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Na kartach Ewangelii dość szyb-
ko przechodzimy dalej przez 
kolejne 40 dni. Od tego mo-
mentu Jezus przekazuje pa-

łeczkę uczniom. I tak zaczynają się Dzieje 
Apostolskie. Charakterystyczny dla nas 
wszystkich jest chyba fragment opisują-
cy wniebowstąpienie: „Kiedy uporczywie 
wpatrywali się w Niego, jak wstępował 
do nieba, przystąpili do nich dwaj mężo-
wie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie 
z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się 
w niebo?»” (Dz 1, 10-11). Czas zadać sobie 
pytanie, czy po tym wszystkim, co widzie-
liśmy i słyszeliśmy, też nie stoimy jak słupy 
i nie wpatrujemy się tylko w tego wielkiego 
Jezusa, który, przyznać trzeba, nam zaim-
ponował. A może nie do końca ogarnia-
my to, co się stało? To nie wstyd. Mateusz 
w swoim opisie podaje, że „Jedenastu zaś 
uczniów udało się do Galilei na górę, tam 
gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, od-
dali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili” 
(Mt 28, 16-17). Proszę bardzo: zrobili co im 
Jezus kazał, nawet oddali mu pokłon, ale… 
wątpili. Co zatem się stało, że przestali 
wątpić? Co tam przestali wątpić! Wzięli 
sprawy w swoje ręce i potrafili dokonać – 
wydawałoby się – niemożliwego. Zresztą 
zgodnie z obietnicą: „Tym zaś, którzy uwie-
rzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje 
złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami 

mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśli-
by co zatrutego wypili, nie będzie im szko-
dzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzy-
skają zdrowie” (Mk 16, 17-18).

Zagapieni w niebo i…
W tym kontekście pozdrowienie „Chry-

stus Zmartwychwstał!”, „Prawdziwie Zmar-
twychwstał!” w naszym wykonaniu niewie-
le różni się od: „Co u Ciebie?”, „Jakoś leci”. 
Czy nie jest tak, że wciąż stoimy i wpatruje-
my się w niebo? A przecież moglibyśmy tak 
wiele. Pocieszmy się: Apostołowie po Zmar-
twychwstaniu też nie za bardzo wiedzieli co 
z sobą zrobić. „Szymon Piotr powiedział do 
nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: 
«Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli 
do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili” (J 21, 3). 
Kiedy okazało się, że ich życiowa inwestycja 
w Jezusa nie przyniosła takiego efektu jakie-
go się spodziewali, wrócili do tego co umieli 
najlepiej. I porażka! W tę porażkę wkracza 
Chrystus: „On rzekł do nich: Zarzućcie 
sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. 
Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie 
mogli jej wyciągnąć” (J 21, 6). Chrystus nie 
po to powołuje, abyśmy po jakichś trudnych 
przeżyciach wracali do punktu wyjścia. 

...patrzący w oczy drugiego
Potem następuje ten wielki moment – 

Zesłanie Ducha Świętego. Bóg pozwala 

Apostołom stanąć wreszcie na nogi. 
Do tej pory raczkowali. Teraz się wy-
prostowali. Pod okiem Kobiety – Matki 
Bożej, stali się prawdziwymi facetami. 
Teraz rzeczywiście mówią: „Prawdzi-
wie Zmartwychwstał!” Teraz ta odpo-
wiedź brzmi! Na dzień dobry „przyłą-
czyło się około 3-ch tysięcy dusz” (Dz 2, 
41). O takim wyniku możemy tylko 
pomarzyć (choć jak widać jest możli-
wy), ale jest łatwiejszy przykład. Gdy 
chromy prosi w świątyni Piotra i Jana 
o jałmużnę, co dostaje? Dostaje pro-
stą odpowiedź: „co mam, to ci daję: 
W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, 
chodź!” (Dz 3, 6). Co możemy dziś dać 
człowiekowi, który nas poprosi? Prze-
ważnie mamy dobre chęci. Przecież to 
o nas Jezus mówi: „wy, choć źli jeste-
ście, umiecie dawać dobre dary” (Łk 11, 
13 a). Ale skąd je brać? Odpowiedź jest 
w drugiej części Jezusowej wypowiedzi: 
„o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha 
Świętego tym, którzy Go proszą” (Łk 11, 
13 b). A Duch Święty to… wiadomo jak 
„wymiata”. Nie ma co – trzeba iść za 
ciosem. Koniec wpatrywania się cielę-
cym wzrokiem w niebo. Maryja, wspól-
nota, Duch Święty i robota. „Abyście 
szli i owoc przynosili” (Łk 15, 16). Nie 
robiąc nic nadzwyczajnego, a jedynie 
dając to co otrzymaliśmy. 

Iść za ciosem
Kto pamięta datę Wielkanocy w tym roku? Który ksiądz głosił homilię w Wigilię Paschalną? 
Który w czasie rezurekcji? O czym mówili? (Za każdą pozytywną odpowiedź można zjeść  
tik-taka). Ale ważniejsze: co mi dało przeżycie Zmartwychwstania... i co dalej?

Wincenty Pipka

MaM to z BiBlii
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Maj kojarzy się pięknie!
zaMiast Wstępniaka

Rozkwitające kwiaty w ogrodach, 
na balkonach i na drzewach, piękne 
zapachy, śpiew ptaków...  
Aż chce się żyć! I w tym wszystkim 
Ona – Maryja, która staje przed nami 
jako nasza Matka, Róża duchowna, 
Przyczyna naszej radości.

