
go, Józef Flawiusz, mówi o Jezusie jako 
cudotwórcy, który był Mesjaszem. Został 
skazany na śmierć przez Piłata, ale później 
ukazywał się swoim uczniom.

Mesjasz
Pliniusz Młodszy w liście do cesarza 

Trajana pisze o chrześcijanach, którzy mod-
lili się do Chrystusa jako Boga. Nawet Ko-

ran mówi kilkakrotnie o Jezusie, jako 
synu Maryi stworzonym przez Allaha 

w Jej łonie bez udziału mężczyzny. 
We wstępie do swojej Ewangelii 

Łukasz podkreśla, że korzystał ze 
świadectwa naocznych świad-

ków (por. Łk 1, 1-4). Nie 
ma powodu przypusz-
czać, że pozostali ewan-
geliści myśleli inaczej. 

Źródła chrześcijań-
skie i niechrześci-
jańskie potwierdza-
ją, że Jezus Chrystus 
żył na ziemi. Choć 
być może najpew-

niejszym dowodem, że 
Jezus chodził po ziemi 

jest fakt, że tysiące chrześ-
cijan w I wieku naszej ery 
oddało życie za Jezusa. 

Pragnąc uniknąć powtórzeń, skup-
my uwagę na Ewangeliach, gdyż 
wszystko, co wiemy o Jezusie, 
pochodzi głównie z Nowego  

Testamentu. Gdy Jezus wędrował z ucz-
niami po miastach i wioskach Galilei, 
sprowokował coś w rodzaju badania opinii 
publicznej na swój temat, zadając pytanie: 
„za kogo ludzie uważają Syna Człowie-
czego?” (Mt 16, 13).

Za kogo mnie uważacie?
Ludzie tak naprawdę nie wiedzieli kim 

jest Jezus. Kiedy to samo pytanie skierował 
do swoich uczniów: „a wy za kogo mnie 
uważacie?” (Mt 16, 15), zapadło długie 
milczenie. Prawdopodobnie i uczniowie 
mieli niesprecyzowane zdanie na temat 
swojego Mistrza, chociaż byli świadkami 
Jego cudów, uzdrowień i znaków od Boga. 
Widzieli, że motorem życia Jezusa była 
miłość do Ojca Niebieskiego i ludzi, któ-
rych nazywał braćmi i siostrami, ale kim 
był Jezus – nie potrafili rozszyfrować. Tyl-
ko Szymon Piotr, natchniony Bożą łaską, 
odpowiedział: „Ty jesteś Mesjasz, Syn 
Boga Żywego” (Mt 16, 16). Pan Jezus 
surowo zabronił swoim uczniom mó-
wić o tym. Może pragnął, aby inni 
sami odkryli, że jest Mesjaszem 
i Synem Bożym, a nie wojow-
nikiem na którego czekali, 
aby poprowadził ich do wal-
ki przeciwko Rzymowi? 
Może nie przyszła jeszcze 
właściwa pora? Zupeł-
nie inne stanowisko 
wobec własnej toż-
samości odkrywamy 
w Ewangelii św. Jana 
(J 4, 5-42) w pięknym 
opowiadaniu mówią-
cym o spotkaniu Pana 
Jezusa z Samarytanką. 
Podczas dialogu kobieta 

FO
T. 

PI
XA

BA
Y



6  Magdalenka	

Kapliczka
Mieszkańcy tej ukrytej w głębi lasu wsi 
nad rzeczką Wilgą, znali i bardzo szanowali 
wiekową ciotkę Marianową. Pomimo, że na 
chrzcie otrzymała imię Honorata, przyjęło się 
tak do niej zwracać. Po mężu Marianie.  

Jadwiga Wielgat-Hejduk

mając nadzieję dotrwania do ostatniego dnia kwietnia, aby uroczy-
ście powitać sąsiadów. Znała wszystkich od chwili ich narodzin.

Schodzili się powoli. Większość starszych, często z wnukami. 
Młodzież pojawiała się parami. Im powiększała się grupa wier-
nych, tym bardziej radowało się serce starej kobiety. Ona pierwsza 
zaczynała cząstkę Różańca, Litanię Loretańską, Antyfonę. Drżą-

cym głosem zwracała się do Matki Bożej: „Pod twoją obro-
nę...”. Znała te modlitwy na pamięć. Głośne śpiewanie 

pieśni pozostawiała młodym. I cieszyła się, sły-
sząc dźwięczne, dziewczęce głosy i mruczą-

ce podśpiewywania chłopców. Cicho po-
wtarzała „Chwalcie łąki umajone, góry, 

doliny zielone”. Jak dawniej wzruszała 
się, gdy brzmiały słowa „ona czuwać 
będzie stale, by twe serce wiarą biło”.

