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Święty czas urlopu
Pan Bóg pyta: gdzie pojedziesz na wakacje? Poważnie! Bóg chce wiedzieć, 
gdzie spędzisz urlop. Innymi słowy: jak wykorzystasz ten czas, który Ci dał? 

Wincenty Pipka

MaM to z BiBlii

Dziwna ta nasza religia, praw-
da? Szef w pracy nie ma prawa 
wiedzieć, a Bóg się dopytuje. 
Czy to aby nie jest naruszenie 

naszej prywatności? Pewnie tak. Stąd może 
od razu doprecyzujmy, że pytanie Boga 
skierowane jest tylko do tych, którzy Go 
do tej prywatności zaprosili, uznali Go jako 
swojego Pana. Dzięki temu mają potem 
prawo i tupet prosić Go o pomoc w trud-
nych (ale nie tylko) sprawach. Zwyczajnie 
kiedy widzą kres swoich sił i możliwości, 
„wypalają” w stronę nieba: „Ty się tym zaj-
mij”. I sprawa załatwiona.

Zawsze za krótko
Dlaczego Bóg chciałby wiedzieć gdzie 

spędzimy wakacje? Czy to aż takie ważne? 
Przecież wiadomo, że po ciężkim roku pra-
cy należy nam się odpoczynek. Wystarczy 
przyjść do domu, położyć się i cieszyć się ci-
szą, tym, że szef nic od nas nie chce, nie ma 
męczących klientów… I spójrzmy, co dzieje 
się po takim odpoczynku? Wracamy do hała-
su, natrętnego szefa lub męczących klientów. 
I osiągamy stopień zmęczenia większy niż 
przed naszym odpoczynkiem. Dlaczego? Bo 
nic w tym czasie nie zmieniliśmy! A czas ur-
lopu ma być nie tylko czasem oderwania się 
od dotychczasowego życia, ale wzmocnienia 
i zmiany. Oczywiście, że nie zmienimy szefa 
i klientów, ale możemy zmienić siebie. 

Święty Paweł mówi: „Wszystko mogę 
w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13). 
Trudno mówić w Biblii o zdaniach klu-
czowych, ale dla mnie jest to jedno z tych 
istotniejszych. Co takiego mówi? MOGĘ 
WSZYSTKO! W czym św. Paweł był inny 

przed Bogiem od nas? Skoro on mógł tak 
powiedzieć, to i my możemy. Każdy z nas 
może powtarzać codziennie: mogę wszyst-
ko. Nie wiem jak Ty, ale ja czuję pewien 
dreszcz emocji w tym stwierdzeniu, nie 
ukrywam jednak, że jednocześnie nie-
pewność. Czy to aby nie pycha? Po drugie 
wystarczy przeprowadzić najprostszy eks-
peryment, np. z zatrzymaniem pędzącej 
lokomotywy jedną ręką i już okaże się, że 
to nie działa (chyba, że jest się zawiadowcą 
stacji lub maszynistą). Czy zatem św. Paweł 
kłamał, że można wszystko? Nie! Nasza 
wszechmoc ma granice, a są one „w Tym, 
który mnie umacnia”. Bogu nie są potrzebni 
supermani zatrzymujący ręką pociągi. Bogu 
potrzebni są ludzie robiący większe rzeczy. 
Dla miłości, a nie próżniej fantazji. 

Wybrać dobrze źródło mocy
Ale co to ma wspólnego z wakacjami? 

Otóż jeżeli cała nasza moc bierze się od 
Tego, który nas umacnia, to z Niego powin-
niśmy czerpać. Ludzie różne mają źródła 
mocy. Jedni wierzą, że sami mają takie po-
kłady energii, którą tylko trzeba wyzwolić 
i można wszystko. Inni czerpią moc z obo-
zów kondycyjnych, jeszcze inni z natury, na-
stępni z odpowiedniego odżywiania. Każde 
źródło wyznacza granice naszej mocy. Jeśli 
pokładam ufność w sobie, to granicą moich 
możliwości jestem ja sam, jeśli w ćwicze-
niach, to one mnie ograniczą itd. Jeśli jednak 
pokładam ufność w Bogu… to perspektywa 
znacząco się zmienia. Nasze możliwości 
rzeczywiście stają się nieograniczone, bo 
Bóg jest nieograniczony. Urlopowy czas 
zbierania sił warto zatem tak zaplanować, 

aby czerpać moc z niewyczerpanego Źród-
ła. Sporo jest ofert rekolekcji na ten czas, 
zarówno indywidualnych jak i rodzinnych 
(może i lepiej, że nie widzę teraz m.in. 
części czytelników). To jednak coś w stylu 
„Złota dla zuchwałych”. W wersji „light” 
nasze wakacje, szczególnie rodzinne, po-
winny uwzględniać, że jedzie z nami Jezus. 
Zawsze to lepiej zaprosić Go ze sobą, niż 
się tłumaczyć gdzie jedziemy. Zaprosić, to 
znaczy podkreślać w ciągu dnia, że wiemy, 
że jest z nami. Może Msza św. w tygodniu 
w wypoczynkowym kurorcie, może wspól-
na modlitwa wieczorna, jeśli tego nie robiliś- 
my w domu. Możliwości jest wiele…

Bóg nie daje nam gotowych scena-
riuszy na dobry urlop. Warto jednak za-
uważyć, że w opisie stworzenia świata, 
jedynie o dniu odpoczynku napisano, że 
„uczynił go świętym” (Rdz 2, 3). Ten czas 
ma więc ogromne znaczenie. 

Daj mi tej wody
Wakacje, na które nie „zabieramy” Je-

zusa nie są pewnie czasem przekreślonym, 
ale raczej niewykorzystanym. To tak, jak 
w rozmowie z Samarytanką: Jezus nie kry-
tykuje zwykłej wody, ale mówi: „każdy, 
kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto 
zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie 
będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą 
Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody 
wytryskającej ku życiu wiecznemu”. (J 4, 
13-14). Chciałoby się powiedzieć: grzech 
nie skorzystać. Samarytanka natychmiast 
powiedziała: „daj mi tej wody”. Więc gdzie 
spędzisz urlop? Miarą naszych możliwości 
jest nasze Źródło mocy. 
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Ojciec
zaMiast Wstępniaka

Dzień Matki niemal każdy zna 
i kojarzy z datą 26 maja. Gorzej 
z Dniem Ojca. Ojciec – niby tak samo 
ważny w rodzinie jak matka, a jednak 
jakby niezauważony. Może dlatego, 
że zbyt często nieobecny w rodzinie, 
bo pochłonięty zarabianiem pieniędzy?