Tej wielkiej radości my, jako Polacy, do-
świadczamy zwłaszcza 3 maja, kiedy 
możemy oddawać cześć Matce Bożej – Kró-

lowej Polski, ale wraz z całym wierzącym światem 
zachwycamy się Panią Fatimską z okazji Jej setnej 
rocznicy objawień. Przychodzi do swoich dzieci, by ich zachęcać 
do pokuty i modlitwy. Przychodzi, by wskazywać ludziom, jak ten 

współczesny świat czynić piękniejszym i bardziej 
ludzkim. Przecież to właśnie modlitwa o pokój, o 
którym mówiła Maryja w Fatimie, staje się także 
i dziś najbardziej potrzebna. Wszelkiego rodzaju 
zagrożenia terrorystyczne, ale i te, wynikające ze 
zwykłych napięć międzyludzkich i podsycania 
wrogości i nienawiści nawet wśród mieszkańców 
tej samej ojczyzny, miasta, a nawet rodziny zdają 
się niemal krzyczeć o wielką modlitwę o pokój. 
O poszanowanie drugiego człowieka, o godność 
dla każdego i poczucie bezpieczeństwa. Jak 100 
lat temu tak i dziś Maryja staje przed nami z 
tym samym wezwaniem: „Odmawiajcie róża-
niec”. Uczestnicząc w nabożeństwach majowych 
przybliżajmy się do Tej, która chce nie tylko nas 

uczyć, ale i otaczać płaszczem swej opieki na dziś, jurto, na 
zawsze – bo jest Matką, naszą Matką! 

ks. Ryszard Gołąbek, 
pallotyn

Przeczytane, zasłyszane, obejrzane i... polecane
 FILM I KSIĄŻKA: 
ŻOŁNIERZ NIEZŁOMNY KOŚCIOŁA, 
FILM O LOSACH ABP. BARANIAKA (2016 R.),
REŻ. JOLANTA HAJDASZ
Reżyserka zwraca uwagę, że największym dowodem męstwa i niezłomności by-
łego metropolity poznańskiego była jego postawa podczas aresztowania oraz bez-
litosnych przesłuchań w więzieniu śledczym na Mokotowie w Warszawie w la-
tach 1953-1955. „Torturami, biciem i głodzeniem śledczy z UB chcieli wymusić 
na ówczesnym bp. Antonim Baraniaku zeznania pozwalające na zorganizowanie 
pokazowego procesu przeciwko internowanemu w tym czasie prymasowi Wy-
szyńskiemu” – przypomina. W ten sposób realizowali plan władzy komunistycz-
nej, której celem było skompromitowanie kard. Wyszyńskiego i Kościoła kato-
lickiego w Polsce, głównego bastionu oporu społecznego przeciwko ideologii 
i władzy komunistycznej. Zdjęcia kręcone były w Poznaniu i w więzieniu przy 
ul. Rakowieckiej w Warszawie, na Jasnej Górze, w Oświęcimiu, Krakowie oraz 
w Rzymie, gdzie studiował przyszły metropolita poznański. Hajdasz rozmawiała 
z ostatnimi żyjącymi świadkami życia abp. Baraniaka – m.in. z siostrami elżbie-

tankami pracującymi w Pałacu Arcybiskupim za jego 
czasów, dr Miladą Tycową, emerytowaną gastrolog 
z Poznania, i dr Małgorzatą Kuleszą-Kiczką z War-
szawy, które opiekowały się w 1977 r. umierającym 
metropolitą poznańskim. W filmie swoje świadectwo 
o nim dają też abp Marek Jędraszewski, który pierw-
szy opublikował w 2009 r. materiały z archiwów IPN 
na temat prześladowania abp. Baraniaka, kard. Zenon 
Grocholewski i kard. Stanisław Dziwisz, o. Jerzy Tom-
ziński, były przeor Jasnej Góry, i Stanisława Nowicka 
z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.
 OPR. KS. RYSZARD GOŁĄBEK

 KSIĄŻKA: 
LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
JADWIGA WIELGAT-HEJDUK
Znana naszym czytelnikom Pani doktor Jadwi-
ga, emerytowana lekarka – pediatra, mieszkają-
ca w nieodległym Stefanowie pisuje do naszej 
Magdalenki wzruszające opowiadania, a tak-
że udziela się w Warszawskiej Szkole Pisania 
„Stajnia Literacka” i Unii Polskich Pisarzy Le-
karzy. Ma w sobie tyle pasji i energii, że mo-
głaby nią obdzielić niejedną klasę znudzonych 
gimnazjalistów. Polecamy serdecznie książkę 
napisaną przez Panią Doktor. To zbiór niezwy-
kłych opowiadań. Żadne z nich nie pozostawi 
czytelnika niewzruszonym. Są mądre, auten-
tyczne i pokazują, że lekarzem jest się do końca 
życia. Za sprawą „Listów do Świętego Mikoła-

ja” można trochę temu 
życiu się poprzyglądać. 
Warto, bo pełno w nim 
ciepła, optymizmu i re-
fleksji, pobudzającej 
do myślenia o sobie sa-
mym. Książka dostęp-
na w Bibliotece Nie 
Tylko Dla Świętych.

OPR. TERESA 
JASKULSKA-GIL  
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Moje kapłaństwo
Śmiało mogę powiedzieć, że moje kapłaństwo zaczęło się 
już w dzieciństwie, bo już wtedy nie tylko mówiłem, 
że będę księdzem, ale też „odprawiałem msze”,  
przymuszając rodzeństwo do uczestnictwa. 

ks. Ryszard Gołąbek, pallotyn

spojrzenie na misje i misjonarzy. Praca 
w szpitalu w Warszawie-Międzylesiu 
była natomiast zupełnie wyjątkowym do-
świadczeniem, może dlatego, że dla mnie 
najtrudniejszym. Była także praca kape-
lana sióstr oraz studia doktoranckie na 
UKSW w Instytucie Edukacji Medialnej 
i Dziennikarstwa. Obecnie procentuje to 
pracą w dwóch redakcjach miesięczni-
ków, a także zaangażowaniem w parafial-
nej telewizji Misericordia, która nie tylko 
emituje codziennie na żywo Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego oraz Mszę św. z Ar-
chidiecezjalnego Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim, 
ale też tworzy różne programy katolickie 
i informacyjne (jak np. Ożarów Info).

Moje kapłaństwo od wewnątrz
Moje marzenia o kapłaństwie niewiele 

różniły się od tego, czego po święceniach  

doświadczałem jako ksiądz. Wychowa-
ny w parafii pallotyńskiej w Radomiu, od 
wczesnych lat szkoły podstawowej w gronie 
ministrantów, przyglądałem się z podziwem 
pracy i zaangażowaniu księży, którzy wów-
czas przez swoją posługę duszpasterską 
kształtowali życie moje i wszystkich parafian.