Gdy wieczorem zaczynała pach-
nieć ziemia, rozśpiewywały się ptaki 
i modlitwy wznosiły się do nieba, 
Marianowa zapominała o swoim naj-
większym zmartwieniu. Nie miała 

komu przekazać opieki nad swoją błę-
kitną kapliczką. Skromne zagony po jej 

mężu zagospodarowywali dalsi krewni 
i wprawdzie opiekowali się staruszką, ale 
to „sanktuarium” wymagało czegoś wię-
cej. Potrzebowało miłości.

Śmierci się nie bała. Miała swoje miej-
sce na cmentarzu. Obok męża. Dlatego 
ostatnimi czasy w modlitwie gorliwiej 
prosiła Pana Jezusa, aby pozwolił jej jak 
najdłużej troszczyć się o ziemskie miesz-
kanie Matki Bożej. 

Miała ponad osiemdziesiąt lat. Drobna, siwiusieńka, 
przygarbiona. Zwykle krzątała się po swoim obej-
ściu, ale także często dreptała na wiejski cmentarz, 
aby odmawiać „wieczne odpoczywanie” przy gro-

bie swojego towarzysza życia. Ożywiała się, młodniała dopiero 
w miesiącu maju. 

To za sprawą pomalowanej na niebiesko kapliczki stojącej w jej 
przydomowym ogródku. Dwa lata po zakończeniu wojny, ojciec 
jej przyszłego męża w podzięce za to, że cała rodzina przeżyła ten 
najtragiczniejszy czas i za szczęśliwy powrót brata z niemieckiej 
niewoli, postanowił zbudować święty przybytek na skrzyżowaniu 
pobliskich dróg. Władze nie godziły się na taką samowolę. Ale 
wbrew zakazom wypełnił swoje zamiary. Nie obyło się bez prze-
kupienia tłustą gęsią ważnego powiatowego urzędnika. I dlatego ta 
mała świątynia powstała na terenie jego działki. 

Gipsowe wyobrażenie Najświętszej Panienki jej teść podczas 
wojny uratował z płonącego drewnianego kościoła 
i przechował na strychu. Po poświęceniu nowego 
„sanktuarium” mieszkańcy wsi ze wzrusze-
niem poznawali swoją dawną, dobrą Mat-
kę Bożą. Właśnie przed laty, pod takim 
majowym niebem, podczas wieczornej 
modlitwy Honorata poznała swojego 
męża. I od tego czasu została Ma-
rianową. Niestety nie doczekali się 
dzieci. Długo i szczerze modliła się 
o błogosławieństwo bycia matką. 
Kiedyś nawet miała o to żal do Nie-
bieskiej Panienki, ale mimo tego nie 
przestawała opiekować się kapliczką. 
Wraz z końcem zimy, tuż po zniknięciu 
śniegu, zaczynała sprzątać. Z poświęce-
niem myła kamienie u podstawy figurki. 
Sadziła kwiatki. Z pierwszych wiosen-
nych roślin robiła bukiety, wiła wieńce. 
Ozdabiała ołtarzyk kolorowymi bibułka-
mi, wstążkami i przepięknymi wycinan-
kami. Z upływem lat, zesztywniałe ze 
starości palce, często nie pozwalały na ar-
tystyczne wykonywanie tych małych dzieł 
sztuki. Ale zawsze niecierpliwie czekała, 

Maryjny Maj

Gipsowe wyobrażenie  

Najświętszej Panienki jej 

teść podczas wojny uratował 

z płonącego drewnianego 

kościoła i przechował na strychu.
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Adoracja całonocna
przyjdźcie do Mnie Wszyscy, którzy utrudzeni jesteście!

W naszej parafii z piątku na sobotę odbywają się całonocne adoracje Najświętszego 
Sakramentu. Oto świadectwo naszej parafianki. Maryla w takiej adoracji uczestniczyła.

J ak w każdy piątek od rana by-
łam zasypana obowiązkami. 
Trudny był to dzień. Wpadłam 
w wir pracy. W przychodni, jak 

zawsze, mnóstwo pacjentów, w drodze 
powrotnej zakupy, zastrzyk chorej są-
siadce, a jeszcze na dodatek zadzwonił 
syn, by odebrać go od kolegi (zaczęły 
się ferie).