Pierwszy raz Dzień Ojca był obchodzony 19 czerwca 1910 roku 
w miasteczku Spokane w stanie Waszyngton za sprawą 
Sonory Smart Dodd, która w ten sposób chciała oddać cześć 

wszystkim ojcom, a zwłaszcza swojemu, który po śmierci mamy 
sam wychował sześcioro dzieci – mając na względzie ustanowiony 
(w Stanach Zjednoczonych trzy lata wcześniej) Dzień Matki. Zarów-
no jedno, jak i drugie święto szybko znalazło uznanie na świecie. 
W Polsce Dzień Matki obchodzony jest od 1914 r. (choć inne źródła 
mówią o roku 1923), a Dzień Ojca od 1965 r. A kiedy przypada? I tu 
„zaczynają się schody”. Chyba niewielu jest takich – także wśród 
naszych czytelników – którzy bez wahania wskażą datę 23 czerwca. 

Nie ma żadnych wątpliwości, że zarówno ojcostwo, jak i ma-
cierzyństwo wskazują najbardziej na komplementarność płci 

w powstawaniu nowego życia. Skoro zaś w po-
wstawaniu, to i w odpowiedzialności za wycho-
wanie. Można zatem wskazać, że pierwszym 
etapem wychowania do ojcostwa jest samodziel-
ne podejmowanie odpowiedzialnych decyzji 
i umiejętne korzystanie z daru wolności. Następ-
nym – przejście od postawy biorcy do postawy 
dawcy. Umiejętność ta jest konieczna, by mło-
dy człowiek potrafił stać się darem dla własnej 
żony i ich dzieci. Prawdziwe  zaś urzeczywist-
nienie ojcostwa dokonuje się poprzez miłość do 
żony i dzieci oraz równego w stosunku do matki 
udziału w ich wychowaniu. 

Taki model ojcostwa, oparty na modelu bi-
blijnym Boga-Ojca jest modelem idealnym, ale 
często nierzeczywistym. Wspomniany na począt-

ku częsty brak ojca w domu i rodzinie sprawia, że w skrajnych 
sytuacjach dzieci prawie nie widują ojca, bo śpią, kiedy wycho-
dzi do pracy i już śpią, kiedy wraca, a kiedy już trafi się dzień 
wolny od pracy, ma zbyt wiele innych spraw, by zająć się dzieć-
mi. I tu przypomina mi się pewne wydarzenie, kiedy to ośmio-
letni syn pytał ojca, ile ten zarabia na godzinę. Kiedy ojciec po 
przeliczeniu swojej pensji na godzinę podał synowi kwotę, ten 
poszedł do swego pokoju, rozbił skarbonkę, przeliczył pienią-
dze i wręczając je tacie powiedział: tego, co uzbierałem starczy 
tylko na pół godziny, ale dobre i tyle; masz i posiedź ze mną te 
pół godziny. Dniem Ojca przypomnijmy zatem sobie i im – oj-
com, jak bardzo są ważni i niezastąpieni nie tylko w pracy, ale 
i w domu. I uściśnijmy ich mocno i serdecznie. 

ks. Ryszard Gołąbek, 
pallotyn

Przeczytane, zasłyszane, obejrzane i... polecane
 KSIĄŻKA: 
„PRZESTAŃ NARZEKAĆ, ZACZNIJ ŻYĆ” TOM I, II, 
OJCIEC LEON KNABIT OSB, WYDAWNICTWO 
BENEDYKTYNÓW TYNIEC WYD. PIERWSZE, KRAKÓW 2017
„Przestań narzekać, zacznij żyć”, to zebrane w jednym miejscu felietony 
ojca Leona Knabita OSB, który pisząc dla wszystkich dotyka spraw uni-
wersalnych. Mówi i pisze jak jest, bez owijania w bawełnę, prosto z za-
troskanego serca duchownego, któremu zależy..., który dzięki SŁOWU 
pragnie zmieniać i wskazywać drogę rozwiązania. Książka jest wkła-

dem ojca Leona i Wydawnictwa Benedyktynów 
z Tyńca w walkę z „polską tradycją” narzekania. 
Oni nie chcą oglądać wiecznie smutnych i nie-
zadowolonych twarzy Polaków. Pragną poprzez 
publikację wnosić pozytywną atmosferę dobrego 
samopoczucia połączonego z osobistą refleksją 
nad własnym życiem. Jednak, aby coś zmieniać 
w życiu każdego z nas i w środowisku wokół nas, 
trzeba, jak to w Polsce bywa, przestać narzekać, 
tracić czas na osobiste przepychanki... 

OPR.: MAŁGORZATA BOBROWSKA,
BIBLIOTEKA PARAFIALNA „NIE TYLKO DLA ŚWIĘTYCH” 
(WYBRANE ZE WSTĘPU JACKA ZELKA)

 MUZYKA: 
PIEŚNI MARYJNE, 
WYDAWNICTWO SALWATOR 
Majówki, także przy krzyżach i kapliczkach za 
nami, proponujemy więc płytę, która zatrzyma 
dla nas czas – CD z pieśniami maryjnymi, wy-
daną przez krakowskie wydawnictwo działają-
ce w ramach Polskiej Prowincji Salwatorianów 
– zgromadzenia zajmującego się katolickim na-
uczaniem. Wybór najpopularniejszych pieśni 
maryjnych, wśród których znajdują się: Chwal-
cie łąki umajone; Cześć Maryi; Do Ciebie, Mat-
ko; Gwiazdo śliczna wspaniała; Królowej aniel-
skiej; Po górach dolinach; Serdeczna Matko; Weź 

w swą opiekę; Z daw-
na Polski tyś Królową. 
Niedroga, mniej niż 
20 zł. Można kupić ją 
w sklepie interneto-
wym na http://www.
salwator.com

OPR.: TJG
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teMat GłóWny

Wolontariat Magdalenka to 
inicjatywa zrzeszająca lu-
dzi w różnym wieku, bę-
dących w różnej sytuacji 

życiowej, mających różne doświadczenia 
zawodowe i osobiste. Ludzi, którzy chcą 
dawać innym coś więcej niż paczkę na 
święta. W ubiegłym roku nie szczędzili 
czasu, niespożytych sił i swojej pasji, aby 
zorganizować pobyt 240 gości z Hiszpa-
nii, Wenezueli i Portoryko, przebywają-
cych na terenie naszej parafii w dniach  
19–24 lipca 2016 r.