Zachwyt kapłaństwem dotyczący 
pierwszych lat mojej pracy duszpasterskiej 
dojrzewał powoli do zachwytu, który miał 
o wiele głębsze korzenie. Do dziś wspomi-
nam na przykład przypadki takich posług 
w konfesjonale, gdzie ewidentnie doświad-
czyłem działania Ducha Świętego. Uświa-
domienie sobie faktu, że ja tak mądrze 
nie mogłem zareagować w konkretnych 
sytuacjach, utwierdzało mnie coraz bar-
dziej w przekonaniu, że ta mądrość nie jest 
moja, ale dana mi jest „z wysoka” dla po-
żytku tych, którzy przez spowiedź chcieli 
znów rozpocząć nowe życie z Bogiem. Św. 
Wincenty Pallotti pisał: „Zachwyca mnie 
mój Bóg!” Ze swego doświadczenia ka-
płaństwa, po trzydziestu trzech latach od 
święceń, mogę powiedzieć to samo: Za-
chwyca mnie mój Bóg! Zachwyca swoją 
bliskością, swoim miłosierdziem, swoją 
pomocą w mojej posłudze kapłańskiej. 
Przyglądając się różnym sytuacjom, coraz 
częściej dochodzę do wniosku, że najważ-
niejsze w życiu, nie tylko kapłańskim, jest 
to, aby się chciało chcieć. A mnie się ciągle 
chce chcieć. I to daje mi i siłę, i energię do 
dalszej pracy kapłańskiej, choć tu i ówdzie 
można się spotkać z niezrozumieniem, czy 
wręcz pogardą dla stanu kapłańskiego i ta-
kiej formy życia w ogóle.

Co jeszcze?
Też chciałbym znać odpowiedź na tak 

postawione pytanie. Ważne dla mnie jest 
to, by mimo różnych niedociągnięć, jakie 
się w życiu zdarzają, trwać wiernie przy 
tych ideałach kapłańskiego życia, któ-
re już od wczesnej młodości stanowiły 
wyznacznik dla kierunku moich dążeń. 
Wiem też, że „Jeśli Bóg z nami, któż prze-
ciwko nam?” (Rz 8, 31), więc nawet różne 
niedociągnięcia czy niepowodzenia nie 
będą straszne, gdy On będzie w centrum 
mojego kapłańskiego życia. 

Księdzem stałem się 6 maja 
1984 r., przyjmując święcenia 
kapłańskie w stopniu prezbi-
teratu w naszym Wyższym 

Seminarium Duchownym w Ołtarzewie 
z rąk kard. Józefa Glempa. Choć od tam-
tego wydarzenia upłynęło już 33 lata, to 
ciągle czuję się jak na początku drogi – 
z ciągle nowymi pomysłami, zaangażo-
waniem i planami – obecnie związanymi 
także z telewizją.

Początki
Pomijając już te najwcześniejsze do-

świadczenia trzeba stwierdzić, że rozwój 
powołania był bardzo rozciągnięty w cza-
sie, w którym każdy rok stawał się bardziej 
dojrzałym do podjęcia ostatecznej decyzji. 
Ta decyzja została podjęta niemal rok 
przed maturą, więc później towarzyszyła 
mi jedynie troska, by zdać maturę, bo bez 
niej nie ma seminarium. W seminarium 
też nie byłem orłem (ciągle powtarzam so-
bie, że nie jestem orłem, a jedynie Gołąb-
kiem), choć oceny w indeksie były coraz 
wyższe z każdym rokiem.

Lublin był pierwszą moją placówką po 
święceniach, gdzie zachwycałem się po-
sługą kapłańską w pracy parafialnej. To 
głównie tam i w Wałbrzychu kształtowała 
się moja postawa wobec tych, dla których 
jestem księdzem.

Różnorodność posług
Wraz z kolejnymi miejscami mojej 

pracy pojawiały się też kolejne obszary 
aktywności, o których nawet wcześniej 
nie myślałem. W Kielcach np. obok typo-
wej pracy w duszpasterstwie parafialnym, 
byłem też odpowiedzialny za budowę 
nowego kościoła, który stoi przy ul. Fo-
sforytowej. Dwa lata pracy w Sekreta-
riacie Misyjnym dały mi zupełnie nowe 
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Wspomnienie
o mojej Mamie

dzień Matki

Tym razem to nie małe dzieci będą mówiły o swoich mamach. 
Rozmawiamy z osobami starszymi, których mamy nie żyją
od wielu lat. Poprosiliśmy o jedno wspomnienie.

zebrała: Barbara Habich

więc pewnie z tego powodu zostaliśmy za-
proszeni na kolację do naszych rodaków 
mieszkających tam na stałe. (Pani domu 
była wówczas honorowym konsulem Polski 
w Zambii). Przełomowym momentem spot-
kania były wspomnienia gospodarzy z odle-
głej przeszłości, a głównym ich nurtem oka-
zały się te wątki, które najbardziej utkwiły 
im w pamięci. Pan domu, były powstaniec, 
opowiadał o walkach ulicznych w rejonie 
Mokotowa i o tym, jak nocami przedzierali 
się przez podwórka do pewnej kamienicy, 
gdzie częstowano ich ciepłą zupą i kawą. 
Wymieniał wiele ulic, które były mi dobrze 
znane, ponieważ tam mieszkali moi rodzi-
ce. Adresu gościnnego miejsca nie pamię-
tał, za to utrwalił mu się w pamięci obraz 
tego domu, będącego jedynym ocalałym od 
bombardowań na tej ulicy. Nad wejściem  
w niewielkiej wnęce była umieszczona, 

znana i mnie przecież, figurka Matki Bożej. 
Zapamiętał też imię pięknej, młodej kobiety, 
która częstowała głodnych powstańców cie-
płą zupą. Wzruszenie odebrało mi mowę. To 
była moja Mama.

