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Kolejnej setki życzę
Niezwykle wzruszające jest zobaczyć jak dzieło, do którego przyłożyło się ręki rozwija się 
i owocuje. Oby tak dalej – jak to mówią: „pierwsza setka jest najtrudniejsza”. 

dk. Bogdan Sadowski, pierwszy redaktor naczelny Magdalenki

Pamiętam początki. 
Trudno mi dziś 
j e d n o z n a c z n i e 
stwierdzić kto był 

głównym pomysłodawcą, 
ale można powiedzieć, że 
decyzja była dość szybka – 
„spróbujmy”. W tym miejscu 
warto dodać, że pewne „prze-
tarcie szlaków” mieliśmy za 
sobą. W poprzednich latach 
wyszło kilka numerów jednej 
z pierwszych podwarszawskich 
samorządowych gazetek. Jeśli 
ktoś nie pamięta to przypomnę 
– nazywała się „Wokół masztu” 
i tworzona była we współpracy 
z naszym urzędem gminy w Lesz-
nowoli. Dzięki uprzejmości władz 
gminy mogliśmy opisywać życie 
naszej parafi i i całej gminy. W za-
mian za fi nansowanie, jedna strona 
zawsze poświęcona była informacji 
opracowywanej przez urząd gminy. 
Jeśli mnie pamięć nie myli cieszy-
ła się pewnym zainteresowaniem. 
Potem przyszedł czas na gazetkę pa-
rafi alną. Pierwszy numer nosił datę 
5 X 2008 roku. Poza niżej podpisa-
nym (w roli redaktora naczelnego) 
w skład redakcji wchodzili: Karolina Wę-
glarczyk (sekretarz redakcji) i ks. Artur 
Felszer (ówczesny wikariusz). Nie pa-
miętam numeru drugiego, ale trzeci nosił 
datę 21 XII 2008 i był to numer świątecz-
ny. W tym czasie do powyższego składu 
redakcji dołączyło kilka osób: Zofi a Bin-
kowska, Barbara Buchalczyk, Urszula 
Bulicz (zdjęcia), Barbara Habich, Mał-
gorzata Jóźwik, Zbigniew Woźniak. Za-
mieściliśmy też wiersz Ewy Jowik i tak 
już jakoś poszło dalej. 

Z czasem gazetka nabierała rumień-
ców, więcej zdjęć, wciąż zmieniana szata 
grafi czna, ogłoszenia różne, itd. Bardzo

gatunek dziennikarstwa łączący 
w sobie informację (ang. infor-
mation) i rozrywkę (ang. enter-
tainment). Jest to cecha, która na 
pierwszym miejscu stawia sobie 
zdobycie odbiorcy, często „za 
wszelką cenę”. Coraz częstsze 
podporządkowywanie mediów 
prawom rynku powoduje, że 
podstawowe zadanie mediów, 
czyli obiektywny przekaz in-
formacji, ustępuje dyktatowi 
wzrostu sprzedaży (czyli tzw. 
oglądalności, słuchalności, 
czytelnictwu, czy ilości 
kliknięć w Internecie). Do-
świadczamy tego zjawiska 
codziennie w każdej for-
mie naszej relacji z prze-
kazem medialnym. Bar-
dzo ważne jest, abyśmy 
świadomie korzystali 
z mediów, a za wszelką 
cenę nie dali sobą ma-
nipulować. Rola koś-

cielnych mediów (także 
takich jak gazetka parafi alna) jest nie 

do przecenienia. 
Na koniec jedna myśl św. Jana Pawła II: 

„...ze względu na niezwykłą moc perswa-
zji, jaką odznaczają się te środki (społecz-
nego przekazu), należy zachować czujność 
wobec wypaczonych sposobów ich wyko-
rzystywania. (...) Odpowiedź Kościoła ma 
charakter przede wszystkim wychowaw-
czy: stara się uczyć właściwego rozumie-
nia ukrytych mechanizmów, uważnej oceny 
etycznej programów, a także kształtować 
zdrowe nawyki w korzystaniu ze środków 
przekazu”. (cytat pochodzi z posynodalnej 
Adhortacji Apostolskiej o życiu konsekro-
wanym i jego misji w Kościele i świecie, 
Vita Consecrata, 234). 

Życząc kolejnych „setek” życzę Czytel-
nikom i Redakcji wielu Łask Bożych! 

TEMAT GŁÓWNY

się cieszę z tak wspaniałego rozwoju 
pisma, które dzisiaj jest na nieporów-
nywalnie wyższym poziomie. Trzeba 
jednak pamiętać, że od 2008 roku moż-
liwości wydawnicze niezwykle się roz-
winęły, ale mówiąc szczerze, ówczesnej 
pracy nikomu z ówczesnego zespołu nie 
powinno być wstyd. 

W dzisiejszym świecie, a chyba 
zwłaszcza w Polsce, media są w opła-
kanym stanie. Chodzi mi o ich jakość 
merytoryczną, rzetelność, poczucie 
służby społeczeństwu. Króluje nieste-
ty „infotainment”. To pojęcie oznacza 

 Pierwszy numer Magdalenki. 
Od tamtego czasu minęło już 9 lat!
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Moja wdzięczność
ZAMIAST WSTĘPNIAKA

Setny numer miesięcznika podpowiada,
że minęło sporo czasu. Pięknego 
czasu. Jest mi niezmiernie miło, 
że w ten piękny czas, choć nie od 
początku, wpisuję się i ja ze swoim 
wkładem w kształt i funkcjonowanie 
naszego miesięcznika.

Kiedy ks. proboszcz Mirosław Cholewa 
zaproponował mi funkcję redaktora naczel-
nego „Magdalenki”, byłem mocno stremo-

wany. Fakt, byłem na studiach dziennikarskich, ale 
o edytorstwie wiedziałem niewiele. Kiedy już wyraziłem zgodę na 
tę propozycję, zapisałem się na kolejną specjalizację – edytorską 
właśnie, by wiedzieć, jak sobie z tym wyzwaniem poradzić. Dziś, 
z perspektywy czasu wiem, że nie tylko to było dla mnie wielką 
wartością. Dzięki pracy w naszym miesięczniku w pełni utoż-
samiłem się z parafi ą św. Marii Magdaleny w Magdalence, z jej 
radościami, przedsięwzięciami… Mogłem towarzyszyć 
na bieżąco powstającej szkole. Mimo, że już od dwóch lat nie 
pracuję w Derdach, nadal przez pracę w redakcji jestem częścią tej 