Kościół pełen światła
Gdy przejeżdżałam z synem koło 

rozświetlonego kościoła w Magdalen-
ce, trwała nocna adoracja Najświęt-
szego Sakramentu. Poczułam, że Jezus 

woła mnie. Było to silne pragnienie by-
cia sam na sam z Nim. Gdy zawiozłam 
do domu syna, powiedziałam w ciszy: 
zostawiam wszystko i jadę do Ciebie 
Jezu! Tak też się stało. Gdy weszłam 
do kościoła, wyszeptałam: czekałeś na 
mnie Jezu, jest mi z Tobą bardzo do-
brze, ciepło i cicho.

Czy miłujesz mnie?
W duszy usłyszałam kilkakrotne 

pytanie: „czy miłujesz mnie?”. Odpo-
wiedziałam z radością: tak Panie, bar-
dzo Cię kocham! Nie potrafię modlić 
się pięknie, ale moją modlitwą niech  

będzie ten czas i wyznanie Ci mojej mi-
łości i ta radość, wielka radość, że je-
stem tu już z Tobą, że zdążyłam.

Kwiat wiary
Wychodząc z kościoła, poczułam 

piękny zapach. Na ziemi obok muru 
kościelnego leżała piękna, świeża, bia-
ła róża. Skąd o tej porze roku, w ciem-
ną mroźną i śnieżną noc, świeża róża?  
Dzisiaj już wiem. Dostałam ją od Jezu-
sa. Tak podziękował mi za moją miłość 
za czas podarowany Mu. 

Parafianka Maryla

Od 17 marca 2017 roku
w naszej parafii św. Marii Magdaleny możemy adorować 
Jezusa w Najświętszym Sakramencie całą dobę – od 7.00 
do  7.00  –  czyli  od  porannej Mszy  św.  piątkowej  do  po-
rannej Mszy św. sobotniej. Zostając w ciszy sam na sam 
z Jezusem, w obecności Maryi, ogarnia nas Jego miłość 
i przemienia nasze serca. To czas zatrzymania, a jedno-
cześnie  szczególnie intensywnego działania łaski. 
W  zgiełku  codziennego  dnia  trudno  nam  zatrzymać  się 
i pozostać w ciszy, a z Jezusem czujemy się „jak niemow-
lę u swej matki” (Ps 130). Zachwycająca jest Jego miłość, 
delikatność i bezbronność. On kocha nas, chce naszego 
dobra – byśmy Mu w pełni zaufali. 
To czas doświadczania własnych słabości, zmagania się 
ze zmęczeniem, czy z rozbieganymi myślami, które w ci-
szy adoracji ze szczególną siłą dają znać o sobie. Lecz 
On zna nasze słabości i może nauczyć nas wszystkiego…
Św.  Jan  Maria  Vianney,  proboszcz  z  Ars,  przed  każdą 
Mszą św. kilka godzin adorował Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie. Chciał obudzić w swoich parafianach, rzad-
ko  zaglądających  do  kościoła,  pragnienie  karmienia  się 
Ciałem Chrystusa. Gdy po 40 latach posługi odchodził do 
domu Pana, każdy z Jego parafian pragnął przyjąć Jezu-
sa w Komunii Świętej. Wytrwała adoracja doprowadza do 
głębszego przyjęcia Chrystusa.
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Zobaczcie, 
jak tu fajnie!

Wieści ze szkół

W marcu szkoły organizowały dni otwarte 
dla nowych kandydatów. Uczniowie bardzo się 
starali, by zaprezentować swoje szkoły 
z jak najlepszej strony. 

Kinga Facon, Ewa Baraniuk

Publiczne Liceum Ogólnokształcące 
i Gimnazjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
l Dzień otwarty Rozpoczął się od krótkiego wystąpienia pani 
Dyrektor i księdza Proboszcza, następnie zabrali głos nauczyciele 
języka polskiego, matematyki, biologii i języka angielskiego. Po 
tym wstępie odbyły się spotkania w pracowniach przedmiotowych, 
gdzie ciekawe prezentacje przygotowali uczniowie. Wszyscy za-
interesowani mogli przyglądać się pokazom reakcji chemicznych, 
obejrzeć pod mikroskopem preparaty, wysłuchać przemówienia 
Józefa Piłsudskiego w inscenizacji historycznej. W pracowni geo-
graficznej można było podziwiać skały i minerały, w pracowni ję-
zyka polskiego chętni mogli wziąć udział w grach planszowych 

