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Temat numer jeden w mediach, to śmiertelny koronawirus, 
który w tempie geometrycznym rozprzestrzenia się po całym 
świecie. Trudno zatem pominąć takiego newsa. Tym bardziej, 
że ma on bardzo wiele wspólnego z naszą duchowością.

Wincenty Pipka

MaM to z BiBlii

Opewnej odmianie tego wi-
rusa czytamy już na pierw-
szych stronach Biblii. Choć 
nigdy chyba taka nazwa nie 

padła, ja określiłbym go kolanowirusem. 
Raz trochę przez analogię, a dwa dlatego,  
że faktycznie zaatakował on przede 
wszystkim kolana człowieka. Człowiek 
postanowił w swej pysze, że nie będzie 
klękał przed Bogiem. Adam i Ewa sku-
sili się na zapewnienie szatana: tak jak 
Bóg będziecie znali dobro i zło (Rdz 3, 5). 
W ten sposób zostali skutecznie zainfeko-
wani pychą, która była początkiem upadku 
człowieka. Ten wirus sprowadził na nich 
cierpienie i lęk, czego wcześniej, będąc 
w zgodzie z Bogiem, nie odczuwali. I tak 
od początku świata ludzkość zmaga się 
z kalanowirusem, który w każdym poko-
leniu zbiera swoje śmiertelne żniwo.

Wystrzegaj się epidemii grzechu
Zadziwiające jest, że gdy ujawniono po-

jawienie się koronawirusa w Chinach i po-
informowano o pierwszym tysiącu ofiar 
śmiertelnych, cały świat wpadł w panikę. 
Nie kwestionuję ogromu dramatu. Gdy jed-
nak uświadomimy sobie, że jednocześnie 
miliony ludzi skazują się na śmierć ducho-
wą i nikt nawet nie bąknie o tym w mediach, 
to chyba jest dziwne. Tu wypada zacytować 
św. Pawła: Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, 
ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani 
rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, 
ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani osz-
czercy, ani zdziercy nie odziedziczą króle-
stwa Bożego (1 Kor 6, 9-10). Jak widać obja-
wy zarażenia wirusem przedstawione przez 
Apostoła są dość łatwo rozpoznawalne. Ale 
o tym z jakiegoś powodu cicho sza. Raczej 
wygląda na to, że aby nie demaskować skali 

epidemii, oczywiście dla spokoju sumienia 
ludzi, lepiej jest ogłaszać, że to w zasadzie 
nie są żadne objawy choroby (a tym bar-
dziej śmiertelnej). Zaiste zadziwiająca „tera-
pia”. Niestety wielu ludzi się na nią nabiera 
i nawet przekonują, że z takimi czy innymi 
objawami kalanowirusa jest im lepiej. Przy-
najmniej nie muszą słuchać żadnych zaleceń 
duchowych.

Dbaj o czystość duszy
Załóżmy jednak, że komuś zależy na zdro-

wiu duchowym, co najmniej tak samo jak  
na zdrowiu fizycznym. Co wtedy można ro-
bić? No, tu analogii jest co niemiara, a w za-
sadzie w obu odmianach wirusa działają te 
same zasady. Przede wszystkim higiena! Do-
kładnie myjemy ręce mydłem pod bieżącą 
wodą lub… oczyszczamy się w konfesjonale. 
W tym miejscu, żeby podkreślić, który z wi-
rusów jest dla katolików groźniejszy, aż korci 
mnie by przywołać znany cytat z Ewangelii 
św. Mateusza: Biada wam, uczeni w Piśmie 
i faryzeusze, obłudnicy! Bo dbacie o czystość 
zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz 
pełne są one zdzierstwa i niepowściągliwo-
ści. Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnę-
trze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona 
stała się czysta (Mt 23, 25-26).

Profilaktyka chrześcijanina
Wróćmy jednak do naszej profilaktyki. 

Drugą ważną wskazówką jest unikanie 
kontaktu z zarażonymi wirusem. W Bi-
blii ta recepta brzmi mniej więcej tak: Kto 
się dotyka smoły, ten się pobrudzi, a kto 
z pysznym przestaje – do niego się upo-
dobni (Syr 13, 1). Podobnych zaleceń jest 
więcej. Zresztą, jak wiemy, lekarze przy 
koronawirusie radzą, by uważać czego się 
dotyka, czyścić często komórkę, nie uży-
wać ponownie chusteczek higienicznych 
itd. Znów w Piśmie świętym jest na to 
krótka definicja: Unikajcie wszystkiego,  
co ma choćby pozór zła (1 Tes 5, 22).

Można by jeszcze mnożyć te porówna-
nia, ale nie o to chodzi. Najważniejsze jest 
to, że na kolanowirusa mamy już „szcze-
pionkę” – częste przyjmowanie Komunii 
św. i życie w stanie łaski uświęcającej. To 
da nam wystarczającą odporność. Wirus 
nie zniknie, ale nas nie ruszy.

A w ogóle z obu wspomnianych wiru-
sów nie ma co bać się tak bardzo tego, któ-
ry może zabić ciało. Sam Jezus wskazuje: 
Bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc 
wtrącić do piekła (Łk 12, 5). 