parafi i. Mam również świadomość, że wszy-
scy, którzy pracują w naszej redakcji z wielkim 
zaangażowaniem i pasją, mają podobne odczu-
cia. Poprzez tę pracę bowiem dotyka się jakby 
samego jądra, najczulszych nerwów parafi al-
nego życia, by dzielić się tym doświadczeniem 
z wszystkimi czytelnikami. Jestem niezmiernie 
wdzięczny wszystkim, którzy tworzyli i two-
rzą redakcję naszej gazety, którzy przez te 
wszystkie lata z wielkim wysiłkiem – i to nie 
wyłącznie intelektualnym – tworzyli i tworzą 
kolejne numery naszego miesięcznika. Praca 
w takiej redakcji to prawdziwa przyjemność. 
Moją wdzięczność kieruję także do tych, którzy 
– jako czytelnicy – są odbiorcami wydawanych 
przez nas treści. To dla Was ta gazeta i rację 
bytu ma tylko wtedy, gdy się rozchodzi (od 
dawna w nakładzie 800 egzemplarzy) i jest czy-

tana. Specjalny ukłon kieruję również w stronę 
tych czytelników, którzy fi nansowo wspierają nasze przedsię-
wzięcie. Nie jest bowiem tak, że coś jest za darmo. Wszystko 
kosztuje i chociaż my, redakcja, nie pobieramy z tego tytułu 
żadnego wynagrodzenia, to i tak istnieje wiele kosztów dodat-
kowych, na które trzeba nam zdobywać fundusze. Dziękując 
za wszystko życzę, by „Magdalenka” rosła w siłę, miała coraz 
większe grono czytelników i stawała się coraz doskonalszym 
środkiem społecznego oddziaływania w naszej parafi i i wszę-
dzie, gdzie to pismo będzie docierało. 

ks. Ryszard Gołąbek, 
pallotyn

Biblioteka „Nie tylko dla Świętych” poleca
 KSIĄŻKA: 
„JEZU, TY SIĘ TYM 
ZAJMIJ” MODLITWA 
PEŁNEGO ZAWIERZENIA, 
JOANNA PIĄTEK, 
DOM WYDAWNICZY 
„RAFAEL”, KRAKÓW 2016

Akt zawierzenia nazywa-
ny modlitwą – Jezu, Ty się tym 
zajmij – to słowa, które zostały 
podyktowane przez Pana Jezu-
sa, włoskiemu księdzu Dolindo 
Ruotolo*, w ubiegłym wieku, 
podczas medytacji. 

Modlitwa „Jezu, Ty się tym zajmij” ma wyjątkowy charakter. 
Możemy w niej odnaleźć wskazówki, tak bardzo potrzebne nam 
współczesnym ludziom, żyjącym w ciągłym pośpiechu, niepoko-
ju, zamartwianiu się, jak oderwać się na chwilę od codzienności 
i jak złapać dystans do samego siebie, do otoczenia... „Dlaczego 
wpadacie w zamęt niepokojąc się? Pozostawcie mnie troskę o wa-
sze sprawy a wszystko się uspokoi...” – słowa Jezusa przekazane 
w AKCIE ZAWIERZENIA.

Niepokój towarzyszy nam nieustannie, jesteśmy niewolnikami 
własnych trosk. A przecież Pan Jezus w AKCIE ZAWIERZENIA 
mówi również: „Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz 
z zamkniętymi oczami: Jezu, Ty się tym zajmij. I oderwij się od 
siebie, ponieważ twój umysł jest napięty... i jest ci trudno jedno-
cześnie widzieć zagrożenie i ufać Mi, nie odrywając się od siebie. 
Czyń tak we wszystkich swoich potrzebach; czyńcie tak wszyscy, 
a zobaczycie wielkie, ciągłe, ciche cuda. Poprzysięgam wam na 
moją Miłość. Zajmę się tym zapewniam was”. 

Ta mała książeczka jest dostępna w naszej Bibliotece Parafi al-
nej „Nie tylko dla świętych”.

* Sługa Boży ks. Dolindo Ruotolo (1882 – 1970) zmarł w opi-
nii świętości. Trwa jego proces beatyfi kacyjny.

OPR.: MAŁGORZATA BOBROWSKA,
BIBLIOTEKA PARAFIALNA „NIE TYLKO DLA ŚWIĘTYCH” 

Biblioteka jest czynna w niedziele po Mszach św. oraz 
we wtorki po Mszy św. o godzinie 18.00. Zapraszamy!
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Czy Aniołowie naprawdę istnie-
ją? Jeśli tak, to skąd pochodzą? 
Czy mogą wpływać na nasze 
życie? Te pytania zadaje nieje-

den z nas. Zobaczmy, na co wskazują fakty. 
Najlepsze źródło informacji to natchnione 
Słowo Boże. Według Biblii liczba aniołów 
jest ogromna: „tysiąc tysię-
cy służyło Mu, a dziesięć 
tysięcy po dziesięć tysięcy 
stało przed Nim” (Dn 7, 10).

Badacze Pisma Świętego 
Starego i Nowego Testa-
mentu wyliczyli, że anioło-
wie są tam wspomniani aż 
222 razy! Nie to jednak jest 
przedmiotem naszych roz-
ważań, lecz to, jaka jest hie-
rarchia aniołów i jak są zor-
ganizowani. Zobaczmy jak 
przedstawione są objawione 
wizje świętych znawców bo-
skości, w które zostaliśmy 
wtajemniczeni.

Michał
Aniołowie z „wyższej 

sfery” to archaniołowie. 
Zazwyczaj są utożsamiani 
z najwyższymi książętami 
nieba. Stoją na czele hufców 
anielskich, przy czym tytuł 
„książę” wskazuje na kogoś 
o wysokiej godności i władzy. Przyjrzyj-
my się im bliżej. Zazwyczaj wymienia-
nych jest siedmiu archaniołów, lecz głów-
nie przywołujemy trzech, których znamy 
z imienia.

Dlaczego tylko oni? Należy przypusz-
czać, że wiedza o innych archaniołach nie 
jest nam do niczego potrzebna. Pierw-
sze miejsce wśród archaniołów zajmuje 
Michał. W Księdze Daniela Michał jest 
przedstawiany jako „jeden z pierwszych 

książąt” (Dn 10, 13). Dziś można by po-
wiedzieć, że jest naczelnym dowódcą sił 
zbrojnych, lub służb specjalnych.

Jego imię (hebr. Miha-el) znaczy „Któż 
jak Bóg” i to właśnie on „występując 
przed szereg” strącił z nieba zbuntowane-
go Lucyfera. To on także – wg kościelnej 

tradycji – wyznacza każdej duszy jej Anio-
ła Stróża. On też trzyma klucze do nieba, 
stoi przy umierających i walczy o ludzkie 
dusze na Sądzie Ostatecznym.