zainspirowanych lekturą „Krzyżaków” i „Lalki”, a wykonanych 
przez naszych uczniów. Goście zostali zaproszeni do Kawiarenki 
Dobrego Serca, gdzie czekały przygotowane przez uczniów i ro-
dziców słodkości, przekąski i napoje. Były potrawy kuchni brytyj-
skiej, świeżo wyciskane soki warzywno-owocowe, kawa i herbata. 
Na zakończenie odbył się mini-koncert piosenki anglojęzycznej 
oraz występ szkolnej scholi. 
l Kiermasze: „Dbam o zdrowie, aby pomóc wyzdrowieć małemu 
Kornelowi" odbyły się w szkole, by zebrać fundusze na leczenie 
małego chłopca, chorego na nowotwór oka (tym samym dołączy-
liśmy do uczniów gimnazjalnych z całej Polski, którzy postano-
wili odpowiedzieć na apel rodziców Kornela). Jednocześnie, jako 
uczestnicy edukacyjnego programu „Żyj smacznie i zdrowo”, pro-
mowaliśmy zdrowe odżywianie. 
l III Bieg Żołnierzy Niezłomnych Ponad 60 biegaczy uczestni-
czyło w nim w tym roku. Młodsi (do 15 lat) przebiegli 1963 m, 
a starsi 5000 m. Pogoda nie zawiodła. Wszyscy otrzymali pamiąt-
kowe medale i okolicznościowe koszulki. 
l Spotkanie z prof. Witoldem Gutkowskim, pseudonim Vis – po-
wstańcem warszawskim. Młodzież nie tylko brała udział w tym spot-
kaniu, ale także porządkowała groby Powstańców na Powązkach. 
l Siłownia na świeżym powietrzu Na boisku szkolnym zamon-
towano dwa urządzenia do ćwiczeń. Bardzo dziękujemy pani Wójt 
Gminy Lesznowola – Marii Jolancie Batyckiej-Wąsik oraz panu 
Rafałowi Skorkowi – Dyrektorowi Centrum Sportu. Ruszyła także 
budowa boiska oraz zakupiono balon, który będzie służył do przy-
krywania boiska zimą.
l Brązowy medal Nasza Szkolna drużyna zdobyła brązowy me-
dal w Mistrzostwach Powiatu Piaseczyńskiego w Piłce Ręcznej.
l Laureaci konkursów Monika Walczak została laureatką 
XVII Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Ortografia na 
medal”, a także zwyciężyła w gminnym etapie konkursu recyta-
torskiego „Warszawska Syrenka”. Julia Markowicz z klasy III b 
zakwalifikowała się do finału Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy 
Biblijnej Hieronymus 2017. Filip Kornata z klasy I LO uzyskał 
wyróżnienie w finale powiatowego konkursu języka angielskiego 
„Spelling Master”. Gabriela Łasica i Aleksandra Janowska (obie 
z kl. III LO) zdobyły tytuł laureatek XV Powiatowego Konkursu 
„Śladami Euklidesa”.

Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa 
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Magdalence
l W marcu w Szkole Podstawowej pracowaliśmy nad kolejną 
cnotą. Tym razem to była czystość. Uzupełnieniem tej pracy były 
szkolne rekolekcje wielkopostne, które przeżywaliśmy 20 marca 
wraz z klerykami z Seminarium Duchownego w Ołtarzewie.
l Konkursy W połowie marca uczniowie klasy II i III wzięli 
udział w dwóch konkursach – przyrodniczym „Świetlik” oraz ma-
tematycznym „Kangur”.
l Wiosnę przywitaliśmy 21 marca zajęciami z panią etnograf 
w Muzeum Regionalnym w Piasecznie, gdzie poznawaliśmy ludo-
we zwyczaje związane z pierwszym dniem wiosny.
l Szkolny Przegląd Teatralny, który odbył się 1 kwietnia. 
Wszystkie nasze klasy przygotowały krótkie przedstawienia. Na 
koniec swoje wspaniałe umiejętności sceniczne przedstawiła grupa 
rodziców  w przedstawieniu o rajskim życiu Ewy i Adama. Dzię-
kujemy za wspólny czas! 
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 60 biegaczy uczestniczyło w Biegu Żołnierzy Niezłomnych.

 Pokazy reakcji chemicznych podczas Dnia Otwartego.
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orgaznizacje przykościelne

Mija już 7 lat, jak spotykamy się 
w ramach Męskiego Studium 
Biblijnego. Tworzymy szero-

ką grupę kilkunastu mężczyzn (w bar-
dzo różnym wieku), którzy z własnej 
woli spotykają się co środę wieczo-
rem, aby razem studiować Słowo Boże. 
Uczymy się, jak Pismo Święte odnosi 
się do naszego męskiego świata, jak 
zgodnie z wolą Boga realizować zada-
nia bycia młodzieńcem, mężem, ojcem. 
Jest też czas, aby przedyskutować nurtu-
jące nas problemy i wymienić ciekawe 
informacje.