MaM to z BiBlii
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Najlepsza ochrona 
przed wirusem
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Wielkanoc 2020

Święcenie pokarmów. Wielka Sobota
ŁAZY
  9.30 – ul. Kapliczka przy ul. Łączności
MARYSIN
  9.45 – ul. Zdrowotna 1, p. Ziemnicka
WÓLKA KOSOWSKA
10.00 – ul. Polna 3, p. Bolesław Truszkowski
ŁAZY II 
10.30 – Świetlica
KULESZÓWKA
10.45 – ul. Masztowa 21, p. Joanna Lisowska-Bzdel
WŁADYSŁAWÓW
11.00 – ul. Wojska Polskiego 64, Świetlica
WILCZA GÓRA
11.15 – ul. Żwirowa 32, p. Helena Kaczorowska
11.30 – ul. Wojska Polskiego 80, p. Zenon Gawrych

WIELKI CZWARTEK
  7.30 Jutrznia.
19.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej.
Możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu. 

WIELKI PIĄTEK
  9.00 Jutrznia.
10.00 Droga krzyżowa (dzieci).
13.00 Droga krzyżowa (dorośli).
19.00 Liturgia Męki Pańskiej.
Gorzkie żale.
Możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu  
przy Bożym Grobie.

WIELKA SOBOTA
Możliwość adoracji przy Bożym Grobie do godz. 19.00.
9.00 Jutrznia.
Poświęcenie pokarmów w Domu Miłosierdzia z tyłu kościoła: 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00.
W kaplicy w Lesznowoli: 10.00.
We wsiach od godz. 9.30 – szczegóły poniżej.
17.00 Liturgia Godzin – Godzina czytań. 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
Sobota godz. 20.30 Liturgia Wigilii Paschalnej. 
Niedziela  7.00 Procesja rezurekcyjna, po niej Msza św.
11.00 Msza św. (chrzty).
12.30 Msza św.
18.00 Msza św. 
W Lesznowoli nie będzie Mszy św. o godz. 10.00.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Msze św. w kościele: 8.30, 11.00, 12.30, 18.00;
w kaplicy w Lesznowoli: 10.00.

TRIDUUM PASCHALNE
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Tym razem „Pod Aniołami”  
o pielgrzymowaniu 
do grobu świętego Jakuba.

Marlena Rowińska

1marca w Kawiarence odbyło się 
spotkanie osób zainteresowanych 
pielgrzymowaniem do Santia-
go de Compostella w Hiszpanii. 

Były mapy, opowieści i wiersze – reflek-
sje z drogi, były zdjęcia z pielgrzymek 
rodzinnych jako pomysłu na prezent ko-
munijny dla dzieci. Oglądaliśmy certy-
fikaty i paszporty pielgrzyma. Wszystko 
poruszało nasze serca, budząc nowe prag-
nienia. Nasze Camino nie musi prowadzić  
do Santiago. To droga, na którą zaprasza 
nas Pan każdego indywidualnie. Trzeba 
Mu tylko ofiarować czas, serce i... nogi.

Główny gość: Miłka Koszałka, niesa-
mowita kobieta, która przeszła pieszo z Góry 
Kalwarii do Rzymu, stamtąd popłynęła do 
Barcelony i szlakiem Via de La Plata dotarła 
do Santiago, by stamtąd wrócić na nogach 
do Polski. Bez planu, bez znajomości języ-
ka obcego, spontanicznie, pukając od drzwi  
do drzwi, żywiąc się tym, co Bóg da.

Po tygodniu zostawiła drugą parę spod-
ni i wszystko co ciążyło w plecaku. Sandały, 
pałatka, nawigacja w telefonie i kompletne 
zaufanie Opatrzności Bożej. Tyle tylko po-
trzeba było, by doświadczyć pokoju serca 
i dobroci ludzi. Rok w drodze, by dopełnić 
decyzję związaną ze swoim powołaniem… 
Słuchaliśmy z zapartym tchem!

Święty Jakub, syn Zebedeusza, prowa-
dził akcję misyjną na Półwyspie Iberyjskim 
w latach 30-tych I wieku n.e. Po powrocie 
do Jerozolimy został ścięty z rozkazu He-
roda Agryppy I. Jest pierwszym z aposto-
łów, który poniósł śmierć męczeńską. Jego 
uczniowie przewieźli ciało z Ziemi Świętej  
do Galicji uważanej wtedy za koniec świa-
ta. Według legendy z IX w. spadające 
gwiazdy („Campo Stella” [Pole Gwiazd] – 
stąd nazwa miasta) wskazały miejsce grobu 
apostoła. W 1661 r. Santiago (czyli Jakub) 
stał się patronem Hiszpanii. 