Gabriel
Drugim znanym z imienia archaniołem 

jest Gabriel. Jego imię (hebr. Geber-el) 
znaczy „mąż silny Bogiem” lub „Bóg jest 
moją mocą”. Gabriel to anioł zwiastowa-
nia, narodzin, opieki – patron pracowników

radia, telewizji i telefonii. W latach pięć-
dziesiątych papież Pius XII nazwał go 
patronem komunikacji elektronicznej. Nie 
ma więc wątpliwości, że miał on mnóstwo 
pracy w XX i ma obecnie w XXI wieku
– w erze telekomunikacji i informatyki. To 
on był bohaterem Zwiastowania, ogłasza-
jąc Maryi, że porodzi Bożego Syna. On 
zwiastował narodziny św. Jana Chrzcicie-
la. On był opiekunem i Aniołem Stróżem 
Świętej Rodziny.

Rafał
Trzecim archaniołem, którego imię 

możemy znaleźć w Biblii jest Rafał – pa-
tron podróżnych, lekarzy i chorych, a tak-
że pracowników służby zdrowia. Jego 
imię (hebr. Rafa-el) oznacza „uzdrowie-
nie Boże” lub „Bóg uleczy”. To Rafał 
był przewodnikiem biblijnego Tobiasza 
w czasie jego podróży do Persji i mówił, 
co ma czynić, by uzdrowić żonę i ojca
(Tb 12, 15).

Więcej pewności co do anielskich 
imion nie mamy, chociaż w literaturze 
pozabiblijnej i apokryfi cznej wymieniono 
ich bardzo dużo. Jednym z archaniołów 
miał być np. Uriel.

Co nam dziś przypominają 
archaniołowie? 

Michał – jest obrońcą Kościoła (Walka 
dobra ze złem trwa nadal) przypomina, że 
tylko Bóg jest naszą siłą, jako ten Jedyny.

Kościół w XX wieku napisał inwoka-
cję do Michała Archanioła aby nas bronił 
i wspomagał w walce ze złem. W niektó-
rych kościołach praktykowane jest od-
mawianie modlitwy do św. Michała po 
zakończonej Mszy Świętej. Jest to silnie 
działający egzorcyzm.

Gabriel – przypomina, że to my jesteś-
my od zwiastowania „dobrej nowiny”, do-
brych wiadomości i dobrych rad.

Rafał – uzmysławia, że fundamentem 
naszego zdrowia ciała i duszy, myśli i po-
glądów jest to, co umocowane jest w Bogu.

Prawda o świętych archaniołach jest dla 
nas tajemnicza, wymyka się naszemu ra-
cjonalnemu myśleniu, doświadczalnemu 
widzeniu rzeczywistości. I chociaż o anio-
łach nie możemy powiedzieć nic konkret-
nego, to „anielskość” jakoś intuicyjnie 
wyczuwamy, a pod niejednym względem 
możemy i powinniśmy aniołów naślado-
wać, starać się być podobnymi do nich. To 
jest ważna lekcja jaką nam dają. 

 Archanioł Michał na fresku Bronzina.

UROCZYSTOŚCI I ŚWIĘTA

Książęta Nieba
Wrzesień i październik to wyjątkowo „anielskie” miesiące. 
29 września Kościół katolicki obchodzi święto Świętych 
Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, 
a 2 października święto Aniołów Stróżów.

Barbara Habich
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Czy wiem, co jem?
Kiedy przestawiałam swoje gospodarstwo na uprawy ekologiczne, czyli prowadzone metodami 
naturalnymi bez chemii, musiałam czekać 3 lata, by ekosystem mojej ziemi doszedł do równowagi.

Krystyna Wadzyńska, prowadzi w Sękocinie gospodarstwo ekologiczne

Rzekł Bóg: „Oto dałem wam 
wszelkie rośliny na całej ziemi, 
wydające nasienie, i wszelkie 
drzewa owocowe, zawierające 

nasienie. Będą one dla was pokarmem. 
A dla wszelkiego zwierzęcia polnego 
i wszelkiego ptactwa powietrznego i dla 
wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma 
w sobie życie, daje na pokarm wszelkie ro-
śliny zielone. I tak się stało. I widział Bóg, 
że wszystko, co stworzył, było bardzo do-
bre” (Rdz 1, 26-31).

Błogosławione ziarno
Tekst ten piszę 8 września, w święto 

Narodzenia Najświętszej Marii Panny, 
w polskiej tradycji Matki Bożej Siewnej. 
W tym dniu kapłan po Mszy św. błogosła-
wi pod zasiewy jesienne ziarno, przynie-
sione do kościoła przez rolników. Zwyczaj 
ten powoli zanika. A szkoda, ponieważ 
rolnicy coraz bardziej swoje uprawy po-
wierzają opiece naukowcom i doradcom 
rolnym, zapominając o Bogu. Modlimy 
się: „chleba naszego powszechnego daj 
nam dzisiaj” i coraz częściej słyszy się, 
że niejedna osoba z naszego otoczenia jest 

tak uczulona na gluten, że nie może jeść 
pieczywa. O takich przypadkach jeszcze 
trzydzieści lat temu prawie się nie słysza-
ło. Jesteśmy coraz bardziej uczuleni na co-
raz więcej produktów. Człowiek szedł do 
sklepu i kupował żywność, nie bardzo się 
zastanawiając nad jego składem.

Trudne słowo – ingerencja
Po II wojnie światowej bardzo rozwi-

nęły się nauki przyrodnicze, szczególnie 
biologia, chemia, medycyna i farmacja. 
Dawało to naukowcom coraz większą 
możliwość ingerencji w rozwój żywych 
organizmów roślinnych, zwierzęcych 
i ludzkich. Do tego stopnia, że podsta-
wowy podręcznik Willego do biologii po 
dziesięciu latach stał się nieaktualny. Już 
pół wieku p.n.e. Hipokrates lekarz, a zara-
zem autor przysięgi lekarskiej, nawoływał 
„primum non nocere”, co znaczy: przede 
wszystkim nie szkodzić, wykorzystując 
uzdrawiające siły natury w leczeniu ludzi.