W 2016 roku studiowaliśmy Pierwszy 
i Drugi List do Tymoteusza, List do Tytu-
sa oraz List św. Jakuba. Sięgnęliśmy też 
po księgi Starego Testamentu. Wnikali-
śmy w losy praojców przez karty Księgi  

Rodzaju i aktualnie śle-
dzimy losy Mojżesza, 
które przedstawia Księga 
Wyjścia.

Staramy się zapraszać 
na nasze spotkania cieka-
wych gości. W ubiegłym 
roku na zaproszenie MSB, odwiedził na-
szą parafię pan Robert Tekieli, który opo-
wiadał o współczesnych zagrożeniach du-
chowych (nagranie jest dostępne na stronie 
internetowej parafii). Z podobną tematyką 
dwukrotnie odwiedził nas ksiądz Andrzej 
Grefkowicz. Ciekawymi opowieściami 
oraz fascynującymi zdjęciami z Ziemi 
Świętej podzielił się Janusz Królik.

Tradycją w naszym gronie stały 
się coroczne spotkania Wigilijne oraz 
Wielkanocne, kiedy to, jak w rodzinie, 

zasiadając do stołu możemy przeła-
mać się opłatkiem czy jajkiem i zło-
żyć sobie życzenia. W każdą pierw-
szą środę miesiąca spotykamy się na 
wspólnej Eucharystii, którą celebru-
je ksiądz Marcin.

Dwukrotnie w ciągu roku organizo-
waliśmy wyjazdy integracyjne. W maju 
byliśmy na Bagnach Biebrzańskich, prze-
żywając męską przygodę na łonie natury, 
zaś jesienią zdobywaliśmy Góry Święto-
krzyskie i odkrywaliśmy uroki tamtejszej 
architektury sakralnej. 

Nie byłoby naszych środowych spot-
kań, gdyby nie wytrwałe merytorycz-
ne wsparcie ze strony księdza Marcina 
Kościechy oraz przychylności ze strony 
gospodarza parafii – księdza Mirosława 
Cholewy. Bardzo dziękujemy. 

Rozpoczynamy nowy cykl, w którym będziemy przybliżać różne wspólnoty działające 
w naszej parafii. W pierwszym odcinku naszym Czytelnikom przedstawiają się panowie.

Bracia z MSB

Męskie Studium Biblijne
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 Kapliczka z ulicy Mleczarskiej stoi obecnie obok kościoła.

 Trójkątna kaplica powstała w latach 80-tych 
z inicjatywy ks. Stanisława Hałabudy.

Z wizytą 
w Starej 
Iwicznej
To jedna ze starszych miejscowości w naszej 
gminie. Została założona przez kolonistów  
niemieckich na początku XIX wieku.  
Nosiła wówczas nazwę Alt Ilvesheim. 

Agnieszka Anna Adamus, UG Lesznowola

Ewangeliccy osadnicy w 1843 roku wybudowali drewniany 
kościół. Z biegiem lat mieszkańców przybywało i parafia  
rozrastała się. W 1898 roku drewniany kościół zastąpiła 

murowana świątynia w stylu neogotyckim. Dziś w pięknych, za-
bytkowych murach poewangelickiego kościoła mieści się parafia 
pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego. Jednak to nie budy-
nek kościoła jest bohaterem dzisiejszego odcinka. Na dziedzińcu 
kościelnym, po prawej stronie od głównego wejścia, stoi wysoka 
murowana kapliczka z geometrycznym daszkiem. 

Kapliczka z Mleczarskiej
Dach wykonany z miedzi wieńczy duży żeliwny krzyż z figurą 

Jezusa. W malutkiej wnęce usytuowanej w centralnej części ka-
pliczki, za okienkiem, znajduje się obrazek Matki Bożej i kwiaty. 
Jeszcze trzy lata temu kapliczka znajdowała się na skrzyżowaniu 
ulic Mleczarskiej, Słonecznej i leżącej po stronie Piaseczna ul. Sę-
kocińskiej. Jak dowiadujemy się z broszury pt. „Iwiczna, Piasecz-
no i Mazowsze wczoraj i dziś”, autorstwa Mariana Kurczuka – by-
łego sołtysa i radnego ze Starej Iwicznej – stała tam od 1928 roku. 