Minęło tamto lato i… co dalej
Doświadczenie tamtego czasu, nie-

zwykła atmosfera panująca wtedy 
w Magdalence i chęć „zejścia z kanapy”, 
do czego nawoływał podczas Świato-
wych Dni Młodzieży w Krakowie papież 
Franciszek, podtrzymały pragnienie spo-
tykania się, aby razem zrobić coś dobre-
go dla innych. Idea zawiązania z wolon-
tariuszy jakiejś stałej grupy o charakterze 
duszpasterskim stanowiła dobrą okazję 
do przemyślenia kierunków działań wo-
lontariatu w ogóle. 

Dzień dobry, to ja
Już od jakiegoś czasu w skali społe-

czeństwa obserwujemy, jak wolontariat 
przechodzi od świadczenia pomocy ma-
terialnej w pomoc społeczną, a nierzad-
ko także i duchową. W dynamicznie roz-
wijającej się gminie, która z roku na rok 
plasuje się coraz wyżej w rankingach 
mierzących poziom zasobności i roz-
woju jej mieszkańców, coraz bardziej 
potrzeba obecności drugiego człowieka; 
liczba osób samotnych, albo tak siebie 
postrzegających, co najmniej zastanawia. 

Młodzi duchem – tak najprościej można określić najmłodszą grupę, która powstała  
w naszej parafii. Robią dużo dobrego, współorganizowali także tegoroczny festyn parafialny.

Zebrał: ks. Łukasz Czubla, opiekun wolontariuszy

olontariusze
z MagdalenkiW

 Wolontariusze podczas  
tegorocznego festynu parafialnego
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Dziś bardziej niż paczki okolicznościo-
wej na święta potrzeba ludziom uwagi, 
dobrego słowa, wsparcia duchowego 
i okazania solidarności – mówi jedna 
z wolontariuszek. A to wymaga zmiany 
myślenia o wolontariacie. Poza tym idea 
wolontariatu, to nie tylko świadczenie 
pomocy, ale i rozwój osobisty; praca nad 
sobą polega niejednokrotnie na zaanga-
żowaniu się w troskę o dobro wspólne. 
Angażując się we wspólne dzieło na 
rzecz bliźnich, każdy z nas walczy nie 
tylko o to, aby móc to jak najlepiej zro-
bić. Największym wyzwaniem bowiem 
okazuje się walka z osobistymi wadami 
charakteru, hartowanie woli i kształto-
wanie w sobie ducha służby, która winna 
być przejawem bezinteresowności. Jeśli 
nauczyliśmy się szanować siebie nawza-
jem, warto pójść dalej i zacząć zwracać 
uwagę na otaczającą nas rzeczywistość, 
aby kształtować ją zgodnie z pragnie-
niem dobra. Tu nie ma miejsca na przy-
padkowość, doraźne działania; potrzeba 
strategii, która uwrażliwi siebie i innych 
na to, że wszyscy jesteśmy odpowie-
dzialni za naszą „małą ojczyznę” – czy 
to parafię, czy gminę, czy ulicę przy któ-
rej mieszkam. Wiele osób przybywają-
cych do naszej parafii wyraża zachwyt 
nad tym, co widzi; piękne otoczenie, 
różnorodność oferty duszpasterskiej, 
ciekawe inicjatywy. Dlaczego nie mo-
gli by wziąć współodpowiedzialności 
za utrzymanie tego, co widzą? – pytam 
nieco retorycznie. – Widząc kwiaty wo-
kół parafii, ktoś mógłby się zgłosić do 
ich podlewania, widząc gałęzie w parku, 
ktoś mógłby zorganizować cykliczne 
sprzątanie. A potrzeb jest dużo, bo para-
fia ciągle się rozwija.

Wyjrzeć poza własny płot
Z taką inicjatywą wyszliśmy do lu-

dzi w trakcie Festynu parafialnego, z tą 
myślą podejmujemy jeszcze jedną ini-
cjatywę. Poruszeni postawą naszych 
ubiegłorocznych gości i tego, jak spraw-
nie zorganizowana jest sieć placówek 
oświatowych, które podejmują aktyw-
ność społeczną w wymiarze lokalnym, 
chcemy ich odwiedzić – nie tylko, żeby 
powspominać spotkanie w Magdalence, 
ale żeby się czegoś nauczyć i wymienić 
doświadczenie. Delegacja wolontariuszy 
odwiedzi w Madrycie szkołę Salvatoris 
Mater, z której pochodzą nasi hiszpańscy 

goście. Będzie to okazja nie tylko do 
wspólnego świętowania, czy poznawania 
uroków hiszpańskiej stolicy, ale także 
do odbycia wspólnych warsztatów, pra-
cy w zespole, bliższego przyjrzenia się 
temu, jak w tamtejszych realiach można 
nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Po 

co? Po to, aby zaszczepić ducha służby 
w parafii, jej mieszkańcach i tych, któ-
rzy swoją osobistą drogę do Pana Boga 
wiążą z tym miejscem. A przecież służ-
ba w duchu miłości bliźniego, to realiza-
cja chrześcijańskiej miłości – z tego nikt 
z nas nie może być zwolniony. 
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orGaznizacje przykościelne

Godny strój jest wyrazem wzajemnego szacunku i miło-
ści bliźniego. W obliczu zalewających nas nieczysto-
ści i niewrażliwego sumienia, jest świadectwem ducha 
chrześcijańskiego oraz elementem dobrego wychowa-

nia i właściwego przykładu dla dzieci.