Mama Jagody
Wojenne lata moi rodzice „spędzili” 

tam, gdzie kończy się Europa, a zaczyna 
Azja. Standard: rok 1940, Lwów, bydlęce 
wagony, tułaczka. Ojciec – dużo starszy 
od Mamy – rozsypał się. Mama – świet-
nie wykształcony felczer – asystowała przy 
poważnych operacjach. Wojna zbliżała się 
do końca – i nagle cud – w tej zimnej, sza-
rej rzeczywistości Mama poczuła w sobie 
nowe życie. Kiedy urodziłam się, szczęś-
liwi byli nie tylko moi rodzice, ale i cały 
szpitalny personel. Niestety, okazało się że 
u Mamy nastąpiło zakażenie, co w tamtym 
czasie oznaczało śmierć. Ojciec nie dałby 
rady, aby wrócić ze mną do Polski. Miałam 
szansę skończyć w jakimś rosyjskim domu 
dziecka, ale Matka Boża Częstochowska 
czuwała nad Mamą i stał się cud. Profe-
sor z którym współpracowała w szpitalu, 
zaproponował zastosowanie – ekspery-
mentalnie – nowego leku, który dotarł na 
daleką Syberię. Była to penicylina. Mia-
łam rok, kiedy rodzice wrócili do Polski. 
W pierwszej kolejności Mama pojechała ze 
mną do Częstochowy podziękować Matce 
Bożej za ten dar życia i poprosiła o opiekę 
nade mną. Czuję tę opiekę do dziś.

Mama Zofii
Młodość mojej Mamy, małżeństwo 

i macierzyństwo przypadły na okres woj-
ny i okupacji. Mojego tatę już w sierpniu 
1939 roku zmobilizowano. Był więziony 
we Lwowie, a następnie zesłany na Sybe-
rię. Mamie, która została z czwórką dzieci 
bez wsparcia jedynego żywiciela rodziny, 
trudno było się odnaleźć w nowej rzeczy-
wistości. Gdy zapanował głód, zapadła 
rodzinna propozycja, aby dzieci rozdzielić 
i „rozparcelować” wśród członków rodzi-
ny. Mama nie wyraziła na to zgody i he-
roicznie, z narażeniem życia, chroniła nas 
od głodu i niedostatku. Sił dodawała jej 
modlitwa do Matki Bożej, którą odmawia-
ła razem z nami przed Jej wizerunkiem. 
Modliłyśmy się o przetrwanie i nadzieję 
na powrót taty z zesłania. Nasze modlitwy 
zostały wysłuchane. W 1946 roku, u pro-
gu naszego domu, stanął wysoki mężczy-
zna. To był nasz tata. 

Warto pamiętać o Dniu Mat-
ki i swojej kochanej Mamie 
złożyć życzenia, podaro-
wać kwiaty, podziękować 

za ogrom poniesionego przez nią trudu, 
a przede wszystkim za dar życia. Mamom, 
które odeszły już z tego świata winni jeste-
śmy pamięć. 

Mama Barbary
Sądziłam, że życiorys mojej Mamy z od-

ległego już okresu wojny i okupacji jest 
mi doskonale znany. Myliłam się. Chociaż 
w dzieciństwie uważnie wsłuchiwałam się 
w opowieści Mamy o tamtych czasach, 
jednego epizodu z jej życia nie znałam. Do-
wiedziałam się o nim w dość niezwykłych 
okolicznościach podróżując z moim mężem 
po Afryce. Europejczycy w tej części świa-
ta byli rzadko spotykanymi przybyszami, 
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orgaznizaCje przykośCielne

Nowe Jeruzalem
Wspólnota ludzi młodych w ciągu ostatniego roku działal-

ności kolejny raz podjęła się wielu wyzwań oraz zaangażowała 
się w wiele wydarzeń organizowanych przez parafię. Pierwszym 
z nich jest wsparcie w przygotowaniach Światowych Dni Mło-
dzieży oraz udział w dniach parafii i wyjeździe do Krakowa. 
Wielu z nich współprowadziło comiesięczne spotkania dla bierz-
mowanych oraz wzięło czynny udział w kursie Filip. Udało im 
się wystawić jasełka oraz nagrać i przedstawić tego samego dnia 
krótki filmik o Bożym Narodzeniu. Pomiędzy świętami a koń-
cem roku część z nich udała się do Rodzinnego Domu Starców 
w Magdalence, aby tam kolędować. Starali się również włączać 

w prowadzenie tzw. wieczorów uwielbienia oraz dbać o forma-
cję, biorąc udział w weekendowych rekolekcjach Zespołu Forma-
cji Młodych czy Spotkaniach Młodych Lednica 2000. Parę osób 
zaangażowało się w wydarzenie ewangelizacji na ulicy Długiej 
w Warszawie. Tematyka spotkań: modlitwa, wytrwałość, pro-life, 
cnoty, pojednanie, przebaczenie. Kilka razy gościli podczas spot-
kań psychologa, z którym rozmawiali o tym, jak radzić sobie ze 
złością i jak panować nad emocjami w relacji z drugim człowie-
kiem. Wspólnie przeżywali również Dzień Skupienia.

Skała Pana
Grupa istnieje od 10 lat. W ubiegłym roku pisaliśmy na na-

szych łamach o tym jubileuszu. Aktualnie liczy około 30 osób; są 
to małżeństwa i osoby samotne. Spotkania odbywają się w każdy 
piątek o godzinie 20.15 w budynku naszej katolickiej szkoły pod-
stawowej. Formuła spotkań to głównie modlitwa z rozważaniem 
Słowa Bożego, ale również adoracja Najświętszego Sakramentu 
oraz Eucharystia. Starają się też poznawać i rozwijać charyzma-
ty. Najczęściej podejmują posługę muzyczną, biorą udział w roli 
animatora w rekolekcjach i kursach oraz uczestniczą w modlitwie 
wstawienniczej podczas weekendów formacyjnych. Członkowie 
grupy „Skała Pana” posługiwali – jako wolontariusze – podczas 
Światowych Dni Młodzieży w naszej i innych parafiach. 

W drugim odcinku naszego cyklu o wspólnotach aktywnie działających przy naszej parafii 
przedstawiamy „Nowe Jeruzalem” i „Skałę Pana”.

Zofia Binkowska

Odnowa w Duchu Świętym
 Skała Pana

 Nowe Jeruzalem
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roCzniCe i śWięta

Matka Najświętsza ukazała 
się 13 maja 1917 roku pa-
stuszkom: Łucji, Francisz-
kowi i Hiacyncie. Ujrzeli ją 

nieopodal Fatimy na krzewie dębu. Ma-
ryja prosiła, by przychodziły w to miejsce 
przez kolejne sześć miesięcy, trzynastego 
dnia miesiąca o tej samej porze, by od-
mawiać różaniec, pokutować oraz prosić 
o pokój dla świata i o koniec wojny.