Zbudowali ją parafianie dla uczczenia 10. rocznicy odzyskania nie-
podległości Polski. Od tego czasu miejscowość bardzo się zmieni-
ła i mieszkańcy nie pamiętają już historii kapliczki. Jak opowiada 
mi pan Kazimierz Barański, który w Starej Iwicznej zamieszkał 50 
lat temu jako kilkuletni chłopiec, ulica Mleczarska była wówczas 
wysypana żużlem, a kapliczka stała w otoczeniu starych akacji. 
Mieszkańcy gromadzili się tam na nabożeństwa majowe, z czasem 
ten zwyczaj zaniknął. W 2015 roku, przy okazji gruntownego re-
montu ulicy Mleczarskiej, podjęto decyzję o przeniesieniu kaplicz-
ki. Długo szukano dla niej nowej lokalizacji. Ostatecznie przenie-
siono ją na teren parafii. Nie bez komplikacji, bo ceglana kapliczka 
praktycznie się rozsypała. Odtworzono ją starannie. Jak wyglądała 
wcześniej można zobaczyć na archiwalnym zdjęciu. 

Krzyż misyjny i trójkątna kaplica Matki Bożej
Kapliczka z Mleczarskiej nie jest jedynym obiektem małej 

architektury sakralnej, znajdującym się w otoczeniu kościoła. 
Nieopodal kapliczki stoi wysoki i masywny, drewniany krzyż 
misyjny. Upamiętnia Jubileuszowe Misje Święte z 2000 roku, 
które prowadził ks. prałat Mieczysław Nowak i prowadzone 10 
lat później przez ks. Włodzimierza Wołyńca ze Wspólnotą Hal-
lelu Jah Ewangelizacyjne Misje Święte. Po lewej stronie kościoła 
w otoczeniu zieleni stoi trójkątna kaplica. Tył kaplicy stożkowy, 
na całej długości kryty blachą ocynkowaną. W środku na ściennej 
półce duża figura Matki Bożej Niepokalanej oraz zdjęcie św. Jana 
Pawła II. Kaplica powstała w latach 80-tych z inicjatywy ks. Sta-
nisława Hałabudy, który był pierwszym proboszczem parafii po 
przejęciu świątyni na własność Kościoła Rzymsko-Katolickiego. 
W sezonie w kaplicy odprawiane są Msze św. polowe, np. w in-
tencji motocyklistów. 

poznaj sWoją gMinę
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GAZETKĘ PRZYGOTOWALI: 
ks. dr Ryszard Gołąbek, pallotyn (redaktor naczelny), 
Teresa Jaskulska-Gil (sekretarz redakcji), 
Igor Majorkiewicz (projekt graficzny),
Mirosława Osińska (korekta), Agnieszka Anna Adamus, 
Ewa Baraniuk, Zofia Binkowska, Maja Bobrowska, 
Bracia z MSB, Urszula Bulicz, ks. prob. Mirosław Cholewa, 
Kinga Facon, Barbara Habich, Wincenty Pipka.

OGŁOSZENIA	STAŁE
PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH
W niedziele: W Magdalence 8.30, 
11.00, 12.30,18.00; W kaplicy 
W derdach 8.00, 11.00;  
W lesznoWoli 10.00.  
W dni poWszednie: W Magdalence 
7.00, 9.00, 18.00, W kaplicy  
W derdach 6.30;  
w LesznowoLi - środy 19.00.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU W dni poWszednie  
i niedziele od 17.30, W pierWsze nie-
dzieLe miesiąca po mszy św. o 11.00  
oraz w pierwsze czwartki miesiąca  
po mszy św. o 18.00 do 20.00.
SPOWIEDŹ codziennie od 17.45,  
W niedziele W czasie Wszystkich 
mszy św., w pierwsze piątki miesiąca 
od 16.00 do 17.30 spowiedź dLa 
dzieci, od 17.30 spowiedź  
dLa dorosłych. 
msza św. o godz. 16.30 (z udziałem 
dzieci) i o 18.00. od 16.00 do 16.30  
zapraszaMy dzieci do kaplicy  
zesłania ducha świętego na czyta-
nie BiBLii. w LesznowoLi spowiedź  
od 7.30.  msza św. o 8.00. 

MODLITWA WSTAWIENNICZA 
grupy modLitewnej odnowy  
w duchu świętym emmanueL  
w pierwsze piątki miesiąca  
od 17.00 do 18.00 W kaplicy  
zesłania ducha świętego

RÓŻANIEC w każdą pierwszą  
soBotę miesiąca po mszy św. o  
9.00, w każdą pierwszą niedzieLę 
miesiąca po mszy św. o 8.30  
oraz w każdą niedzieLę o 10.15. 
w kapLicy w LesznowoLi w każdą 
pierwszą środę o 19.00.
CHRZTY w każdą drugą niedzieLę 
miesiąca na mszy św. o 11.00.
PRZYGOTOWANIA RODZICÓW 
I CHRZESTNYCH oraz spisanie 
aktu w soBotę przed pierwszą  
niedzieLą miesiąca o 19.00 
w kapLicy zesłania ducha świętego.
SPOTKANIA DZIECI I RODZI
CÓW PRZED I KOMUNIĄ 