Skutki uboczne
Co roku powstają nowe odmiany, nowe 

środki ochrony roślin, coraz więcej jest 

produktów polepszających żywność. Tyl-
ko – czy to służy zdrowiu, czy znacznemu 
zwiększeniu dochodów producentów? Na-
ukowcy często znają skutki uboczne swo-
ich produktów, ale ukrywają je do czasu, 
aż wybuchnie jakiś skandal. Po dziesięciu 
latach przeprowadzono w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
badania porównawcze pomidorów „ryn-
kowych” z uprawianymi ekologicznie 
w gospodarstwie SGGW na zawartość, 
między innymi, witaminy C i betakarote-
nu. Okazało się że zawartość tych składni-
ków odżywczych jest kilkakrotnie wyższa 
w pomidorach uprawianych ekologicznie. 
I tak powiedzenie Hipokratesa „niech po-
żywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo 
pożywieniem” stało się faktem.

Warzywa owoce i zioła z upraw ekolo-
gicznych są podstawą w terapiach natural-
nych, które są coraz bardziej popularne. 
W latach 30. XX w. dr Gerson opracował 
procedury lecznicze chorób nowotworo-
wych i cywilizacyjnych oparte na ekolo-
gicznym pożywieniu i trybie życia. To 
szeroki temat, mam nadzieje, że nie raz do 
niego powrócimy. 

FO
T. 

PI
XA

BA
Y

EKOLOGIA

Z dumą czytamy 
o nowych osiągnięciach 
naukowych, medycznych 

i o kilkakrotnym zwiększe-
niu wydajności 

w uprawach płodów 
rolnych, nie zadając 

zbędnych pytań. Tylko jest 
jeden problem. Natura 

zaczęła pokazywać nam 
skutki naszego niefrasob-

liwego działania. 
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Jeżeli, zatem, chcesz poznać 
perspektywę Twojego 
dziecka, słuchaj, co do 

Ciebie mówi. Nie zaprzeczaj, 
nie udowadniaj mu swojej 
racji, posłuchaj, pomyśl 

i wyciągaj wnioski.

Z PSYCHOLOGIEM O WYCHOWANIU

Fakt, że kochamy nasze dzieci nie ulega wątpliwości. Mie-
liśmy pragnienie zostać rodzicami, a nawet, kiedy rodzi-
cielstwo nas zaskoczyło i nie spodziewaliśmy się tak szyb-
ko zostać mamą czy tatą, to i tak kochamy nasze dzieci. 

Dowodów naszej miłości jest wiele 
Poświęcamy dla nich całe swoje życie. Pracujemy, aby dzie-

ciom było dobrze, aby niczego im nie zabrakło. Dbamy o ich 
wszechstronny rozwój (czasem nawet przesadzamy w tym za-
kresie, ale to już temat na inne rozważania). Wakacje organi-
zujemy tak, żeby nasze pociechy miały atrakcje. Czasem, na 
szczęście, myślimy trochę o sobie i udaje nam się zachować 
odrobinę zdrowego egoizmu, ale nie ukrywajmy – nasze życie 
toczy się wokół dzieci. Nasza miłość do nich jest dla nas oczy-
wista. A jak to wygląda ze strony dziecka? Czy ono ma pewność, 
że jest kochane i akceptowane? Różnie bywa… Pewnie każde-
mu rodzicowi zdarza się czasem usłyszeć tekst: „bo ty mnie nie 
kochasz”, „jesteś ciągle zajęta, nie chcesz się ze mną bawić”, 
„tata zawsze pracuje”, „ciągle na mnie krzyczysz”. Jak reaguje-

my? Pojawia się w nas 
poczucie krzywdy 
i niesprawiedliwości. 
Przecież wszystko 
jest dla dzieci, całe 
swoje życie im po-
święcam! A tu taka 
niewdzięczność! Za-
przeczanie tym za-
rzutom to pierwsze, 
co przychodzi nam do 
głowy: „To niepraw-
da, że ciągle krzyczę, 

że nie mam czasu, że stale pracuję!”, „Przecież pracuję, żebyś 
miał fajne wakacje, wygodny dom”. Buntujemy się.

Posłuchajmy uważnie, co mówią dzieci
To pewnie trudne, bo z burzą emocji ciężko słuchać i wycią-

gać wnioski, ale dzieci w ten właśnie sposób mówią nam ważne 
rzeczy, pokazują, jak to wszystko widać z ich strony. Dla zobra-
zowania tej sytuacji, krótka historyjka o ptaszkach. Jeden ptaszek 
siedział na czubku wierzby, drugi na pniu drzewa poniżej listków. 
Ptaszki chciały się zaprzyjaźnić. Ten z góry zagaja do tego dru-
giego: „Hej, ładne zielone liście, prawda?”. Ten z dołu drze-
wa mówi zdziwiony: „Przecież one są białe, nie widzisz?” Po 
kilku minutach wzajemnego przekonywania się do swoich racji, 
ptaszek sfrunął z góry i spojrzał na liście od dołu… „Rzeczywi-
ście, miał rację”. Ptaszek z dołu obejrzał liście od góry: „Rze-
czywiście mówił prawdę, listki są zielone”. Morał tej historii jest 
oczywisty: ten sam liść wierzby z różnych perspektyw wygląda 
inaczej. Słowa św. Jana Bosko „Nie wystarczy dziecko kochać – 
ono musi wiedzieć, że jest kochane!” niech będą dla wszystkich 
rodziców motywacją, zachętą do zejścia z wierzchołka wierzby 
i przekonania się, że to, co dzieci mówią do nas jest prawdą w ich 
oczach, tak, jak prawdą jest to, że liście wierzby widziane od 
dołu są białe.

Jak to wygląda w praktyce? Kiedy słyszę: „bo ty mnie nie ko-
chasz, ją (siostrę) kochasz bardziej” – dopytuję, o co chodzi, dla-
czego tak myśli, po czym poznaje, że siostra jest bardziej kochana. 
Albo kiedy słyszę „nie kocham cię, nie chcę takiej mamy”, to po-
mimo emocji, które mi towarzyszą, pytam: jaką mamę chciałabyś 
mieć? Co ta mama powinna robić, aby była dla ciebie dobra? Słu-
cham, dopytuję, akceptuję. Staram się usłyszeć i zrozumieć, kiedy 
dziecko czuje się kochane. 

Więcej na: www.inspiratornia.edu.pl

Zaprosiliśmy do współpracy Panią ANNĘ CZUBĘ, która prowadzi warsztaty umiejętności 
wychowawczych dla Rodziców i Wychowawców. Wiedzę z dziedziny psychologii wychowawczo- 
-rozwojowej i pedagogiki zdobyła na Uniwersytecie Warszawskim, na Akademii Pedagogiki 
Specjalnej oraz w Laboratorium Psychoedukacji. Mama dwóch dorastających dziewczyn.