Santiago de Compostella było jednym 
z trzech głównych celów średniowiecznego 
pątnictwa (obok Rzymu oraz Ziemi Świę-
tej). Pielgrzymka do grobu Apostoła bywała 

też traktowana jako element resocjalizacji, 
czy to zadany sobie samodzielnie, czy to 
nakazany wyrokiem sądowym. Tradycyj-
nie drogę rozpoczynano od progu własnego 
domu. Przez wieki przemierzali ją przedsta-
wiciele wszystkich stanów, jak Karol Wielki, 
św. Franciszek z Asyżu, św. Ignacy Loyola, 
czy papież Jan XXIII. Na szlakach zwa-
nych Drogą św. Jakuba, znajdują się liczne 
schroniska (albergues), prowadzone przez 
bractwa i stowarzyszenia przyjaciół Dróg  
św. Jakuba, osoby prywatne oraz samorządy. 

Po wizycie Jana Pawła II w Santiago de 
Compostela w 1982 r. Rada Europy uzna-
ła Drogę św. Jakuba za zjawisko o szcze-
gólnym znaczeniu dla kultury kontynentu 
i zaapelowała o odtwarzanie i utrzymywa-
nie dawnych szlaków pątniczych. Szlak 
ten został ogłoszony pierwszym Europej-
skim Szlakiem Kulturowym w październiku 
1987 r. oraz wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO w 1993 r.

W 2016 roku Santiago de Compostella 
odwiedziło 3926 Polaków. Szlak Camino 
de Santiago zaczynał się niegdyś w Estonii 
– przez Polskę, Niemcy, Szwajcarię i Francję 
aż do Santiago. Dziś przez nasz kraj prowa-
dzi już blisko 6 tysięcy kilometrów szlaków 
(Więcej na: https://camino.net.pl/droga-w-
-polsce/). Warto pamiętać, że do uzyskania 
potwierdzenia przebycia szlaku konieczne 
jest przebycie 100 km dla pielgrzymów pie-
szych i konnych oraz 200 km rowerem. Ta-
kim pątnikom wydaje się compostelę, czyli 
certyfikat ukończenia szlaku. 

Moje Santiago, Twoje Santiago

Paszport pielgrzyma 
l  potwierdza, że jesteś pielgrzymem Ca-

mino de Santiago; 
l  umożliwia otrzymanie noclegu w alber-

gue; 
l  pozwala na skorzystanie ze zniżek  

dla pielgrzymów na usługi czy produk-
ty, np. w muzeach, kościołach, na po-
siłki – menu del peregrino;

l  wypełniony pieczątkami daje prawo  
do otrzymania composteli potwierdza-
jącej, że pokonało się szlak.

Buen camino! – czyli: dobrej drogi! 



Wielki Post przychodzi co 
roku i co roku zadajemy 
sobie te same pytania: jakiej 
postawy oczekuje ode mnie 

Bóg i co mi to daje?
Wielki Post to droga, którą idziemy ku 

zmartwychwstaniu przez modlitwę, post 
i jałmużnę, aby spotkać Jezusa. To Jego 
droga, ale i nasza. On pragnie, abyśmy po-
szli za Nim. Weź swój krzyż na swe ramio-
na i pójdź za mną – mówił. Może warto 
cofnąć się do Środy Popielcowej i jesz-
cze raz usłyszeć wezwania wypowiadane 
przez kapłana posypującego nasze gło-
wy popiołem: Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię, albo: Pamiętaj, że jesteś pro-
chem i w proch się obrócisz. W czytaniach 
na ten dzień są jeszcze inne zalecenia: 
„strzeżcie się”, „badajcie swoje serce”, 
„przyjrzyjcie się sobie”. To mocne słowa, 
które przeszywają serca jak laser.

Będziesz jak źródło wody
Te wszystkie napomnienia kierowane  

do nas przez Jezusa mają sens w odniesieniu 
do Ojca, który widzi w ukryciu i odda tobie. 
Pan Bóg wie, że jesteśmy słabi, grzeszni, że 
jesteśmy prochem i czeka na naszą zgodę, 
aby nas przeprowadzić przez Wielki Post.

On umożliwia nam nawrócenie, okazuje 
miłosierdzie i przebacza nasze grzechy. Pan 
obiecuje, co dostaniemy w zamian, gdy bę-
dziemy Mu posłuszni: Wtedy twoje światło 

wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe 
zdrowie (…) wtedy zawołasz, a Pan odpo-
wie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie: „Oto 
jestem” (Iz 58, 8). I dalej czytamy: Pan Cię 
zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją 
na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości, tak, 
że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło 
wody, co się nie wyczerpuje (Iz 58, 11). Czyż 
można usłyszeć piękniejszą obietnicę?

Post odnawia nie tylko naszą relację z Bo-
giem, ale także z ludźmi. Warto zadać sobie 
parę pytań, na które znajdziemy odpowiedź 
w naszych sercach. Czy łatwiej jest odśpie-
wać Gorzkie Żale, a następnie wrócić na wy-
godną kanapę przed telewizorem, czy zrobić 
zakupy i ugotować obiad chorej sąsiadce? 
Czy łatwiej odmówić sobie słodyczy lub in-
nych smakołyków, czy zrobić niespodziankę 
biednemu dziecku? Czy łatwiej nawiązać 
kontakt z osobą, której nie bardzo lubimy, 
która nas denerwuje, czy raczej omijać ją 
z daleka? Z każdej praktyki powinniśmy wy-
ciągnąć wnioski. 