Jak Cię widzą...
Niegodny, wyzywający strój jest grzechem przeciwko szó-

stemu – nie cudzołóż i dziewiątemu przykazaniu – nie pożądaj 
żony bliźniego swego. Wychodząc z domu do kościoła warto 
zadać pytanie, czy w takim stroju wystąpiłabym/wystąpiłbym 
na spotkaniu z królewskim monarchą? Nasz ubiór w kościele 
ma być taki, aby nie wywoływał negatywnych reakcji i nie roz-
praszał innych. Kobieta w kościele epatując swoimi wdziękami 
zachowuje się jakby przyszła do biblioteki, gdzie obowiązu-
je cisza i włączyła głośno przenośne radio. Znane przysłowia 
mówią: „Twój wygląd zewnętrzny jest kartą tytułową Twojego 
wnętrza” oraz „Jak Cię widzą tak Cię piszą”.

I do kościoła, i na bal?
Wygląda na to, że powyższe zasady coraz częściej nie są 

przestrzegane, zwłaszcza na uroczystościach rodzinnych takich 
jak chrzest, komunia czy ślub. Czy koncentracja na przyjmo-

wanym sakramencie nie powinna być punktem zainteresowa-
nia w tak szczególnym miejscu, a nie to, jak będą „podziwiać” 
mnie inni? Ta sama zasada dotyczy makijażu, który powinien 
być delikatny, a nie wyzywający, niczym w reklamie kosmety-
ków. Warto wspomnieć o sukience czy spódnicy mini, która jest 
wielce niestosowna do kościoła, gdyż uwodzi, obnaża ciało, 
przyciąga wzrok, prowokuje (w połączeniu ze szpilkami mamy 
efekt podwójnej prowokacji) i ogólnie stwarza jednoznacznie 
erotyczny wizerunek kobiety. Długość tej części garderoby po-
winna być taka, że kiedy usiądziemy w ławce nie odsłania uda. 
Podobnie legginsy, które są jednym z największych oszustw 
współczesnej mody. Oszustwo w tym przypadku polega na 
tym, że osoba, która ma je na sobie myśli, że jest w spodniach, 
natomiast ta, która na nią patrzy odbiera przekaz, że zapomnia-
ła włożyć spódnicy. Stukające obcasy też potrafią rozpraszać, 
dlatego zalecamy umiar i wygodę w tym względzie.

Każda okoliczność wymaga odpowiednio  
dobranego stroju. Kościół to Dom Boży,  
gdzie przychodzimy na uroczyste spotkanie  
z samym Bogiem.

Renata Kolmus

W czym
do kościoła?

Liturgia, w tym Msza Święta jest najważniejszą czynnością  
Kościoła katolickiego. Nie ma w ciągu dnia nic ważniejszego niż jej  
sprawowanie. Konstytucja o Liturgii II Soboru Watykańskiego mówi,  
że „liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, 
i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc”.

Ewa Baraniuk

Msza Święta
o liturGii
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Niedobry gust, niejasne intencje
Godny strój jest wyrazem naszej miłości wobec Pana Boga. 

Warto pamiętać, że dajemy przykład dzieciom i że ma on wpływ 
na innych ludzi. Ubiór stosowny do okoliczności świadczy rów-
nież o kulturze osobistej. Czy zły strój może przeszkadzać w dro-
dze do Nieba? Tak, ponieważ łączy się z dbałością o czystość 
i przestrzeganiem Bożych przykazań. Nie bójmy się pomagać 
sobie wzajemnie reagując na nieodpowiedni strój u bliźniego, 
w ewangelicznym duchu miłości i odpowiedzialności za siebie, 
gdyż za nieprzestrzeganie zasad grozi gniew Boży.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego, podpisanym przez Jana
Pawła II, czytamy: „Czystość domaga się wstydliwości, ta zaś 

chroni intymność osoby. Polega ona na odmowie odsłaniania 
tego, co powinno pozostać zakryte...Wstydliwość jest skromnością. 
Wpływa na wybór ubioru... Uczyć dzieci wstydliwości oznacza bu-
dzić w nich poszanowanie osoby ludzkiej” (2521-2524). 

Savoir vivre w kościele  
to nie tylko strój; to też ogólne  
przyjęte zasady: 
Punktualność Obowiązuje wszędzie, zarówno w pracy, szkole i tak samo 
na spotkaniu z Bogiem. Warto przyjść wcześniej, wyciszyć się, zastanowić, 
za co chcę podziękować, z jaką intencją przychodzę.
Teren kościoła Zaczyna się tuż za furtką. Przekraczając jego granice nie 
palimy papierosów, nie opowiadamy dowcipów, nie mówimy głośno, wyłą-
czamy telefony komórkowe. Wchodząc do kościoła przytrzymujemy drzwi, 
pierwszeństwo mają osoby wychodzące, przepuszczamy osoby starsze. 
Postawa klęcząca Klękając, kierujemy wzrok na Najświętszy Sakrament. 
Klękanie, to nie siadanie na piętach. Klękamy na dwa kolana. Dawniej 
szlachta przyklękała na jedno kolano, żeby odróżnić się od chłopów, że 
jest wyższa rangą. 
Znak krzyża Czynimy ze spokojem i czytelnie, nie wykonując w powietrzu 
zygzaków. To samo dotyczy kreślenia znaku krzyża na czole, ustach i piersi 
przed czytaniem Słowa Bożego. 
Postawa. Zajmując miejsce w ławce, pytamy czy jest wolne, gdyż może 
ktoś odszedł do spowiedzi. Ośrodkiem zainteresowania na Mszy św. jest 
Bóg, dlatego nie rozmawiamy, nie rozglądamy się szukając znajomych 
oraz jak się ubrali na tę okazję. Siadając, nie zakładamy nogi na nogę. 
Nie opieramy nóg o klęczniki, brudzą się i po pewnym czasie się niszczą. 
W ławkach nie rozkładamy zbyt dużo swoich rzeczy ze względu na brak 
miejsca do siedzenia dla innych. Siadajmy w miejscach tak, żeby było wi-
dać ołtarz. Nie opierajmy się o ściany, ławki i słupy – stwarza to postawę 
lekceważącą. Nie stajemy zbyt blisko konfesjonału.
Jedzenie. Przed przyjęciem Komunii św. obowiązuje godzinny post eucha-
rystyczny, w trakcie Mszy nie żujemy gumy, obowiązuje zakaz jedzenia. 
Ludzie starsi. Okazujemy im szacunek, ustępując miejsc w ławce, poma-
gamy przy chodzeniu, klęczeniu…
Dzieci. Warto z nimi rozmawiać przed przyjściem na Mszę św. na temat 
zachowania w kościele. Nie należy biegać, krzyczeć, kłaść się, dotykać 
kwiatów na ołtarzu. Nie zabieramy do kościoła zabawek. 
Obecność przed kościołem Na Mszy św. dopuszcza się osobom star-
szym lub chorym oraz rodzicom z małymi dziećmi pozostanie przed koś-
ciołem, pozostali powinni być obecni w środku. W dawnych czasach przed 
kościołem stały osoby, które były poza prawem.
Opuszczenie kościoła Powinno nastąpić po błogosławieństwie oraz po 
krótkiej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Godny strój   