Maryja prosiła o ustanowienie na-
bożeństwa do Jej Niepokalanego Serca 
i zapowiedziała, że wkrótce Franciszka 
i Hiacyntę zabierze do nieba. Zapowie-
działa, że jeśli Rosja się nie nawróci bę-
dzie straszny głód i wojny oraz wielkie 
prześladowania chrześcijan. Pokazała też 
dzieciom wizję piekła. Zobaczyły one, co 
czeka zatwardziałych grzeszników, jeśli 
w porę się nie nawrócą.

Trzecia tajemnica
Najbardziej tajemnicza i niezrozu-

miała dla dzieci była trzecia tajemnica, 
objawiona 13 lipca 1917 r. Przeraziła 
nie tylko dzieci, ale robiła bardzo duże 
wrażenie na kolejnych papieżach spra-
wujących posługę na tronie Piotrowym. 
Dotyczyła całej ludzkości i zjawisk, ja-
kie mogą wystąpić w przyrodzie na ca-
łym świecie. W proroczej wizji dzieci 
zobaczyły po lewej stronie Matki Bożej 
Anioła trzymającego w lewej ręce ogni-
sty miecz gotowy do podpalenia świata. 
Promienie blasku wychodzące z prawej 
ręki Maryi gasiły ten płomień. Anioł 
powtarzał: „Pokuta, pokuta, pokuta!” 
Dzieci zobaczyły też biskupa odziane-
go w biel, innych biskupów, kapłanów, 
zakonników, zakonnice i osoby świe-
ckie, wchodzące na stromą górę, gdzie 

znajdował się krzyż z nieociosanych 
belek. Papież szedł przez zrujnowane 
miasto pełne trupów, modląc się za ich 
dusze. Dochodząc do krzyża, Ojciec 
Święty i jego towarzysze, klękając zo-
stali zabici z łuków i broni palnej. Pod 
krzyżem stały dwa Anioły, trzymając 
w ręku kryształowe konewki, do których 
zbierali krew Męczenników i nią skra-
piali dusze zbliżające się do Boga.

Przez cały czas
Objawienia fatimskie, na prośbę Mat-

ki Bożej, nie od razu zostały podane do 
publicznej wiadomości. Fatima od sa-
mego początku wzbudzała namiętności 
w Kościele i pośród ludzi niewierzą-
cych. Historia pokazuje nam, że część 
objawień już się spełniła i cały czas jest 
realizowana. Po oficjalnym ogłoszeniu 
dwóch pierwszych tajemnic w latach 60. 
XX w. dało się zaobserwować bardzo 
szybką dechrystianizację Europy. Jak 
wiemy, nic nie dzieje się przypadkowo. 
Bóg jest dobry i miłosierny. Posyła nam 
Maryję, Matkę Jezusa w chwilach wiel-
kiego zagrożenia, byśmy przez jej Nie-
pokalane Serce mogli dotrzeć do Serca 
Pana Jezusa – jedynego pośrednika po-
między nami, a Bogiem. „Serce Maryi 
zatryumfuje” – zapewniał nas wielo-
krotnie prymas tysiąclecia kardynał Ste-
fan Wyszyński. 

W fatimskich orędziach Matka Najświętsza wzywa nas do nawrócenia. Daje nam narzędzia  
do zwycięstwa w postaci różańca, pokuty, Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu.

Krystyna Wadzyńska

Objawienia fatimskie
– minęło 100 lat

To wielka łaska że możemy 
w naszej parafii przez cały rok odmawiać wspól-
nie w każdą niedzielę o godzinie 10.15, przed 
sumą różaniec, a także z piątku na sobotę przez 
całą dobę adorować Najświętszy Sakrament. 
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Mickiewiczowskie Dziady
i mycie okien w hospicjum

WieśCi ze szkół

Uczniowie katolickich szkół nie boją się różnych wyzwań. I przy tworzeniu spektaklu, 
i przy myciu okien w hospicjum można nauczyć się pracy grupie. Prawda?

Kinga Facon, Ewa Baraniuk

Publiczne Liceum Ogólnokształcące 
i Gimnazjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
l Konkursy wiedzy Kolejne sukcesy uczniów, zarówno gim-
nazjum, jak i liceum upewniają o wysokim poziomie nauczania 
w naszej szkole. Do grona laureatów konkursów dołączyli Piotr 
Jankowski i Julia Markowicz (wojewódzki Konkurs „Trzy matki 
Jana Pawła II: Emilia Wojtyła, Ojczyzna, Matka Boża”). Julia 
Markowicz została laureatką Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy 
Biblijnej Hieronymus 2017. Nasi uczniowie spisali się doskonale 
w międzynarodowym konkursie „Matematyka bez granic”. W te-
gorocznej rywalizacji międzyklasowej, która odbyła się 7 marca, 
wzięło udział 281 klas gimnazjalnych z całej Polski, w tym 41 
z Mazowsza. Nasze klasy III a i III b zajęły ex aequo 8 miej-
sce w regionie mazowieckim oraz 11 miejsce w Polsce. Klasa II 
b zajęła 12 miejsce na Mazowszu i 17 w Polsce. W rywalizacji 
klas licealnych wzięło udział 331 klas, w tym 22 klasy z regionu  

mazowieckiego. Klasa I LO uzyskała 11 miejsce na Mazowszu 
i 41 miejsce w Polsce. 
l Egzamin W kwietniu najważniejszym wydarzeniem edukacyj-
nym był egzamin gimnazjalny. Nasi trzecioklasiści przystąpili do 
niego z respektem, ale i z wiarą w swoje możliwości. Po wstęp-
nych, na gorąco przeprowadzanych obliczeniach, są pełni optymi-
zmu i wdzięczności dla nauczycieli, którzy włożyli bardzo dużo 
wysiłku, by odpowiednio ich przygotować do tego sprawdzianu.
l Rekolekcje dla nauczycieli 5 kwietnia nauczyciele i pracowni-
cy szkoły wzięli udział w wielkopostnym dniu skupienia, podczas 
którego ksiądz Piotr Pawlukiewicz wygłosił konferencję o odwa-
dze, a następnie odprawił Mszę św.
l Spacer historyczny 13 kwietnia grupa uczniów z klas pierw-
szych i drugiej gimnazjum brała udział w spacerze historycznym 
po Warszawie. Celem tej wyprawy było poznanie historii miejsc 
oraz życia ludzi, którzy odegrali znaczącą rolę w dziejach Ojczy-