Każdy nasz wielkopostny czyn może też 
mieć udział w życiu najbardziej potrzebu-
jących, samotnych, opuszczonych, czy po-
grążonych w depresji. Dotyczyć też może 
wszystkich innych ludzi, których codziennie 
mijamy na ulicy, czy spotykamy w pracy. 
Może czasem wystarczy uśmiechnąć się do 
osoby, która jest smutna, lub otoczyć kogoś 
modlitwą. Miłość przejawia się nie tylko 
w wielkich i heroicznych czynach, ale głów-

W naszej podróży jesteśmy już na półmetku. Pielęgnowaliśmy 
tradycje naszej wiary jako katolicy, ale czy to wystarczy?

Barbara Habich

Co nam daje post?Co nam daje post?
nie w sytuacjach codziennych, niewymaga-
jących wielu sił i środków. Przeżywanie po-
stu w duchu rezygnacji z siebie, ze swojego 
czasu na rzecz pomocy innym, jest wielką 
wartością. Na początku może to nas śred-
nio zbliżać do Boga, ale kiedy stanie się na-
szym nawykiem, zyskuje konkretną wartość 
w Jego oczach. 

Zmagania ze sobą
Post obejmuje też próbę zmiany nawy-

ków żywieniowych. Nie chodzi o głodze-
nie się aż do omdlenia i obwieszczanie 
tego faktu na facebooku, ale o rezygnację 
z tego, co najbardziej lubimy: mięsa, sło-
dyczy, kawy ze śmietanką, czy wszelkiego 
rodzaju używek. Będzie to dla nas zdrow-
sze, a zaoszczędzonymi pieniędzmi będzie 
można podzielić się z tymi którym braku-
je, np. na lekarstwa. 

Kluczowym i najgłębszym sensem po-
stu jest rezygnacja z siebie i z rzeczy, które 
wydają się niezbędne do funkcjonowania. 
To ciągłe zmaganie się ze sobą, przekra-
czanie siebie nawet w rzeczach pozornie 
błahych, może mieć największą wartość 
w oczach Boga.

On pragnie, abyśmy byli tacy, jak w każ-
dy dzień przybliżający nas do Wielkanocy 
– na swój sposób wyjątkowi. W odkryciu 
tej głębokiej prawdy pomagać nam będzie 
liturgia Kościoła, a zwłaszcza głoszone 
w niej Słowo Boże. Po spotkaniu z Nim 
nikt nie może pozostać taki jak przedtem 
i nic nie może być takie jak przedtem.

Słowo Boże pokazuje, że droga do spot-
kania z Jezusem Zmartwychwstałym jest 
otwarta dla każdego. 
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o WychoWaniu

Obcokrajowcy
w naszych szkołach

Jak przygotować grupę lub klasę na pojawienie się nowego, 
„innego” ucznia?

Zanim w placówce edukacyjnej pojawi się dziecko cudzoziemskie, 
warto wprowadzić do programu edukacyjnego danej grupy wiekowej za-
jęcia, które będą poruszały tematykę odmienności kulturowej, językowej 
oraz rasowej. Dotyczy to przede wszystkim niektórych aspektów kultury 
czy religii, czyli czegoś, co dla dziecka jest abstrakcyjne, czegoś, czego 
nie może ono dotknąć. „Inność” dziecko szybciej zauważy w języku, 
ubraniu, ozdobach oraz wyglądzie. Właśnie te elementy należy wyko-
rzystać przy wprowadzaniu dzieci w świat międzykulturowości. 

Czy istnieje jakiś schemat na podstawie którego można opisać 
adaptację dziecka obcojęzycznego w grupie polskich dzieci?

Na początku obecność obcokrajowca w grupie wzbudza wśród pol-
skich dzieci fascynację odmiennością, którą można postrzegać w kate-
gorii „nowości”. Z biegiem czasu zaczynają pojawiać się napięcia oraz 
problemy między dziećmi, które wynikają z odmienności kulturowo-
-językowej. Okres ten nie trwa jednak długo, jest jednak uzależniony  
od rozwoju znajomości polszczyzny przez dziecko cudzoziemców. Kiedy 
dzieci obcują ze sobą na co dzień i zaczynają się ze sobą komunikować  
po polsku, zmienia się postawa polskich dzieci. Przechodzą one z fazy 
konfliktów w fazę wzajemnej tolerancji na „inność”. W praktyce nie wy-
daje się możliwe uniknięcie powyższego schematu dziecięcych zachowań. 

A w jaki sposób można zaplanować proces edukacyjny, aby unik-
nąć standardowych błędów?

Zajęcia z dzieckiem, które nie mówi po polsku, powinny zostać 
poprzedzone okresem, w którym nauczyciel będzie zdobywał wiedzę 
z zakresu pedagogiki i psychologii międzykulturowej, kulturoznaw-
stwa, językoznawstwa oraz dydaktyki języków obcych. Przygotowy-
wanie się do pracy z dzieckiem cudzoziemskim należy rozpocząć  
od zebrania obszernych wiadomości na temat kultury i kraju pochodze-
nia dziecka. Idealnymi publikacjami, do których należałoby zajrzeć, są 
opracowania porównujące język polski z innymi językami, nie tylko pod 
względem fleksji, składni, leksyki, ale także fonetyki. Istotnym elemen-
tem, w procesie przygotowywania zajęć nauczania języka polskiego, 
są informacje dotyczące bezpośrednio samego dziecka. Wiele spośród 
cennych informacji można zdobyć wyłącznie od rodziców. 