to taki, który:

u kobiet  – zakrywa ramiona, dekolt, 
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Msza Święta jest czynnością 
Kościoła na tyle ważną, że nie 
może być sprawowana dowol-

nie, według czyjegoś pomysłu. Dlatego jest 
dokładnie opisana i sprawowana na całym 
świecie w taki sam sposób. Aby poznać 
dokładnie strukturę Mszy Świętej nale-
ży prześledzić Ogólne wprowadzenie do 
Mszału rzymskiego (OWMR). Msza Świę-
ta składa się z 4 głównych części: obrzę-
dów wstępnych, liturgii słowa, liturgii eu-
charystycznej oraz obrzędów zakończenia. 

Do obrzędów wstępnych należą 
wszystkie czynności od rozpoczęcia 

procesji wejścia do rozpoczęcia pierw-
szego czytania. Ich zadaniem jest wyci-
szenie i uświadomienie sobie, z kim się 
w tym momencie spotykamy. 

Następnie zaczyna się liturgia słowa, 
o której mówi się, że jest to stół Słowa 
Bożego. Zanim Bóg nakarmi nas swoim 
Ciałem pragnie przemówić do naszego 
serca. Do liturgii słowa należy I i II czy-
tanie, psalm i aklamacja, Ewangelia i ho-
milia oraz wyznanie wiary i modlitwa 
wiernych. 

Najważniejszym momentem jest litur-
gia eucharystyczna, w czasie której do-

konuje się cud przemiany chleba w Ciało 
Jezusa. Do tej części należy przygoto-
wanie darów, Modlitwa Eucharystyczna 
oraz obrzęd komunii. 

Po modlitwie po Komunii Świętej na-
stępują obrzędy zakończenia. Wówczas 
wiernym przekazuje się różnego rodzaju 
informacje (ogłoszenia parafialne). Na 
sam koniec celebrans udziela wszystkim 
błogosławieństwa i w tym momencie 
kończy się Msza Święta. Posługujący 
przy ołtarzu wychodzą w krótkiej lub 
długiej procesji, której może towarzy-
szyć śpiew. 



84 8  Magdalenka	

 Piotr Makowski – przewodniczący 
naszej Rady Parafialnej.

orGaznizacje przykościelne

Rada Parafialna 
Rada parafialna jest organem do-

radczym ks. proboszcza w sprawach 
gospodarczych parafii. Jest zwoływana 
na wniosek ks. proboszcza, nie pro-
wadzi samodzielnie żadnej działalno-
ści gospodarczej i działa na zasadzie 
całkowitego wolontariatu. Członko-
wie Rady wspomagają ks. proboszcza 
w dostarczaniu do wiernych listów z 
okazji świąt, opłatka oraz zbiórki środ-
ków na grób Pański, ale wyłącznie po 
ogłoszeniu takiej zbiórki przez księdza 
proboszcza. Zadaniem członków Rady 
jest również komunikacja od wiernych 
do proboszcza i przekazywanie uwag 
wiernych, dotyczących działania para-
fii. Decydujący głos we wszystkich tych 
sprawach należy do księdza prowadzą-
cego parafię.

W ostatnim roku na spotkaniach Rady 
między innymi podejmowano inicjatywy:
1.  Powstanie Wolontariatu Stałego pod 

opieką ks. Łukasza Czubli.
2. Powstanie Kościoła Domowego.
3. Przeformowanie parafialnego Caritas.
4.  Szukanie środków na parafialne in-

westycje i spłatę zadłużenia: parkingi 
i WC przy cmentarzu (kostka, wycin-
ka, śmieci), rozbudowa i wyposażenie 
szkół, zmiana opłat związanych z po-
chówkiem, uruchomienie zbiórek elek-
trozłomu i nakrętek.
Planowana jest także sprzedaż trzech 

działek parafialnych.
5.  Omówienie działalności szkół katoli-

ckich istniejących w naszej parafii.
Podziękowano panu Eugeniuszowi Li-
wińskiemu za wieloletnią działalność 
w Radzie i przyjęto nowych członków.
Obecnie Rada składa się z dwudziestu 
pięciu osób, z których aktywnie bierze 
udział w zebraniach około piętnastu.

Zespół Parafialny Caritas
Pomocą objęto około 40 osób. 
1. Zapomogi jednorazowe – 5
2. Paczki z okazji świąt – 65
3.  Odzież używana, wydawana raz w ty-

godniu (środa od 17.00 do 18.00)
4. Odwiedziny w domach – 30  
5.  Zbiorka żywności w okresie Wielkie-

go Postu i przed Bożym Narodzeniem, 
wydawanie żywności  w paczkach 
świątecznych i w miarę potrzeb poza 
paczkami

6. Rozprowadzanie świec
7.  Pomoc w uczestniczeniu w Mszach św. 

za chorych

Grupa modlitwy kontemplacyjnej
Grupa modlitwy kontemplacyjnej istnieje 
w naszej parafii od jesieni 2016 roku. Ma 
na celu pogłębianie osobistego doświad-
czenia modlitwy uczestników. Przebieg 

spotkania jest bardzo prosty i ma trady-
cyjną formę: lectio (czytanie), meditatio 
(rozważanie), oratio (modlitwa spontanicz-
na), contemplatio (modlitwa kontempla-
cyjna). W czasie spotkania czytamy także 
dokumenty Kościoła oraz dzieła wielkich 
świadków modlitwy. Spotkanie trwa godzi-
nę. Spotykamy się wokół Słowa w formie 
Lectio Divina i opieramy się na Tradycji 
Kościoła, a szczególnie na nauczaniu św. 
Jana od Krzyża i św. Teresy z Avila. Modli-
twy wewnętrznej, do której zachęcamy, nie 
należy mylić z medytacją niechrześcijańską 
lub pseudochrześcijańską. Modlitwa we-
wnętrzna zawsze ma prowadzić do spotka-
nia z miłującym, osobowym Bogiem i nie 
ma nic wspólnego z praktykami medyta-
cyjnymi dążącymi do osiągnięcia „pustki” 
w umyśle. Zapraszamy w czwartki, bezpo-
średnio po wieczornej Mszy św. w kaplicy 
Zesłania Ducha Świętego. 