ŚWIĘTĄ w każdą trzecią niedzieLę 
miesiąca po mszy św. o 12.30.
CHORYCH KSIĘŻA ODWIEDZĄ 
według wcześniej przyjętych  
zgłoszeń, w pierwszy piątek miesiąca 
przed południem. 
MĘSKIE STUDIUM BIBILIJNE 
zaprasza w środy na 20.30  
do kawiarenki „pod aniołami”,  
mężczyzn Bez wzgLędu 
na wiek i znajomość BiBLii.
KOBIECE SPOTKANIA  
BIBLIJNE odBywają w każdy piątek  
po mszy św. o 9.00 w kawiarence 
„pod aniołami”.
SPOTKANIA GRUP ODNOWY  
W DUCHU ŚWIĘTYM:
„emmanueL” w każdy wtorek o 19.00 
w domu rekoLekcyjnym. „nowe 
jeruzaLem” w każdy piątek o 19.15 
w kościeLe. „skała pana” w każdy 
piątek o 20.15 – zBiórka przed  
kościołem.
SPOTKANIA MINISTRANTÓW  
I LEKTORÓW odBywają się  
w kościeLe w co drugą soBotę 
o 10.00.
WYPOMINKI magdaLenka drugi 
piątek miesiąca o 17.30, 
msza święta wspominkowa o 18.00;
LesznowoLa druga środa miesiąca, 
msza święta wspominkowa o 19.00.
PARAFIALNY ZESPÓŁ  
„CARITAS” zaprasza w środy  
od 17.00 do 18.00. 
BIBLIOTEKA PARAFIALNA 
„nie tyLko dLa świętych" oferuje 
ciekawe pozycje wydawnicze  
i dewocjonaLia w niedzieLe  
po mszach św. oraz we wtorki  
po mszy św. o 18.00 na tyłach 
szkoły podstawowej. 
CHÓR chętnych do śpiewania 
w chórze serdecznie zapraszamy 

na spotkania w poniedziałki o godz. 
20.00 w kawiarence „pod aniołami” 
oraz w niedzieLe przed mszą św. 
o 11.00 około godz.10.15.
KAWIARENKA „POD ANIOŁA
MI” co niedzieLę od 11.00  
do 18.00.

OGŁOSZENIA	bieżĄce
NOWENNA od wieLkiego piątku do 
niedzieLi miłosierdzia nowenna  
w kościeLe o godz. 15.00.
WYPOMINKI 21 kWietnia  
godz. 17.30 w kościeLe.
SPOTKANIE DZIECI PIERWSZO
KOMUNIJNYCH i ich rodziców  
w niedzieLę 23 kwietnia na mszy św. 
o godz. 12.30 i po niej. naBożeństwo 
pokutne i spowiedź 22 kwietnia  
godz. 13.30 szkoła w LesznowoLi  
i katoLicka, godz. 15.00 szkoła z łaz.
KINO ALEK koLejny fiLm w kinie 
aLek „miłość z netu” – soBota  
22 kWietnia o godz. 19.00.
WIECZÓR UWIELBIENIA  
23 kwietnia i 13 maja o godz. 19.00.
PRZED CHRZTEM przygotoWanie 
dLa rodziców przed chrztem dziecka  
i spisanie aktu w soBotę 29 kwietnia  
o godz. 19.00.
NABOŻEŃSTWA MAJOWE  
zachęcamy do udziału w naBożeń-
stwach majowych w kościeLe o godz. 
17.30, aLe także przy kapLiczkach  
w poszczegóLnych miejscowościach.
WYPOMINKI msza św.  
za dusze w czyśćcu cierpiące  
– 2 maja godz.18.00.
I KOMUNIA ŚWIĘTA terMiny 
pierwszych komunii św.: szkoła  
katoLicka 13 maja o godz. 13.00, 
szkoła w LesznowoLi 14 maja o godz. 
11.00 i 13.00, szkoła w łazach  
21 maja o godz. 11.00 i 13.00. 
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Proszę się przedstawić czytelni-
kom gazety i krótko opowiedzieć 
o swojej rodzinie, pracy.

Całe świadome życie kojarzy 
mi się z tą parafią, ponieważ je-
stem tutejszym parafianinem od 
dawna. Mam żonę, troje dzieci, 
a czwarte urodzi nam się w lipcu. 
Pracuję, jako nauczyciel matema-
tyki i fizyki od 13 lat. Mam szero-
kie doświadczenie w tym zawo-
dzie, bo pracowałem w szkołach: 
samorządowych, prywatnych, ka-
tolickich oraz na różnych etapach 
kształcenia: szkołach podstawo-
wych, gimnazjach, liceach.