zny. Uczniowie otrzymali przed wyprawą zadanie 
przygotowania informacji na temat odwiedza-
nych na trasie marszu obiektów. Szlak wiódł od 
PAST-y, aż do Placu Zamkowego – Nowym Świa-
tem i Krakowskim Przedmieściem. Młodzież mia-
ła sposobność poznania historii m.in. Pałacu Pre-
zydenckiego, kościoła Świętego Krzyża, Zamku 
Królewskiego. W budynku PAST-y uczniowie 
zwiedzili wystawę poświęconą rtm. Witoldowi 
Pileckiemu. Dla uczniów była to niezwykła lek-
cja historii, patriotyzmu, a także dumy z osiągnięć 
przodków. Uczniowie klas pierwszych gimnazjum 
samodzielnie przygotowali historyczne gry dydak-
tyczne, z których następnie korzystali na lekcji. 
l Spektakl Z kolei drugoklasiści, zainspirowani 
twórczością Adama  Mickiewicza, przygotowali 
fragmenty drugiej części „Dziadów”, nie tylko od 
strony aktorskiej, ale i scenograficznej, dokumen-
tując także przebieg projektu w postaci filmów 
i zdjęć z prób. Była to okazja do zaprezentowania 
zdolności aktorskich uczniów, ich kreatywności, 
umiejętności organizacyjnych i pracy w grupie. 
l Caritas Szkolne Koło Caritas jak zwykle miało peł-
ne ręce roboty. W czasie Wielkiego Postu przeprowa-
dziło zbiórkę słodyczy dla dzieci ze świetlic prowadzo-
nych przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej, a na 
początku grupa uczniów pomagała w przedświątecz-
nym myciu okien w budynku Hospicjum Caritas AW. 
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 Gry historyczne przygotowane przez gimnazjalistów

 Drugoklasiści, zainspirowani twórczością Adama Mickiewicza, 
przygotowali fragmenty drugiej części „Dziadów”. 

 Rekolekcje  
dla nauczycieli



Magdalenka	9 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Magdalence
l Konkurs na kartkę świąteczną Okres świąteczny ściśle wią-
że się ze składaniem życzeń. Dlatego w tym roku nasi uczniowie 
zostali zaproszeni do konkursu, w którym przy pomocy edytora 
grafiki mieli stworzyć wielkanocną kartkę pocztową. Ważne było, 
aby dzieci same opracowały zestaw symboli świątecznych oraz sa-
modzielnie wykonały grafikę. Wśród zgłoszonych prac najwyższe 
noty uzyskały prace Dominiki Lubomskiej i Ignacego Rodzenia 
z pierwszej klasy oraz Hani Karp z klasy trzeciej.
l Wycieczka do Łowicza Ostatni dzień przed świętami, 12 
kwietnia, spędziliśmy na wycieczce do Łowicza. Wraz z panią 
przewodnik omówiliśmy stałe wystawy w Muzeum Regionalnym 
w Łowiczu, wykonaliśmy wiosenne ozdoby oraz zwiedziliśmy 
skansen w Maurzycach. Choć aura nam nie sprzyjała, pozostali-
śmy w świątecznych nastrojach 
l Nowa sala W związku z rozwojem naszej szkoły, w kwietniu 
udało się przeprowadzić prace remontowe, dzięki którym została 
przygotowana kolejna sala lekcyjna. Niebieska klasa czeka już na 
przyszłorocznych zerówkowiczów. 
l Warsztaty o zdrowym żywieniu W czasie spotkań warsztato-
wych, pani Dorota Lubomska, mama naszej Dominiki, stara się 
przekonać zarówno dzieci, jak i rodziców do zmian w nawykach 

żywieniowych. Pani Dorota, jako dietetyk, podsuwa praktyczne 
rozwiązania, które z łatwością można wprowadzić w każdym 
domu. 
l Rajd historyczny Po przerwie świątecznej, 22 kwietnia, 
uczestniczyliśmy w XXXII Rajdzie „Szlakiem Naszej Histo-
rii”. Reprezentacja – głównie trzecioklasistów – wraz z ro-
dzicami przeszła około 4-kilometrową trasę. Po drodze słu-
chaliśmy o wydarzeniach, które działy się w magdaleńskich 
lasach. Zakończyliśmy bieg z wypełnioną kartą patrolową 
i z niecierpliwością czekamy na podsumowanie Rajdu, które 
odbędzie się 10 maja.
l Pierwsza spowiedź Tego samego dnia miało miejsce inne 
ważne wydarzenie. Nasi trzecioklasiści, którzy już niebawem po 
raz pierwszy przyjmą Jezusa w postaci eucharystycznej, odbyli 
swoją pierwszą spowiedź w życiu. Z ich relacji wiemy, że bardzo 
to przeżywali. Jednak po wszystkim jednogłośnie stwierdzili, że 
nie warto było się denerwować. 
l Światowy Dzień Książki 25 kwietnia obchodziliśmy w naszej 
szkole Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. W ramach 
obchodów słuchaliśmy ulubionego opowiadania z dzieciństwa 
mamy Karola, sprawdziliśmy swoją wiedzę ze szkolnych lektur 
oraz bawiliśmy się w gry powiązane z naszymi ulubionymi boha- 
terami literackimi. 

 Kartka świąteczna Mateusza, 
przygotowana w programie Paint

 Światowy Dzień Książki, a więc czytanie... Zaproszona do szkoły mama 
jednego z uczniów czytała dzieciom ulubioną książkę z dzieciństwa.