Jak diagnozować poziom znajomości języka polskiego u dziecka?
Najpierw należy sprawdzić percepcję (rozumienie) konkretnych 

słów, a dopiero w drugiej kolejności podjąć próbę sprawdzenia pro-

dukcji (mówienia). Należy sprawdzać nie tylko znajomość zasobu 
rzeczowników oraz przymiotników. Powinniśmy sprawdzić także zna-
jomość zasobu wybranych czasowników. W tym celu należy sięgnąć 
po techniki logopedyczne, których zadaniem jest określenie stopnia 
rozwoju mowy. W trakcie diagnozy językowej wskazane jest korzysta-
nie z rozmaitych pomocy, takich jak: obrazki, historyjki obrazkowe, 
konkretne przedmioty, instrumenty, zabawki oraz filmiki. Diagnozę 
należy przeprowadzić w momencie, kiedy dziecko już przyzwyczai 
się do placówki, rówieśników oraz nauczycieli tam pracujących. Jej 
przeprowadzenie zajmie około tygodnia. 

Gdy mamy już diagnozę, to jak nauczać języka polskiego  
aby dziecko mogło osiągać sukcesy z przedmiotów szkolnych? 

W literaturze poświęconej dydaktyce języków obcych mówimy 
o układzie glottodydaktycznym, czyli o zjawisku uczenia się języka 
obcego, które jest osadzone w konkretnej rzeczywistości. W modelu 
tym stałymi elementami są zawsze: uczący się języka (dziecko), ka-
nał, dzięki któremu dokonuje się nauka języka oraz nauczyciel. Do-
datkowe elementy układu glottodydaktycznego są zmienne i zależą 
od metod uczenia i nauczania. Kiedy w placówce pojawia się dzie-
cko cudzoziemskie, nie można pozostawić go samemu sobie. Nie jest 
prawdziwe popularne twierdzenie, że dziecko nauczy się języka samo, 
od kolegów i pedagogów. Zajęcia stricte językowe powinny odbywać 
się minimum trzy razy w tygodniu. Najlepiej, gdyby miały one miejsce 
codziennie. 

Jak uczyć dzieci, dla których język polski jest językiem obcym? To częsta sytuacja w szkołach 
naszej gminy, dlatego zapytaliśmy o to specjalistkę dr Beatę Jędrykę z Instytutu Polonistyki  
Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Część trzecia rozmowy.

Rozmawiał Jacek Kwiatkowski
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Miłość
nie zazdrości

hyMn o Miłości

Ona: Bardzo łatwo wpaść w pułap-
kę, skądinąd prawdziwego stwierdzenia,  
że zazdrość jako uczucie nie podlega 
ocenie moralnej. Rzeczywiście w pew-
nym stopniu uczucie zazdrości może być 
dla człowieka w konsekwencji pozytyw-
ne. Może go napędzać do działania, do 
rozwoju. Jest to jednak bardzo ryzykow-
na strategia rozwoju.

On: Do mnie bardziej trafia stwier-
dzenie, że zazdrość jest najgłupszym 
z grzechów. Nawet dla największego 
egoisty nie przynosi żadnych korzyści. 
Powoduje tylko zgryzotę, niezadowole-
nie i wewnętrzny głęboki smutek. Ale 
tak na serio trudno mi dostrzec pozy-
tywy zazdrości. Uważam, że należy jej 
unikać w każdej postaci.

Ona: Pełna zgoda. O pozytywnym 
efekcie możemy mówić jedynie wte-
dy, gdy widzimy, że ktoś odnosi sukces 
i zmotywuje nas to do pracy nad sobą. 
I tu można by zastosować rozróżnienie, 
które stosowała moja dawna koleżanka, 
która zawsze w takich przypadkach mó-
wiła: zazdroszczę ci, ale nie zawiszczę.

On: W miłości małżeńskiej zazdrość 
jest jednak zawsze oznaką osłabienia re-
lacji, braku zaufania albo zaniżonej sa-
mooceny. W każdym razie jej pojawienie 

zawsze zwiastuje konieczność wzmożo-
nej pracy nad własną relacją. Pewne jest, 
że zazdrości nigdy nie pozbędziemy się 
samodzielnie. A nieleczona będzie nas 
toczyć jak zaraza.

Ona: Chyba najlepszym antidotum, 
a właściwie profilaktyką, jest pełna 
szczerość i otwartość. Druga sprawa to 
nastawienie przede wszystkim na suk-
ces, szczęście czy rozwój współmał-
żonka. Wtedy będą cieszyć jego osiąg-
nięcia. I chyba najtrudniejsza sprawa, 
to nastawienie na służbę – wówczas 
w chwili gdy, np. współmałżonek odpo-
czywa nie pojawi się uczucie zazdrości, 
że… zawsze ma lepiej.