Dlaczego warto uczyć się mate-
matyki? Co to daje…?

Jest to pytanie, które często za-
dają mi uczniowie pierwszej klasy 
na początku roku szkolnego. Na 
to pytanie lubię odpowiadać prze-
kornie. Pytam ich, co chcą robić 
w swoim życiu, jak dorosną? Je-
stem przekonany, że jeżeli uczeń 
powie mi, co będzie robił, to ja 
będę w stanie powiedzieć mu, do 
czego w tym zawodzie będzie mu 
potrzebna matematyka. W każ-
dym zawodzie potrzebny jest jakiś element matematyki – nie 
tylko wykorzystanie liczb, ale także jako umiejętności logicz-
nego myślenia. Nie tylko przy argumentowaniu, dyskusji, ale 
także choćby przy analizie i interpretacji wiersza. Matematy-
ka, to nazywanie dwóch różnych rzeczy tym samym pojęciem. 
Dostrzeganie w dwu różnych rzeczach wspólnego mianownika. 
Dlaczego warto uczyć się matematyki? W szkole dostajemy taki 
pakiet narzędzi. Jeśli idziemy do sklepu z narzędziami, to kupu-
jemy zazwyczaj cały zestaw, mimo, że będziemy używać tylko 
kilku jego elementów. Tak samo jest z matematyką. W szkole 
uczniowie dostają pakiet wiedzy, którą w jakiejś części mogą 
wykorzystać np. podczas sprawdzianów czy egzaminów. Ucząc 
matematyki, daję uczniom taki śrubokręt, który mogą wykorzy-
stać w każdej chwili.

Czy wybór szkoły katolickiej, 
jako miejsca pracy, to przemyśla-
na decyzja czy przypadek?

Ten wybór nie jest przypad-
kiem, to celowe działanie. Gdy 
dowiedziałem się, że ksiądz Mi-
rosław Cholewa tworzy szkołę ka-
tolicką w Magdalence, to powie-
działem sobie, że to coś dla mnie. 
Uczyłem już wcześniej w szkołach 
katolickich i dzięki nim miałem 
przekonanie, że jest to to, co mi 
najbardziej odpowiada. W szko-
łach katolickich uczą się z grubsza 
dzieci takie same jak i w innych 
szkołach. To nie są same aniołki, 
ale mają pewne zasady do których 
można się odwoływać. Tutaj także 
uczą się dzieci, które rozrabiają, ale 
mamy wspólny punkt odniesienia. 
Można powiedzieć, że mówimy 
jednym językiem. W innych szko-
łach trudniej mi było wychowywać 
dzieci, bo tam nie było między 
nami wspólnego mianownika.

Jakie korzyści dla ucznia niesie 
nauka w szkole katolickiej? 
Jak ta nauka wygląda ze strony 
nauczyciela?

W szkole katolickiej dzień rozpoczyna się modlitwą. W każ-
dej klasie znajduje się brewiarz, z którego się modlimy. Jest to 
oczywiście element techniczny, ale pokazuje to, do Kogo się od-
wołujemy. Staram się wcielać w życie zasadę traktowania ucznia 
podmiotowo jako człowieka i oddzielać to od oceniania. Utkwiła 
mi w pamięci taka sytuacja z przeszłości. Pewna dziewczynka 
powiedziała mi kiedyś, gdy wstawiałem jej jedynkę, że i tak mnie 
lubi. Zastanowiłem się nad tym i doszedłem do wniosku, że ona 
rozumiała, iż nie oceniam jej jako osoby tylko fakt nieprzygo-
towania się do sprawdzianu. Młodzi ludzie mają prawo do po-
pełniania błędów. Moim zdaniem sukces odniesie i uczeń, i na-
uczyciel, jeżeli każda lekcja będzie prowadzona tak, jakby była 
przygodą, a nie przykrym obowiązkiem. A jest to możliwe wte-
dy, gdy nauczyciel jest pasjonatem i potrafi się tą pasją dzielić. 

Każda lekcja 
to wspaniała przygoda!
grzegorz gągała – nauczyciel matematyki w naszym katolickim gimnazjum i liceum. 
Matematyka jego zdaniem jest pasjonująca, o czym stara się przekonać swoich uczniów. 

Rozmawiała Urszula Bulicz

W szkołach katolickich uczą się  
z grubsza dzieci takie same  

jak i w innych szkołach. To nie są same 
aniołki, ale mają pewne zasady  

do których można się odwoływać. 
Mamy wspólny punkt odniesienia.
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