 W oczekiwaniu 
na cieplutką 
wiosnę dzieci 
same zrobiły 
z papieru  
wiosenne kwiaty
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Nic dziwnego, że pustynne plemię Beduinów kochało ta-
maryszek. Ten krzew lub drzewo przez cały rok (nawet 
w czasie upałów) wydziela obficie sok, upiększa pusty-

nię i cieszy podróżnych przepięknymi kolorami kwiatów.

Biblijna manna?
W księdze Wyjścia 21, 33 czytamy: „Abracham zasadził 

w Beer-Szebie drzewo tamaryszkowe. Tam też wzywał imienia 
Pana Boga Wiekuistego”. Siedząc pod drzewem tamaryszkowym 
Saul dowiedział się o buncie Dawida (I Sam 22, 6). Również, gdy 
Saul i jego trzej synowie zginęli w bitwie z Filistynami, szcząt-
ki zmarłych pochowano pod drzewami tamaryszkowatymi. Tak 
więc zasadzone drzewa  służyły wielu pokoleniom tamtejszych 

terenów i czasów. Biblijna manna z nieba 
– zdaniem większości naukowców – to 
wydzielina tamaryszku (Tamarix 
Nilotica). Żerujące na nim czer-
wie powodują, że z nakłutych 
miejsc zaczyna wypływać bru-
natnożółta substancja o słod-
kim smaku, zwana mannitem, 
która następnie pokrywa liście 
i gałęzie krzewu. Mieszkańcy 
tych terenów zbierają i spoży-
wają mannit już od tysiącleci.

Roślina 
do zadań specjalnych

Na stepach i pustyniach od cen-
tralnej Azji po rejon Morza Śródziem-
nego, a także w Środkowej Afryce i na 
Półwyspie Indyjskim można spotkać około 
50 gatunków krzewów i drzew z rodzinny tama-
ryszkowatych. Wiele tamaryszków rośnie na glebie silnie 
zasolonej. Materiały pozyskiwane z drewna, liści, korzeni, krze-
wów tamaryszkowych wykorzystywane są na wiele sposobów: 
budowę domów, produkcję wielu przedmiotów codziennego użyt-
ku, dzieł artystycznych, a także tkanin.

W Polsce, w przydomowych ogrodach, można spotkać krzewy 
i małe drzewka tamaryszku drobnokwiatowego i tamaryszku czte-
ropręcikowego. 

W Biblii wymieniane są dwa gatunki  
tamaryszków: bezlistny i nilowy. Oba gatunki 
rosną na całym obszarze pustynnej wyżyny 
Negew. Sadzili je tam Beduini, a potem  
chętnie siadali pod tamaryszkami,  
a ich gałęziami karmili swe stada.

Zofia Binkowska

Tamaryszek

W czasie liturgii nasze ciało się modli poprzez różne postawy. 
Znamy już wymowę postawy stojącej i siedzącej. Pozostałe 
postawy są mniej obecne w liturgii, trwają zdecydowanie krócej, 
jednak ich wymowa jest najmocniejsza.

Ewa Baraniuk

Postawa klęcząca 
Pojawia się w określonych momentach 

liturgii eucharystycznej. Znamy ją także 
z różnego rodzaju nabożeństw, a także 
poza liturgią, w czasie osobistej modlitwy 
często korzystamy z tej formy modlitwy 
ciała. Jest to postawa, która w pierwot-
nym znaczeniu mówi o uwielbieniu Boga. 
Gdy chcemy w szczególny sposób oddać 
Stworzycielowi chwałę, po prostu klęka-
my. Postawę tę przyjął w czasie modlitwy 
w Ogrójcu sam Jezus. Choć w tamtym mo-

mencie bardzo cierpiał, jednak jego ciało 
poprzez klęczenie ułatwiało Mu uwielbie-
nie Ojca. Przyklękamy wobec najwięk-
szych tajemnic. W czasie Eucharystii klę-
czymy podczas Przeistoczenia. Klękamy 
także przed Najświętszym Sakramentem, 
gdy przechodzimy obok tabernakulum, 
a także przed krzyżem w czasie Liturgii 
Wielkiego Piątku. Ta postawa z biegiem 
lat nabrała także charakteru pokutnego. 
Klękamy, ponieważ jesteśmy grzesznika-
mi i w ten sposób pokazujemy, że potrze-

bujemy przebaczenia i opieki Boga. Tak 
więc postawa klęcząca oznacza przede 
wszystkim uwielbienie, ale także naszą 
osobistą skruchę.

Prostracja 
To ostatnia opisywana w tym cyklu po-

stawa. Oznacza ona leżenie twarzą zwró-
coną do ziemi, potocznie mówi się także 
o leżeniu krzyżem. Jest ona największym 
pogłębieniem postawy klęczącej. Ozna-
cza głęboką adorację, uwielbienie Boga 
i jednocześnie jest symbolem uniżenia się 
człowieka wobec Boga. Człowiek leżący 
przed Bogiem na ziemi ma być wyrazem 
całkowitego oddania się Mu i głębokiej 
modlitwy. W odległych wiekach postawa 
ta była częściej stosowana przez ludzi. 
Była częścią liturgii, ale także modlitwy 
osobistej. Obecnie spotykana jest zdecy-
dowanie rzadziej. Natomiast w liturgii po-
jawia się w czasie różnego rodzaju święceń 
(kapłańskich, czy konsekracji zakonnych) 
oraz w Liturgii Wielkiego Piątku. 

Postawy ciała
podczas Mszy św.

o liturgii

rośliny W BiBlii
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KontaKt z redaKcją: gazeta.magdalenka@gmail.com 