On: Ja to bym jeszcze dodał, mając 
na uwadze „klasykę” zdrad zrodzonych 
w pracy, żeby zawsze myśleć i mówić 
tylko dobrze o współmałżonku. To aku-
rat nie jest trudne, jeśli tego od począt-
ku pilnujemy. Poza tym, że wzmacnia 
to naszą relację, tworzy jednocześnie 
wokół nas zaporę bezpieczeństwa. Da-
jąc świadectwo zakochania we współ-
małżonku nie jesteśmy tak łatwym 
„łupem” zdrady i jednocześnie wzmac-
niamy swój układ odpornościowy na 
chwile słabości. A zazdrość nie ma się 
gdzie zagnieździć. 

Wiadomo, że zazdrość, jako jeden z grzechów głównych,  
musi stać w sprzeczności z miłością. Z drugiej jednak strony  
w Biblii czytamy kilkukrotnie o „zazdrosnej miłości  
Pana Zastępów”. Czyli co robić? 

Iza i Wincenty Pipkowie

Bank pomysłów. Zazdrość 
jest uczuciem, przejawia się w zachowa-
niach. oto parę wskazówek, jak nad nią 
pracować, by nasza miłość małżeńska 
się doskonaliła:
l  Nie będę pielęgnować w sobie myśli 

typu: „ty masz lepiej niż ja”, „ja się do 
tej pory poświęcałam/em”.

l  Spróbuję unikać sytuacji, gdy chcę być 
lepsza/y od współmałżonka – nie za-
wsze muszę wygrywać :).

l  Nie będę porównywał/a współmałżon-
ka do innych. 

l  Pochwalę współmałżonka za to, co 
zrobił/a dla mnie, dla dzieci, dla domu.

l  Będę dumna/y z sukcesów współ-
małżonka w pracy – powiem jej/jemu  
o tym.

l  Powiem innym coś dobrego o współ-
małżonku. 

l  Zastanowię się, jakie talenty ma współ-
małżonek i podziękuję jej/mu za nie 
przy najbliższej okazji.

l  Pokażę współmałżonkowi, że jej/jemu 
ufam; np. nie skomentuję jej/jego sa-
modzielnego wyjścia do kina.

l  Zaprzestanę zabawnych i moim zda-
niem niewinnych rozmów z koleżanką/
kolegą z pracy, które mogą wywoływać 
we współmałżonku niepokój. 

l  otwarcie porozmawiam ze współmał-
żonkiem o tym, co powoduje moją za-
zdrość. Wspólnie znajdziemy rozwią-
zanie.

l  Twoja inspiracja do pracy nad zazdrością.

Wyleczmy naszą miłość z zazdrości! 
od zaraz, od dzisiaj!



Jakie są statystyki w naszej  
parafii – osoby uczęszczające  
do kościoła versus wierzący?  

Nasza parafia św. Marii Magdaleny leży 
na przedmieściach Warszawy i z tego po-
wodu sytuacja demograficzna ulega cią-
głym zmianom. Stąd trudność „policzenia” 
parafian. W czasie ostatniej kolędy założy-
liśmy ponad 70 nowych kart rodzinnych. 
Jednocześnie są rodziny, które wyprowa-
dzają się stąd w inne miejsca. Także młodzi 
ludzie, studenci i uczniowie szkół średnich 
często wyjeżdżają poza teren parafii na dal-
szą edukację. 

Dodatkowo młodzi łączą się w małżeń-
stwa i większa część spośród nich wypro-
wadza się, ale druga część, raczej mniej-
sza, pozostaje ze swoim współmałżonkiem 
u nas. Wreszcie zmienia się liczba para-
fian, gdyż ludzie umierają i rodzą się, ale tu 
raczej przybywa nam parafian. Po kolędzie 
odwiedziliśmy ponad 1200 rodzin, czyli ¾ 
tych, których mamy w kartotece parafial-
nej. Do tego dochodzi ok.10% mieszkań-
ców, z którymi nie mamy w ogóle kontak-
tu. Chcę powiedzieć, że z tych powodów 
mamy trudność precyzyjnego określenia, 
ilu wiernych mieszka aktualnie w parafii. 
Szacuję, że jest to liczba około 5 tys. osób.

Co roku na jesieni liczymy dominican-
tes, czyli osoby będące na Mszy św. w okre-
śloną niedzielę. Jest to liczba, w ostatnich 
latach nieco płynna, od ok. 1600 osób  
do ok. 1900. Ale pamiętajmy, że liczymy 
wiernych od wieku szkolnego, czyli od 7 
roku życia. Tak więc powinno się jeszcze 
dodać liczbę ok. 500 dzieci, których nie  

liczymy jako uczestników liturgii, a które 
są liczone jako parafianie łącznie z dorosły-
mi. Jest też grupa osób w podeszłym wieku 
i chorych, którzy nie są w stanie przybyć 
do kościoła na Mszę św., lub też osoby które 
w tę niedzielę miały przeszkodę aby przybyć 
do świątyni, albo były na wyjeździe w in-
nym kościele. Poza tym mamy grupę „adop-
towanych parafian”, którzy systematycznie 
uczestniczą w Mszach św. w niedziele u nas, 
a mieszkają poza granicami parafii. Z kolei 
jest też pewna grupa naszych parafian, któ-
rzy bardziej lub mniej regularnie są na Mszy 
św. w innych parafiach. 