Dziecko musi wiedzieć, 
że jest kochane
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Po urlopie 
– dusza do remontu
Dobry urlop to taki, po którym chce się wracać do pracy. 
Jasne, że mało kto się do tego przyzna, bo w naszej szerokości 
geografi cznej jest w złym tonie mówienie, że lubię swoją pracę. 
Książkowo tak jednak powinno być. 

Wincenty Pipka

MAM TO Z BIBLII

Wypoczynek wakacyjny 
obejmuje wszystkie ob-
szary naszego ja: fi zyczny, 
psychiczny, emocjonalny 

i duchowy. Co oczywiście nie oznacza, 
że w tym czasie leżymy, nie myślimy, nie 
modlimy się i na nic nie reagujemy. Wypo-
czywamy aktywnie, ale ta aktywność jest 
nieco inna niż przez resztę roku. I skoro 
naszym zadaniem jako katolików, jest „iść 
i głosić, aby przynosić owoc”, to po urlo-
pie też powinniśmy czuć takie mrowienie 
w duszy, że już chcemy do tej pracy apo-
stolskiej wrócić. Ale jak? 

Zadziwić Jezusa
Przez co najmniej miesiąc wakacji mia-

łem takie wrażenie, że Pan Bóg puka mi 
w moją pustą głowę cytatem: „Panie nie 
jestem godzien, abyś przyszedł do mnie”. 
Codziennie na Mszy św., kiedy to mówi-
łem, robiło mi się aż ciepło z dumy, że to 
są jedyne słowa z Biblii, które są naprawdę 
moje (no jeszcze śmiało mogę powtarzać: 
„jestem człowiek grzeszny”). W każdym 
razie, jako, że Pan Bóg jest cierpliwy, więc 
w końcu zajrzałem do fragmentu Biblii, 
z którego pochodzą te słowa. Nieprawdo-
podobna historia! To, że Jezus zadziwiał 
wszystkich i na każdym kroku (i robi to 
do dziś) jest dla nas chrześcijan oczywiste. 
Ale żeby zadziwić Jezusa, który – można 
powiedzieć – wszystko już widział? A jed-
nak. Pamiętamy słowa: „Panie, nie jestem 
godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale 
powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska 
zdrowie” (Mt 8, 8) mówione przez setni-
ka, którego sługa był sparaliżowany i przy-
szedł z tym problemem do Chrystusa.
 Ale co ważne, mówił to już po tym, gdy 

Jezus mu obiecał: „Przyjdę i uzdrowię go”
(Mt 8, 7). To jedno zdanie setnika – jak 
by powiedział mój znajomy – wyrwało 
Jezusa z butów. Jest jasno napisane, że 
„zdziwił się”. Odwrócił się to tych, którzy 
szli za nim i byli przecież w 100% Izra-
elitami i stwierdził: „U nikogo w Izraelu 
nie znalazłem tak wielkiej wiary” (Mt 8, 
10). Innymi słowy: chodzicie krok w krok 
za mną, słuchacie, widzicie, doświadcza-
cie, a ten gość was zwyczajnie zawstydził. 
Prośba setnika została w mig spełniona 
„tak jak uwierzył” (Mt 8, 13).

Serce pięknie otwarte
I co to ma wspólnego z naszą ewen-

tualną pracą apostolską? Bardzo wiele. 

Gdybyśmy umieli naszą wiarą zadziwić 
Jezusa – a jak widać da się – bylibyśmy 
dużo bardziej efektywni. Nie ciągalibyś-
my Jezusa na modlitwie: przyjdź do 
mnie, niech to poczuję, zobaczę, uzdrów 
moje małżeństwo, a ja będę się przyglą-
dał i zrobię sobie selfi e z Tobą. Robili-
byśmy jak celnik – sami pokonalibyśmy 
trud dostania się do Jezusa (czasami 
przez konfesjonał, przebaczenie innym, 
pokorę, a może i śmieszność). Pierw-
sze zdanie o tym, w czym jest problem, 
z pewnością celnik miał ułożone, ale 
drugie nie było z kartki, tylko z serca. 
To sercem Jezusa zadziwił. Pewnie nie – 
pięknie czystym, ale pięknie otwartym. 
Celnik czuł intuicyjnie, że Jezus może 
działać na odległość, choć z całą pew-
nością nie wiedział, że „kanałem” przez 
który płynie Chrystusowa łaska jest 
właśnie wiara. Jego miała taką „średni-
cę”, że uzdrowienie nastąpiło momen-
talnie. 

Udrożnić kanał wiary
Jak udrożnić ten kanał swojej wiary, 

żeby być zdrowym, i żeby Jezus mógł 
przeze mnie uzdrawiać? Jak Go zadziwić 
swoją wiarą? Przecież jeśli będę tylko po-
włóczył nogami za Jezusem i zachwycał 
się, jakich to cudów jestem świadkiem, 
to może się okazać, że pewnego dnia 
odwróci się i do mnie i powie – stary 
u ciebie jakoś nie widzę takiej wiary jak 
u rzekomego poganina. I niestety w tym 
fragmencie jest jeszcze jedno stwierdze-
nie Jezusa, które z bólem muszę dla jas-
ności przywołać: „powiadam wam: Wielu 
przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą 
do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jaku-
bem w królestwie niebieskim. A synowie 
królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz 
– w ciemność; tam będzie płacz i zgrzyta-
nie zębów” (Mt 8, 11-12). Nie wiem, czy 
to brzmi zachęcająco, w każdym razie ja 
zamierzam przeczyścić kanał swojej wia-
ry. Serwis jest... w konfesjonale, a diag-
nostyka... przed tabernakulum. 
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Nowy rok szkolny
Sporo zmian w naszych szkołach, głównie 
ze względu na reformę szkolnictwa, 
ale też dlatego, że dzieci rosną... Młodsze 
rodzeństwo trafi a do zerówki, a starsi do klasy 
czwartej albo siódmej. No i zabrakło też 
pierwszoklasistów w gimnazjum.