Tym razem krótko o działalności Rady parafialnej i parafialnego 
Caritas, a także o Grupie modlitwy kontemplacyjnej,  
do której zapraszamy w czwartki.

Zebrała: Zofia Binkowska

Rada, Caritas
i Grupa modlitewna

 Zofia 
Woźniak  
i Mirosława 
Leonarska 
z magda-
leńskiego 
Caritas.
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Na matury i na wycieczki
Wieści ze szkół

Starsi uczniowie zmagali się z egzaminem  
dojrzałości, a młodsi zwiedzali ciekawe  
miejsca na klasowych wycieczkach.

Kinga Facon, Ewa Baraniuk

Publiczne Liceum Ogólnokształcące 
i Gimnazjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
l Matury Najpierw absolwenci trzeciej klasy liceum pisali egza-
miny z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, póź-
niej przyszedł czas na kolejne przedmioty, wśród których znalazła 
się także filozofia. Egzaminy ustne, których wyniki można było 
poznać od razu, przebiegły pomyślnie. Czekamy na pozostałe wy-
niki do 30 czerwca. 
l Rejs Dziewięcioosobowa grupa naszych gimnazjalistów zakwa-
lifikowała się na miesięczny rejs dookoła Europy żaglowcem STS 
Pogoria (z ponad 100 zgłoszonych osób) jako załoganci Katoli-
ckiej Szkoły pod Żaglami. Wyruszyli 19 maja, a przed nimi Nicea, 

Barcelona, Malaga, Casablanca, Lizbona, La Coruna i Cherbourg. 
Miesiąc w szkole na morzu i oceanie! 
l Pamięć o ofiarach W związku z przypadającą 28 maja 75 rocz-
nicą egzekucji więźniów Pawiaka w Magdalence grupa uczniów 
z kl. II liceum porządkowała znajdujące się w lesie Miejsce Stra-
ceń oraz wzięła udział w uroczystościach.
l Wycieczka nad morze 15 maja uczniowie klasy pierwszej 
i drugiej liceum wyjechali na pięciodniową wycieczkę nad pol-
skie morze. Zwiedzali Frombork i Toruń, wzięli udział w rejsie po 
zatoce, byli w Muzeum Drugiej Wojny Światowej, Europejskim 
Centrum Solidarności, Teatrze Szekspirowskim oraz Hevellianum. 
l Nasi sportowcy Z Powiatowych Zawodów Lekkoatletycznych 
2017 uczniowie przywieźli siedem medali: 1 złoty, 5 srebrnych 
i 1 brązowy: Julia Zając – I miejsce w biegu na 200 m.; Michał 
Królikowski – II miejsce w skoku w dal; Jakub Mucha, Jakub 
Bień, Michał Królikowski, Antoni Przybyłek – II miejsce w szta-
fecie olimpijskiej; Mikołaj Pasek – III miejsce w pchnięciu kulą. 
l Damy, rycerze i zwiadowcy W nocy z piątku na sobotę gości-
liśmy rycerzy ze Stowarzyszenia Hanza, zajmującego się rekon-
strukcją i popularyzacją kultury średniowiecznej. Rycerze opo-
wiadali o strojach i zwyczajach średniowiecznych i prezentowali 
rynsztunek i ubiór rycerza spod Grunwaldu. 

Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
l Dzień Flagi Majowy miesiąc zaczęliśmy od omówienia histo-
rii Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Flagi. Starsi uczniowie dzielili 
się swoją wiedzą z młodszymi. Pracowaliśmy także grupowo nad 
nową porcją wiedzy.
l Podsumowanie Rajdu W dniu 10 maja uczestniczyliśmy 
w podsumowaniu XXXII Rajdu „Szlakiem Naszej Historii”. Wów-
czas spotkaliśmy się z innymi szkołami, wysłuchaliśmy przemó-
wień kombatantów oraz odebraliśmy nagrody dla naszej szkoły.
l I Komunia W minionym miesiącu po raz pierwszy w naszej 
Szkole przeżywaliśmy uroczystość I Komunii Świętej. Świętowa-
liśmy to wydarzenie w naszym szkolnym gronie w wyjątkowym 
dniu, w sobotę 13 maja. Była to setna rocznica objawień w Fati-
mie. Uroczystość była piękna – skromna i bez pośpiechu.
l Konkurs Kangur Kolejną radością dla naszej społeczności są 
wyniki w konkursach zewnętrznych. W matematycznym Kangu-
rze wyróżnienia otrzymali Karol i Stanisław Knyspel. W przyrod-
niczym Świetliku główną nagrodę otrzymał Karol Knyspel, a wy-
różnienie wypracowała sobie Natalia Wojtowicz.
l Wycieczka do Krakowa W ostatnim dniu maja wyjechaliśmy 
na trzydniową wycieczkę. Tym razem celem tej wyprawy był Kra-
ków, gdzie świętowaliśmy także Dzień Dziecka. Odwiedziliśmy 
Wawel, przyjrzeliśmy się ołtarzowi Wita Stwosza oraz przeszli-
śmy Rynek Główny szlakiem krakowskich legend. Bawiliśmy się 
w Ogrodzie Doświadczeń. Na koniec odbyliśmy pielgrzymkę do 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
l Już powoli kończymy rok szkolny, za który jesteśmy bardzo 
wdzięczni. Przed nami upragnione wakacje, a po nich kolejne wy-
zwanie – II etap edukacyjny! 

 Udało się zebrać dużo darów dzieciom ze świetlic Caritas.