Jeśli przyjąć takie założenia, to wyni-
ka z nich, że w niedzielę, kiedy liczymy 
wiernych, uczestniczy w liturgii ok. 40% 
parafian (a może nieco więcej, czyli nawet 
ponad 45%).

Jak wciągnąć do wspólnoty 
mieszkańców parafii, którzy  
nie interesują się życiem parafii? 

Nie ma tu łatwej odpowiedzi, gdyż do 
każdego człowieka można dotrzeć jakoś 
inaczej. W ciągu 15 lat mojej posługi jako 
proboszcza jestem świadkiem, że do jed-
nych Pan Bóg trafił poprzez posługę które-
goś księdza, do innych poprzez wiernych 
świeckich, do jeszcze innych poprzez ja-
kieś wydarzenia trudne lub radosne. 

Widać to wyraźnie w przypadku osób 
umierających, które się otworzyły na Boże 
Miłosierdzie i zaczęły przyjmować sakra-
menty święte albo wiele lat wcześniej, 
albo prawie w ostatniej chwili. Cieszę się, 
że coraz więcej osób chce korzystać z po-

sługi księży w pierwsze piątki miesiąca 
i z posługi szafarzy w niedziele i święta. 
Jesteśmy świadkami jak te osoby spokoj-
nie dojrzewają do wieczności.

Co robią księża i świeccy,
co jeszcze moglibyśmy zrobić? 

Przede wszystkim przez świadectwo ży-
cia i zaangażowaną posługę mamy ukazywać 
prawdziwy obraz Boga i Kościoła i wówczas 
piękno Boga i Kościoła będzie pociągające 
dla innych, gdyż często to fałszywy, karyka-
turalny obraz Pana Boga i Kościoła staje się 
powodem zamknięcia się człowieka na wiarę 
i odrzucenia Pana Boga oraz Kościoła. 

Mamy wiele okazji ku takiej formie 
ewangelizacji: każda Msza św., rekolek-
cje parafialne i szkolne, katechizacja dzieci 
i młodzieży, okolicznościowe katechezy 
dorosłych w kościele dotykające różnych 
aspektów życia chrześcijańskiego. Są grupy 
formacyjne Odnowy w Duchu Świętym, 
grupy biblijne, Domowy Kościół, grupa 
oazowa. Staramy się pięknie przygotować 
Triduum Paschalne, mamy wypracowaną 
tradycję rorat w Adwencie, czy innych nabo-
żeństw związanych z rokiem liturgicznym. 
Co roku organizujemy w parafii niedzielę 
ewangelizacyjną i później Rekolekcje Ewan-
gelizacyjne Odnowy. Na terenie parafii jest 
dom rekolekcyjny, z którego korzystają ka-
tolicy z Polski i diecezji, więc dlaczego nie 
mieliby korzystać również parafianie? 

Takim przedpolem duszpasterskim jest 
również nasza kawiarenka, gazeta, stro-
na internetowa, festyn, bal charytatywny, 
kino Alek, gdyż mogą z nich skorzystać 
osoby, które już nie wejdą do kościoła, 
a zachęcone przez parafian: „przyjdź i zo-
bacz”, zdecydują się, by tu wejść i bez 
wielkich zobowiązań samemu się przeko-
nać jak to wygląda. 

Ważnym miejscem spotkania z tymi, 
którzy już nie uczestniczą systematycznie 
w Mszach św., jest doroczna wizyta dusz-
pasterska, czy kancelaria, gdzie przycho-
dzą załatwić jakieś sprawy, taką szansą jest 

W naszej parafii jest 50 procent wierzących, którzy przychodzą do kościoła bardzo sporadycznie,  
a w różnego rodzaju inicjatywach parafialnych angażują się zazwyczaj te same osoby.  
Zapytaliśmy księdza Proboszcza, co o tym myśli?

Odpowiada ks. Mirosław Cholewa

Jak przekonać nieprzekonanych?
zaPytaJ księdza
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Ból, zmęczenie, modlitwa i kilkadziesiąt kilometrów przebytych 
nocą w samotności. W tym roku w piątek 3-go kwietnia po raz szósty  
z naszej parafii w Magdalence wyruszy Ekstremalna Droga Krzyżowa. 

Łukasz Grochala

Droga przebaczenia

przygotowanie ich dzieci do sakramentów: 
chrztu, spowiedzi świętej, komunii św., 
przygotowanie młodych do bierzmowania, 
do małżeństwa. Nie możemy przegapiać 
tej szansy i robić co możliwe, by przybli-
żyć tych ludzi do Pana Boga.

Co robimy nie tak dla tych 
ponad 50 procent 
nieuczęszczających do kościoła?