Kinga Facon, Anna Stryniewska

Katolickie Publiczne Liceum, 
Gimnazjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
oraz Szkoła Podstawowa 
im. św. Franciszka z Asyżu w Magdalence
 Wielkie rozpoczęcie Rok szkolny rozpoczęliśmy pierwszego 
września tradycyjnie, uczestnicząc we Mszy świętej w warszaw-
skim kościele św. Stanisława Kostki i modląc się przy grobie na-
szego Patrona, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Tym 
razem było wyjątkowo uroczyście, gdyż odbyło się poświęcenie 
szkolnego sztandaru. Poświęcenia dokonał ksiądz biskup Rafał 
Markowski, który także skierował do nas słowo w czasie homilii. 
Mówił o potrzebie odpowiedzialności za każdy dzień życia, po-
dejmowania wyborów, a także o wyjątkowej roli – powołaniu na-
uczycieli, którzy cierpliwie i niezmordowanie przekazują uczniom 
swoją, zdobywaną latami wiedzę, mądrość i doświadczenie. 
 Witamy klasy siódme W tym roku, w związku z reformą oświa-
ty, nastąpiły także zmiany w naszych szkołach. Naukę w roku 
szkolnym 2017/2018 podjęło 239 uczniów. W siódmych klasach 
Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu jest 51 uczniów, 
w „wygaszanym” stopniowo Publicznym Katolickim Gimnazjum 
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki (które istnieć będzie jeszcze tylko 
dwa lata) uczy się 97 osób, zaś w Publicznym Katolickim liceum 
Ogólnokształcącym im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki mamy 91 ucz-
niów.
 Wyjazdy na dobry początek W dniach 4-6 września więk-
szość społeczności szkolnej (poza klasą drugą i trzecią liceum) 
udała się na wycieczki. Nowi uczniowie, czyli klasy siódme szkoły 
podstawowej i pierwsze liceum udały się na Szlak Piastowski oraz 
podróżowały śladami męczeńskiej śmierci naszego Patrona. Klasy 
drugie gimnazjum wybrały się do Krakowa i Tyńca, zaś trzecie 
klasy gimnazjum uczestniczyły w Łodzi w warsztatach efektyw-
nego uczenia się i w warsztatach bębniarskich. 

Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa
im. ks. Jerzego Popiełuszki 
 Pierwszy dzwonek 4 września po raz pierwszy rozległ się 
dźwięk szkolnego dzwonka, który zwiastował rozpoczęcie nowego 
roku szkolnego. Rodziców i uczniów powitał dyrektor szkoły mgr 
Sławomir Fido, a o planach edukacyjnych i wychowawczych po-
informowała mgr Marta Adamczyk-Borucka. Tym razem społecz-
ność szkolna powiększyła się o klasę IV, co oznacza, że placówka 
będzie realizować program drugiego etapu edukacyjnego. Szkoła 
rozwija się, z czego cieszą się przede wszystkim rodzice, nauczy-
ciele i uczniowie. Wielu nowych uczniów, którzy zdecydowali 
się na edukację w naszej szkole, doceniło ciekawy program zajęć 
dodatkowych. Realizowane będą zajęcia z języka hiszpańskiego, 
tańca towarzyskiego, robotyki, gry na instrumentach. Ciekawą 
propozycją są warsztaty żywieniowe, dziennikarskie czy zajęcia 
teatralne. Dla pasjonatów nauk ścisłych prowadzone będą zajęcia 
z informatyki i gry matematyczne. A to wszystko po to, by mło-
dy człowiek kształtował swój charakter, rozwijał talenty i wzrastał 
w człowieczeństwie według wzoru bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 

 Poświęcenie nowego sztandaru szkoły w kościele 
pod wezwaniem św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie

 Modlitwę przed grobem bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
prowadził ks. proboszcz Mirosław Cholewa

 Wspólna modlitwa uczniów, wychowawców i rodziców 
przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki

WIEŚCI ZE SZKÓŁ

FO
T. 

KI
NG

A 
FA

CO
N

FO
T. 

KI
NG

A 
FA

CO
N

FO
T. 

KI
NG

A 
FA

CO
N



Magdalenka 9 

PAPIEż POWIEDZIAŁ

Młodzi, którzy niczego nie poszukują, nie są młodzi. To 
przykre widzieć młodzież na emeryturze. – Co to za 
młodość, jeśli jest pełna satysfakcji, bez pytania o sens? 

Zwracając się do młodych zebranych na Placu Świętego Piotra za-
pytał: – Czego poszukujesz? Czego szukasz w swym sercu? 

– Bóg pragnie, abyśmy byli zawsze zdolni do marzeń o innym 
świecie. – Jeśli marzenie gaśnie, trzeba je obudzić na nowo, wra-
cając pamięcią do początków: do Jezusa i do miłości, która kiedyś 
pozwoliła nam dostrzec w naszym życiu Boży plan dobra.

– Nie słu-
chajmy starych 
sercem. Bóg nie 
chce, aby podążali 
za Nim mężczyźni 
i kobiety z niechęcią, 
niemający w sercu po-
wiewu radości. – Uczeń 
Królestwa Bożego, który nie 
jest radosny, nie ewangelizuje 
świata. Głosicielem Jezusa zostaje 
się nie poprzez cyzelowanie oręża retoryki, 
ale zachowywanie w oczach błysku prawdziwego szczęścia. – Nie 
słuchajmy rad osób rozczarowanych i nieszczęśliwych, nie słu-
chajmy tych, którzy radzą cynicznie, by nie pielęgnować nadziei 
w życiu, nie ufajmy tym, którzy tłumią w zarodku wszelki entu-
zjazm, mówiąc, że żadne przedsięwzięcie nie jest warte poświę-
cenia życia. 

Źródło: PAP za: www.polskieradio.pl

Rozpoczynamy nowy cykl, w którym będziemy 
na bieżąco śledzić i cytować fragmenty homilii 
lub wypowiedzi papieża Franciszka. 
W pierwszym powakacyjnym odcinku 
wypowiedź z 30 sierpnia na temat młodzieży.

Opracowanie: redakcja

Satysfakcja 
bez pytania o sens?

Przed wakacjami wyjaśniliśmy sobie wiele elementów 
dotyczących liturgii Kościoła katolickiego. Była mowa o tym, 
jak ułożony jest rok liturgiczny, z jakich części składa się Msza, 
co oznaczają poszczególne kolory i postawy w liturgii. 
Jednak jest jeszcze wiele elementów do omówienia, 
dlatego ruszamy dalej w naszą liturgiczną podróż!

Ewa Baraniuk

Wyjaśniliśmy sobie, że ma zna-
czenie to, w jakim układzie 
znajduje się nasze ciało. W za-

leżności od momentu liturgii stoimy, sie-
dzimy lub klęczymy. Okazuje się jednak, 
że Pan Bóg odczytuje nawet nasze drobne 
ruchy. Wówczas określamy te ruchy jako 
gesty liturgiczne. Dokumenty liturgiczne 
podają, w zależności od źródeł, około 10.