 Na wycieczkę do Krakowa pojechały wszystkie klasy  
- od zerówki do klasy 3.
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Mysiadło graniczy z warszawskim Ursynowem i jest, 
obok Nowej Iwicznej, najbardziej zurbanizowaną miej-
scowością w gminie. Wśród bloków, na zadbanym 

skwerku między ul. Graniczną a Osiedlową stoi elegancka, biała 
figura Jezusa Chrystusa Miłosiernego. 

Wśród bloków
Mysiadłowski Jezus Miłosierny znajduje się nieopodal ma-

lowniczego stawu, który jest jednym ze znaków rozpoznawczych 
miejscowości. Inne, to nowoczesny kompleks Centrum Edukacji 
i Sportu przy ul. Kwiatowej oraz opuszczone budynki i teren po 
dawnym KPGO Mysiadło – ogromnym gospodarstwie ogrodni-
czym wybudowanym w czasach PRL-u. W Mysiadle znajdują się 
również bloki wybudowane z myślą o pracownikach ogrodnicze-
go kombinatu. To właśnie mieszkańcy tych bloków w 2002 roku 
wyszli z inicjatywą postawienia w Mysiadle pomnika upamięt-
niającego pielgrzymkę papieża Polaka do Ojczyny, która 
odbywała się w sierpniu w tym właśnie roku. Z uwagi 
na tematykę wizyty, którą był kult Bożego miłosierdzia, 
postanowiono ufundować pomnik Jezusa Miłosier-
nego. Na czarnym, granitowym 
postumencie znajduje się funda-
cyjny napis: „Jezu ufam Tobie. 
Na pamiątkę pielgrzymki Jana 
Pawła II do ojczyzny i zawie-
rzenia świata Bożemu miło-
sierdziu. Mieszkańcy Mysiadła 
24.XI.2002 r.” Figurę ustawio-
no na wybrukowanym czerwo-
ną kostką placyku, otoczonym 
metalowym ogrodzeniem. Wo-
kół figury mieszkańcy ustawili 
znicze i kwiaty.

Wspólnymi siłami
Jak wspomina pani 

Katarzyna Przemyska – 
mieszkanka Mysiadła, była 
sołtys i dzisiejsza radna, 
w budowę pomnika bardzo 
zaangażowały się trzy osoby. 
Byli to panowie: Wiesław Soł-
dański, Bartłomiej Soszyński 
i Kazimierz Jabłoński. Inicjatywę 
mieszkańców z radością poparł nie-
żyjący już ksiądz Andrzej Kwaśnik, 
ówczesny proboszcz parafii w Sta-

rej Iwicznej, do której należy Mysiadło. Sprawami formalno-or-
ganizacyjnymi zajął się pan Kazimierz Jabłoński, który w 2002 
roku był gminnym radnym. Pod budowę pomnika przeznaczono 
gminną działkę przy ul. Osiedlowej i rozpoczęto zbiórkę. Jak re-
lacjonuje pan Kazimierz, zebrana wśród mieszkańców kwota wy-
starczyła na zagospodarowanie i ogrodzenie terenu. Postument, na 
którym stoi figura, ufundował mieszkający wówczas w Mysiadle 
pan Tadeusz Dąbrowski, zaś samą figurę zakupił ksiądz Kwaśnik. 
24 listopada pomnik poświęcił ksiądz biskup Tadeusz Pikus. Był 
to pierwszy dzień jego wizytacji kanonicznej w parafii w Starej 
Iwicznej. Zdjęcie z tej uroczystości możemy zobaczyć w para-
fialnej kronice. Na pamiątkę tego wydarzenia co roku pod figurą 
odprawiana jest Msza św. i jak zauważa pan Kazimierz – mimo 
jesiennej aury pogoda zawsze dopisuje. Mieszkańcy wspólnie 
modlą się tam również w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. 

Pod chmurką 
Reprezentacyjny wygląd pomnika wymaga wielu 

starań. Troszczą się o niego mieszkańcy pobliskich 
bloków. Nieosłonięta figura Jezusa narażona jest 
na szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych. 
Kilka lat temu musiała przejść renowację. Rozwa-
żano nawet dobudowanie szklanej szafki, która 
ochroni białą figurę przed zanieczyszczeniami. 

W końcu pomysł ten upadł, a figura została pod-
dana piaskowaniu i pomalowano ją specjalna 

warstwą ochronną. Prace renowacyjne 
sfinansowali mieszkańcy. 

 Biała figura Jezusa Miłosiernego zo-
stała ufundowana przez mieszkan-

ców Mysiadła

Mysiadłowski Jezus Miłosierny
Biała figura Jezusa Miłosiernego przypomina mieszkańcom o wizycie  
Jana Pawła II w 2002 roku i o Bożym miłosierdziu.  

Agnieszka Anna Adamus, UG Lesznowola

poznaj sWoją GMinę
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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),
Agnieszka Anna Adamus, Ewa Baraniuk, 
Zofia Binkowska, Małgorzata Bobrowska, 
Urszula Bulicz, ks. Łukasz Czubla, 
Kinga Facon, Renata Kolmus, 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 leszno-
Woli 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 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
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOL
NEGO 2016/2017 23 czerWca  
msze św. dLa szkół odBędą się  
w następującym porządku:  
o godz. 7.45 W kaplicy W lesznoWoli 
msza św. dLa zespołu szkół  
im. noBListów poLskich w LesznowoLi,  
w kościeLe o 9.00 dLa szkół katoLi-
ckich W Magdalence, natoMiast  
zespół szkół im. jana pawła ii  
w łazach Będzie miał mszę św.  
na zakończenie roku szkoLnego  
W czWartek, 22 czerWca  
o godz. 17.00.
PRZYGOTOWANIA PRZED 
CHRZTEM 1 lipca, 5 sierpnia, 2 
września – wszystkie o godz. 19.00.
JEDZIEMY DO FATIMY pielgrzyM-
ka parafiaLna do fatimy i santiago  
de composteLLa odBędzie się  
W dniach 5-12 lipca br.
WYJAZD WOLONTARIUSZY 
parafiaLny woLontariat magdaLenka 
wyjeżdża do madrytu w dniach 21-28 
lipca br.
ODPUST PARAFIALNY 22 LIPCA 
BR. w Liturgiczne święto św. marii 
magdaLeny (w parafii ma rangę uro-
czystości). msze św. o 9.00, 11.00  
i 18.00.
WAKACYJNY PORZĄDEK MSZY 
ŚW. od soBoty 24 czerwca aż do 
końca sierpnia porządek wakacyjny 
mszy św. w dni powszednie o godz. 
18.00, w niedzieLe i święta w kościeLe 
W Magdalence o 8.00, 11.00 i 18.00, 
a W kaplicy W lesznoWoli o 9.30.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA 
NOWY ROK SZKOLNY W niedzie-
Lę 3 września na mszy św. o godz. 
12.30 Błogosławieństwo dzieci na 
noWy rok szkolny 2017/18.
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Proszę opowiedzieć coś o sobie. 
Jaki dzień był najważniejszym 
w Pani życiu? 