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  
niedzieLe 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 czytanie 
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 jeruza-
Lem” 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 ANIOŁAMI” 
co niedzieLę od 11.00 do 18.00.
OGŁOSZENIA	bieżĄce
I KOMUNIA ŚW. terminy: 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. 
MAJOWE zachęcamy do udziału 
w naBożeństwach majowych w kościeLe 
o godz. 17.30, aLe także przy kapLiczkach 
w poszczegóLnych miejscowościach.
WIECZORY UWIELBIENIA 13 maja  
i 3 czerWca o godz. 19.00. 
KINO koLejny fiLm w kinie aLek  
„wyzwoLenie kontynentu” – soBota  
20 maja o godz. 19.00 – o roLi  
jana pawła ii w przemianach  
w europie i upadku komunizmu.
CZTERDZIESTOGODZINNE NABO-
ŻEŃSTWO odBędzie się w dniach 26-28 
maja, od 26 maja trwa adoracja  
najświętszego sakramentu  
do nieszporów i procesji eucharystycznej 
w dniu 28 maja o godz. 19.00.
ŚWIĘCENIA PREZBITERATU w dniu 
27 maja o godz. 10 przyjmie święcenia 
prezBiteratu nasz tegoroczny praktykant 
diakon radosław marciniak, jego prymicje 
w naszej parafii dnia 4 czerwca  
o godz. 18.00.
MSZA ŚW. W LESIE MAGDALENKI 
za poMordoWanych przez nieMcóW  
więźniów pawiaka – dnia 29 maja  
o godz. 14.00.
CHRZEST przygotoWanie dla rodzicóW 
przed chrztem dziecka i spisanie aktu 
w soBotę 3 czerwca o godz. 19.00.
FESTYN PARAFIALNY uwaga ! 
Viii festyn parafiaLny dnia 3 czerwca 
W godz.14.00 do 22.00, podczas niego 
jak zwykLe wieLe atrakcji sportowych, 
kuLturaLnych, kuLinarnych dLa każdego  
– dorosłych, młodzieży i dzieci!
ŚWIĘCENIE PÓL dnia 4 czerwca świę-
cenie póL w godzinach popołudniowych.
ZA DUSZE W CZYŚĆCU msza św.  
za dusze w czyśćcu cierpiące  
– 6 czerWca godz.18.00.
BOŻE CIAŁO 15 czerwca, msze św. 
o godz. 8.30, 11.00 (po niej procesja eu-
charystyczna – Biorą w niej udział dzieci 
mające rocznicę i komunii św.) i 18.00.
WAKACJE! zakończenie roku szkoLne-
go 2016/2017 23 czerWca. 
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 Każdego dnia w maju i czerwcu, przy krzyżu 
w Łazach II, sąsiedzi spotykają sieę  
na wspólnych modlitwach.

 Krzyż przy ulicy Produkcyjnej jest udekorowa-
ny cały rok. Nowy, majowy wystrój przygotowała 
pani Halina.

Krzyż z Produkcyjnej
Dziś odwiedzamy Łazy II, gdzie nasi parafianie od lat modlą się 
przy krzyżu u zbiegu ul. Lokalnej i Produkcyjnej.

Agnieszka Anna Adamus, UG Lesznowola

Wczasach PRL-u właśnie na 
terenie Łaz II – miejscowo-
ści sąsiadującej z Łazami 

i Magdalenką, funkcjonowała jedna 
z największych w kraju ferm kur nio-
sek. Zabudowania PGR Łazy II po-
wstały na terenach XVIII wiecznego 
folwarku. Oprócz kilkunastu kurników, 
budynków gospodarskich i budynków 
produkcyjnych, stał tam biurowiec i po-
mnik kury, a także strażnica zakładowe-
go OSP. Do dziś z tych historycznych 
obiektów zachował się fragment parku 
podworskiego i budynki wynajmowane 
jako hale magazynowe. Budynek straż-
nicy został gruntownie zmodernizo-
wany i obecnie znajduje się tam m.in. 
świetlica Gminnego Ośrodka Kultury 
oraz Referat Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi. O historii miejscowości 
i PGR-u opowiada kronika, którą udo-
stępnia biblioteka w Magdalence – za-
praszam do lektury! 

Tymczasem my przenosimy się na 
skwerek przy skrzyżowaniu ulicy Pro-
dukcyjnej i Lokalnej, gdzie stoi metalo-
wy krzyż z małą figurą ukrzyżowanego 
Jezusa. W maju i w czerwcu o godzinie 
19.00 można spotkać tam co najmniej 
trzy panie. W maju odmawiają modli-
twy maryjne, zaś w czerwcu Litanię do 
Serca Pana Jezusa. Jak opowiada mi 
mieszkająca po sąsiedzku pani Czesła-
wa Ścibisz, z którą jako pierwszą roz-
mawiam o krzyżu,  odmawiane są tam 
także modlitwy na Anioł Pański, a przy 
dobrej pogodzie również różaniec. 
Krzyż jest ogrodzony metalowym pło-
tem, pomalowanym na seledynową zie-
leń. Obok krzyża rośnie bez posadzony 
przez nieżyjącego już męża pani Cze-
sławy. Latem kwitnie na piękny, bordo-
wy kolor. Dla wygody modlących przed 
krzyżem, ustawiono zielone ławeczki. 
W piątek 5 maja spotykam tam sześć 

osób. Zebrani odmawiają m.in. Litanię 
do Matki Bożej, Różaniec, Pod Twoją 
obronę, modlą się w intencji chorych 
i śpiewają pieśni maryjne z wydanego 
przez Centrum „Wieczernik” śpiew-
nika. Po modlitwach zostaje chwila na 
krótką rozmowę. Moje rozmówczynie 
– niezwykle miłe panie i nasze para-
fianki, nie znają dokładnej historii tego 
krzyża. W Łazach zamieszkały w latach 
70-tych i 80-tych. Są to panie Stanisła-
wa Węcławek, Helena Szyszka, Hanna 
Wiśniewska, Czesława Ścibisz i Halina 
Głowacka. Metalowy krzyż pod którym 
od wielu lat się modlą wykonał nieży-
jący już sąsiad – pan Waldemar Kapis. 

Prawdopodobnie wcześniej w tym miej-
scu stał krzyż drewniany. Niestety, nikt 
tego krzyża nie pamięta. Za to panie 
znakomicie pamiętają czasy, kiedy przy 
krzyżu spotykało się mnóstwo osób i na 
majowe modlitwy przychodziły rodziny 
z małymi dziećmi. Pani Halina i pani 
Hanna z uśmiechem wspominają cały 
autobus dzieci, które na „majówkę” 
do Łaz przyjechały razem z księdzem 
Arturem Felszerem. Dziś przy krzy-
żu z Produkcyjnej spotyka się o wiele 
mniej osób ale modlą się równie żar-
liwe. Bo jak podkreśla pani Halina – 
życie jest strasznie kruche i trzeba się 
modlić... 

poznaj sWoją gMinę