Chyba najbliższym każdemu gestem 
liturgicznym jest znak krzyża. Wyko-
nujemy go podczas osobistej modlitwy, 

liturgii, w czasie wielu punktów dnia, 
jest z nim związane wiele zwyczajów ro-
dzinnych. Możemy go czynić na sobie, 
na innych osobach lub rzeczach. Oznacza 
on przyznanie się do Chrystusa, który 
umarł na krzyżu. Jest to wyznaniem wia-
ry w Trójosobowego Boga w wymiarze 
osobistym, ale także przed innymi ludź-
mi. W ciągu dnia może mieć on charakter 
aktu strzelistego. Jeśli znak krzyża czyni-
my na drugiej osobie, oznacza on błogo-
sławieństwo.

Duży znak krzyża, wykonywany na cie-
le, czynimy w czasie liturgii na początku 
i na końcu. Dodatkowo wykonujemy go, 
gdy w czasie Mszy jest aspersja, czyli po-
kropienie nas wodą święconą. Jeśli Mszę 
celebruje biskup, błogosławi wiernych 
znakiem krzyża wykonywanym księgą po 
odczytaniu Ewangelii.

Mały znak krzyża, wykonywany kciu-
kiem, czynimy przed czytaniem Ewange-
lii na czole, ustach oraz piersiach. Poza 
liturgią gest ten wykonujemy na czole 
osób, którym dobrze życzymy, a także na 
bochenku chleba. 

Znak krzyża
O LITURGII
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Na rozstajach dróg, wśród pól, w lesie, przed domem, przy drodze do kościoła 
czy cmentarza… Przydrożne kapliczki i krzyże to nieodłączny element polskie-
go krajobrazu, również w gminie Lesznowola. Powstawały z różnych powodów. 

Miały oswoić przestrzeń, zapewnić bezpieczeństwo i ochronę, zgromadzić sąsiadów na 
wspólnej modlitwie, wyrazić wdzięczność, wyprosić łaski, być świadectwem wiary czy 
zachować pamięć o poległych. 

Wędrówkę gminnymi drogami w poszukiwaniu obiektów małej architektury sakral-
nej rozpoczęliśmy w styczniu 2015 r. (nr 69). Przez ten okres na łamach naszej gazety 
scharakteryzowaliśmy kilkadziesiąt obiektów. W jubileuszowym wydaniu „Magdalen-
ki” przedstawiamy fotogalerię dotychczas opisywanych kapliczek i krzyży. To wspaniała 
okazja by podziękować moim Rozmówcom za poświęcony czas i opowiedziane historie. 
To również dobry moment, by zaprosić Państwa do dalszej współpracy i zgłaszania, gdzie 
znajdują się te jeszcze nie opisane.  

 1. Krzyż z Podolszyna.
  Krzyż przy ul. Leśnych Skrzatów 

w Magdalence.
 Jedna z trzech kapliczek z Mrokowa.
  Obelisk autorstwa więźniarki 

z Ravensbruck.

Ocalić od zapomnienia...
Poznajmy gminę i jej historię zapisaną krzyżami. Ocalmy je od 
zapomnienia – dla przyszłych pokoleń

Agnieszka Anna Adamus, UG Lesznowola

POZNAJ SWOJĄ GMINĘ

1 2
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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 MAGDA-
LENCE 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 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 ŚWIĘ-
TĄ 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 JERU-
ZALEM” W KAŻDY PIĄTEK O 19.15 W KOŚ-
CIELE. „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 DEWO-
CJONALIA 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
MSZA ZA REDAKCJĘ 
DZISIAJ 24 WRZEŚNIA UKAZUJE SIĘ SETNY 
NUMER NASZEGO MIESIĘCZNIKA MAGDA-
LENKA. SERDECZNIE POLECAMY TEN 
JUBILEUSZOWY NUMER WSZYSTKIM NASZYM 
PARAFIANOM I SYMPATYKOM. 
O GODZ. 12.30 ZOSTANIE ODPRAWIONA 
TAKŻE SPECJALNA MSZA ŚW. Z OKAZJI JUBI-
LEUSZU Z UDZIAŁEM ZAPROSZONYCH GOŚCI 
– PRACOWNIKÓW REDAKCJI, KTÓRZY OD 
POCZĄTKU TWORZYLI TO WSPÓLNE DZIEŁO, 
NADAJĄC MU DZISIEJSZY KSZTAŁT. 
BIERZMOWANIE ZAPRASZAMY 
WSZYSTKICH UCZNIÓW KLAS 3 GIMNAZJUM 
(I STARSZYCH), KTÓRZY CHCIELIBY ROZPO-
CZĄĆ PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA 

W NASZEJ PARAFII, DZISIAJ 24 WRZEŚNIA, 
NA GODZ. 16.30 DO BUDYNKU KATOLICKIEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ.
CHRZEST PRZYGOTOWANIE DLA RODZI-
CÓW PRZED CHRZTEM DZIECKA I SPISANIE 
AKTU W SOBOTĘ 30 WRZEŚNIA O GODZ. 
19.00, SAM CHRZEST 8 PAŹDZIERNIKA 
NA MSZY ŚW.  O GODZ. 11.00.
MSZE ŚW. W DNI POWSZEDNIE 
OD PAŹDZIERNIKA WRACAMY DO RYTMU MSZY 
ŚW. W TYGODNIU, W KOŚCIELE O GODZ. 7.00, 
9.00 I 18.00, ZAŚ W KAPLICY W LESZNOWO-
LI W ŚRODY O GODZ. 19.00.
RÓŻANIEC ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU 
W MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ W PAŹDZIERNIKU 
W KOŚCIELE O GODZ. 17.30. 
DLA DZIECI PRZEWIDZIANY JEST KONKURS. 
MSZA ŚW. ZA DUSZE 
W CZYŚĆCU CIERPIĄCE 
3 PAŹDZIERNIKA GODZ.18.00. 
W PIERWSZY CZWARTEK MIE-
SIĄCA 5.10. MODLIMY SIĘ WSPÓLNIE 
W INTENCJI KAPŁANÓW I O NOWE POWOŁANIA 
KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE PODCZAS ADORACJI 
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, PO MSZY 
ŚWIĘTEJ O GODZ. 18.00 DO 20 00. 
W PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄ-
CA 6 PAŹDZIERNIKA SPOWIEDŹ W KAPLICY 
W LESZNOWOLI OD GODZ. 7.30 I MSZA 
ŚW. O GODZ. 8.00, ZAŚ W KOŚCIELE MSZA 
ŚW. O GODZ. 9.00 Z UDZIAŁEM SZKÓŁ 
KATOLICKICH ORAZ O GODZ. 16.30 Z UDZIA-
ŁEM DZIECI I O GODZ. 18.00 Z UDZIAŁEM 
DOROSŁYCH, SPOWIEDŹ OD GODZ. 16.00. 
MIĘDZY GODZ. 17.00 A 18.00 MODLITWA 
WSTAWIENNICZA W KAPLICY ZESŁANIA 
DUCHA ŚWIĘTEGO. PRZED POŁUDNIEM 
UDAMY SIĘ DO CHORYCH.
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄ-
CA PO MSZY ŚW. O GODZ. 9.00 WSPÓLNY 
RÓŻANIEC Z ROZWAŻANIEM. 
NIEDZIELA EWANGELIZACYJNA 
8 PAŹDZIERNIKA, ZAŚ OD 15 PAŹDZIERNIKA 
ROZPOCZYNAJĄ SIĘ REKOLEKCJE 
EWANGELIZACYJNE W KOLEJNE 
NIEDZIELE O GODZ. 19.15.
KONCERT MUZYCZNY 
– ORATORIUM O ŚW. FRANCISZKU 
„ŚLADAMI UBOGIEGO” 
DNIA 8 PAŹDZIERNIKA O GODZ. 19.00.
WYPOMINKI W KOŚCIELE 
13 PAŹDZIERNIKA O GODZ. 17.30.
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Opowiedz – jak to robisz, że każ-
dy numer dopinasz na czas?