Od dwudziestu lat mieszkam 
w Łazach. Pracuję jako projektant 
ogrodów. Jestem mamą trzech sy-
nów – moje trzy słońca, ha, ha, ha. 
Wolontariuszka…

Może trudno będzie innym 
uwierzyć, ale każdy dzień jest 
dla mnie ważny – jest prezen-
tem. Może nie zawsze trafionym, 
ale wyjątkowym. Dbam, by moje 
myśli i czyny były pełne światła, 
miłości i dobra – nie w postaci 
przypływu, ale by były moją co-
dziennością, wtedy staje się ona 
niecodzienna.
Czy zawsze odczuwała Pani chęć 
niesienia pomocy innym? Proszę 
o tym opowiedzieć.

Tak. Zawsze lubiłam pomagać, 
wszędzie było mnie pełno. Odkry-
łam, że pomaganie to moje powo-
łanie (jak to poważnie zabrzmia-
ło). Wolontariat, to moje życie, 
szukam ludzi z sercem i ich znaj-
duję. Myślę, że pomaga mi w tym 
moje usposobienie, radość z ży-
cia. Włączam uśmiech i mam no-
wego wolontariusza do pomocy, 
ha, ha! A tak poważnie, chętnych 
do pomocy, z nowymi pomysłami, 
młodych, jest coraz więcej. 
Opieka na kołem różańcowym to trudne zadanie? Jakie są 
plusy modlitwy różańcowej? Dlaczego warto pracować nad 
sobą?

Jako zelatorka czuwam nad rozdzielaniem tajemniczek. Modli-
twa różańcowa to źródło siły, pomocy i ukojenia. Oddajemy Bogu 
kilka chwil, jednocześnie uwielbiając Maryję. Jest to nie tylko 
modlitwa, ale i postawa życiowa. Warto odmawiać różaniec szcze-
gólnie w trudnych momentach naszego życia, a modląc się razem, 
tworzymy jedność. Dla mnie jest to najpiękniejsza forma wspól-
nej modlitwy. Ostatnio urodziło się w naszej parafii nowe „dzie-
cko” o nazwie Wolontariat Magdalenka, nad którym opiekę objął  
ks. Łukasz Czubla. Chcemy dawać ludziom swój czas, tym star-
szym, samotnym, ale także w innej formie, na przykład zbiera-
jąc fundusze na potrzeby parafii, czy sprzedając własnoręcznie 

zrobione ozdoby. Ale przede 
wszystkim musimy, szczególnie ci 
młodzi, nauczyć wsłuchiwać się 
w innych, nie tylko na poziomie 
ucha ale także serca i poczuć ra-
dość bycia wolontariuszem.
Czy trudno jest współpracować 
przy tworzeniu wspólnoty para-
fialnej? Wielu jest chętnych do 
pracy i pomocy charytatywnej?

Odpowiedzią niech będą wspo-
mnienia ze Światowych Dni Mło-
dzieży. To było wspólne poruszenie 
wspaniałych ludzi, a nasza parafia 
dała świadectwo ogromnego zaan-
gażowania, poświęcenia, empatii 
i miłości. Tak jest w czasie festy-
nów, przyjmowania pielgrzymów 
udających się do Częstochowy, czy 
kiermaszów. O pierogach rozdawa-
nych w parku wiedzą nawet w Czę-
stochowie. Zachęcam do włączania 
się w naszą wspólnotę parafialną, 
„byśmy się wzajemnie miłowali”. 
Wolontariat to coś niezwykłego; 
sprawia, że łagodniejemy, mamy 
więcej zrozumienia i tolerancji. 
Moją modlitwą stał się psalm 30: 
„Biadania moje Panie zmieniłeś 
w taniec, opasałeś mnie radością, 
by moje serce nie milknąc psalm 
Tobie wyśpiewało”.
Wiem, że niedawno odwiedziła 
Pani Chiny. Lubi Pani podróżo-

wać? Dlaczego warto wyruszać w świat?
Bardzo lubię podróżować, jest to mój stały punkt w życiu. 

Poznaję nowe miejsca, ludzi; jest to też niezwykła integracja 
z tymi, z którymi wyjeżdżam. Ostatni wyjazd, to wyjątkowa po-
dróż. Jestem oczarowana pełnym kontrastów Pekinem, ale także 
spokojem, prostotą i życiem Chińczyków w harmonii z przyro-
dą. Oprócz miejsc, które mogłam podziwiać, zapamiętałam ki-
lometry pięknie przystrzyżonych roślin (kochają kuliste formy). 
To moglibyśmy przenieść do Polski – te kolorowe, wspaniałe 
dywany z kwiatów i wszechobecne róże. Zapamiętam też zdro-
wą, kolorową kuchnię chińską. Był to również czas na modlitwę 
w katedrze Niepokalanego Poczęcia (kościół w Pekinie, założo-
ny w 1690 r. przez misjonarza Mateo Rici). Był to też kolejny 
raz, by zobaczyć, że mam wszystko! 

Włączam uśmiech!
krystyna GleGoła  – kobieta pełna energii i życiowej pasji. Żadnej pracy się nie boi.  
Służy naszej parafii pomocą i wsparciem już od wielu lat.

Rozmawiała Urszula Bulicz

Włączam uśmiech i mam nowego 
wolontariusza do pomocy, ha, ha! 

A tak poważnie, chętnych do pomocy, 
z nowymi pomysłami, młodych,  

jest coraz więcej.
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 Więcej informacji znajdziesz w książkach: „Savoir vivre w kościele” Stani-
sława Krajskiego oraz „Kobieta z klasą” Lidii Tkaczyńskiej.