Ach, to zawsze jest niezła 
ekwilibrystyka. Najpierw trze-
ba znaleźć wolny wieczór, kie-
dy mój mąż nie przebywa akurat 
w delegacji (jest naukowcem, 
dużo wyjeżdża). W taki wieczór, 
na plebanii spotykamy się z kil-
koma osobami z redakcji i przy-
gotowujemy szpigiel – czyli plan 
kolejnego numeru. Żeby było 
szybciej, często wcześniej prze-
rzucam gazety, przeglądam inter-
net, sprawdzam kościelne święta... 
i debatujemy – o czym tym razem 
napiszemy w gazetce. Ksiądz Ry-
szard zapisuje wszystko w specjal-
nej tabelce i obiecuje, że roześle 
wszystkim zainteresowanym.

Dobrze – zatem macie plan i co 
dalej?

Potem, najczęściej na drugi-
-trzeci dzień z rana przy „praco-
wej” kawie, piszę do księdza Ry-
szarda e-maila przypominającego 
o rozesłaniu szpigla wszystkim 
członkom redakcji (śmiech). Więk-
szość osób pracuje zdalnie, muszą 
wiedzieć – co i na kiedy mają napi-
sać. Potem przygotowuję jakiś swój 
materiał (jeśli mam coś do napisa-
nia w numerze) i piszę, dzwonię, 
pytam, przypominam – czyli robię 
wszystko, by teksty spłynęły. 

Macie wielu współpracowników?
Obecnie współpracujemy ze wszystkimi szkołami katolickimi, 

biblioteką przykościelną, gminą, od czasu do czasu pytamy or-
ganizacje przykościelne – co u nich słychać, Ksiądz Proboszcz 
przygotowuje nam ogłoszenia bieżące z miesięcznym wyprzedze-
niem. Wszystkich tych ludzi trzeba zawiadomić, przypomnieć im 
terminy, wyjaśnić, co jest do zrobienia, jakie zdjęcia przysłać, na 
ile znaków napisać materiał, itp. Robię to wszystko w tzw. mię-
dzyczasie. Najczęściej w nocy, albo w pracy, kiedy akurat nikt 
nie patrzy… żartuję. Mój dyrektor wydawniczy wie, że robię 

„Magdalenkę” non profi t i to jest 
„ludzki pan” – nie wyrzuca mnie 
za to z pracy. Jeśli nie zaniedbuję 
obowiązków służbowych nie pa-
trzy mi przez ramię.

A jak organizujesz pracę z grafi -
kiem, który mieszka na Tarcho-
minie?

Współczesna technologia bar-
dzo mi to ułatwia. Zorganizowałam 
przestrzeń redakcyjną na dropbo-
xie. To taki darmowy portal do 
przesyłania i gromadzenia ciężkich 
plików. Mamy tam foldery: ja zbie-
ram materiały i wrzucam do folde-
ru „surowe”, i do „zdjęcia”, ksiądz 
Ryszard czyta i wrzuca do „do 
łamania”, Igor robi projekty ko-
lumn i wrzuca do folderu „pdfki”. 
Potem biorę z „pdfki” poprawiam, 
robię uwagi na połamanej gazecie 
i wrzucam z powrotem, ksiądz to 
samo, Igor – grafi k, nanosi popraw-
ki, i tak 3-4 razy, aż numer jest czy-
sty, czyli przygotowany do druku.

Najbardziej cieszysz się, gdy...
...Zosia Binkowska upiecze na 

zebranie redakcyjne swoje ciastecz-
ka, a Basia Habich zechce podzielić 
się z nami swoimi przemyśleniami 
– lubię ją słuchać to bardzo mądra 
kobieta, Wincenty wyśle jak zwy-
kle dobry materiał, Ula Bulicz za-
pali się do jakiegoś wywiadu, a Łu-
kasz Grochala wpadnie i nie spóźni 

się za bardzo. I kiedy Krysia ma nastrój mało bojowy (śmiech), 
Kinga wyśle ostre zdjęcia, a Damian – korektor, nie znajdzie żad-
nej literówki w gazecie. A tak poważnie mówiąc, ciągle się cieszę, 
że ich znam i spotykam. To naprawdę świetni ludzie.

Najbardziej martwisz się, gdy?
Numer się spóźnia, wszystko się wali, ksiądz Ryszard nie od-

powiada na e-maile i esemesy; ja myślę, że coś mu się stało i na 
przykład jest w szpitalu, a potem się okazuje, że był... na weselu 
(śmiech).  

W czasie „pomiędzy”
Pracę nad każdym kolejnym numerem „Magdalenki” organizuje pomiędzy korporacyjnym daily, 
jazdą w korku, zajęciami dodatkowymi i szkołą dzieci, a ziemniakami, które jeszcze się nie ugoto-
wały. TERESA JASKULSKA-GIL od 8 lat sekretarz redakcji opowie nam o tym, jak robi się taką gazetę?

Rozmawiała Ewa Baraniuk

Cieszę się, że mój redaktorski zawód 
może się przydać do czegoś więcej niż 

zarabianie na życie. Zawsze uważałam, 
że na tym ostatnim nie wolno mi 

poprzestać. Praca dla innych 
to moim zdaniem jeden z najlepszych 

przepisów na szczęście. 
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