Pierwsze co mi się nasuwa, to tracimy 
część dzieci i młodych, którzy oddalają się 
od Kościoła po pierwszej komunii św., oraz 
po bierzmowaniu. Myślę, że otrzymują za 
mało wsparcia w rodzinach i w parafii. 
Bo jeśli naprawdę poznaliby miłość Boga 
i piękno Kościoła, czy odeszliby? Do prze-
myślenia jest sposób przekazywania wiary 
młodym w rodzinach, wychowywania ich 
w wierze. Nie bądźmy skąpi w dawaniu 
czasu, uwagi i miłości dzieciom i mło-
dzieży. W ostatnich latach utworzyliśmy 
szkoły katolickie, które we współpracy 
z rodzicami dają większą szansę młodym 
w mądrym wejściu w dorosłe życie, dzięki 
czemu tworzy się przyjazne środowisko 
dla solidnego kształcenia intelektu i pie-
lęgnowania wiary w sercach młodych.

Druga kwestia to świeccy katolicy, którzy 
są za bardzo wycofani i nieśmiali w składa-
niu świadectwa wiary wobec wątpiących 
i niewierzących. A przecież jest tyle okazji, 
by to czynić w sąsiedztwie, w pracy, wśród 
osób zaprzyjaźnionych. Jeśli odkryliśmy 
„prawdziwy skarb”, jeśli znaleźliśmy „dro-
gocenną perłę”, to dlaczego nie chcemy się 
tym dzielić z innymi? Dlaczego się wstydzi-
my swojej przynależności do Kościoła?

Trzecia kwestia – ta nieśmiałość  
do dzielenia się wiarą wynika z różnych 
przyczyn, ale jedną z nich jest zbyt mała 
wiedza religijna. Dlatego potrzeba się do-
kształcać – mamy bibliotekę, gazetę para-
fialną, tygodniki katolickie, grupy forma-
cyjne, czy okazjonalne katechezy (w tym 
roku, raz w miesiącu proboszcz mówi 
o modlitwie) – tylko z nich korzystać.

Czwarta kwestia (w sumie najważniej-
sza) to potrzebne zaplecze modlitewne 
i tutaj również mamy w parafii przywilej 
cotygodniowej doby adoracji Najświętsze-
go Sakramentu, gdzie możemy omadlać 
osobiste i parafialne sprawy, wystarczy 
jedynie decyzja by dołączyć do grupy już 
adorujących. Potrzeba, byśmy sami coraz 
bardziej płonęli żywą wiarą, a wówczas 
zapalimy też innych. 
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Ekstremalna Droga Krzyżowa to forma duchowości, która dla wielu staje się 
sposobem na życie. Prawdziwe spotkanie z Jezusem pośrodku zmagania spra-
wia, że nie chce się już żyć normalnie, tylko ekstremalnie, czyli w pełni – wy-
jaśnia ks. Jacek Stryczek, pomysłodawca EDK.

Uczestnicy mają do pokonania wybraną, ponad 30-kilometrową trasę w nocy. 
W czasie drogi modlą się i zmagają się z własnymi słabościami. W wydarzeniu biorą 
udział zarówno wierzący, jak i niewierzący. Ci pierwsi – by przeżywać ból choć trochę 
podobny do tego, którego doświadczał Jezus przed śmiercią i by zbliżać się do Boga. 
Ci drudzy – by stanąć twarzą w twarz z własnymi lękami, niedoskonałościami i tym 
słabszym „ja”. Dla jednych i drugich to wyjątkowe doświadczenie, które zmienia życie.

Tylko rok temu wydarzenie zgromadziło prawie 95 tysięcy ludzi. 
W pogłębianiu przeżywania pokonywanej trasy uczestnikom mogą pomóc specjalnie 

przygotowane rozważania, dostępne na stronie EDK i rozdawane uczestnikom w dniu 
wymarszu. 

Jak podkreśla ks. Jacek Stryczek Ekstremalną Drogę Krzyżową łączą ludzie z ide-
ałami. Tacy, którzy chcą dawać sobie i innym szansę na nowe, lepsze życie. Marzą 
o lepszym świecie. Nie narzekają na to, jak świat jest urządzony, ale ten świat zmie-
niają. Biorą za niego odpowiedzialność. – Zapraszam Was do drogi krzyżowej. Ona 
poprowadzi Was za Chrystusem do bycia chrześcijańskim liderem. A może również do 
współtworzenia nowego, lepszego świata. Razem z nami – zachęca ks. Stryczek. 

Zapisy wystartowały na www.edk.org.pl.
Aby zostać uczestnikiem EKSTREMALNEJ DROGI KRZYŻOWEJ wystarczy wejść na 

www.edk.org.pl i w zakładce Trasy 2020, wybrać trasę z województwa w Magdalence, która 
dostępna jest w jednym z trzech wariantów (Derdy – 31 km, Magdalenka – 42 km i Lewiczyn 
– 50 km). Widzimy się 3.04.2017 r. o godz. 20.00 na Mszy św. w Magdalence.

EDK a koronawirus
Wszyscy z zaniepokojeniem śledzimy doniesienia medialne dotyczące koronawirusa. 

Rozumiemy powagę sytuacji. Przyjmujemy, że je-
śli lokalne władze podejmą decyzję odnośnie bez-
pieczeństwa, należy się im podporządkować.

Przypominamy, że EDK to indywidualna 
praktyka religijna. Samotnie, albo w małej gru-
pie. Można wyruszyć w dowolnym momencie 
Wielkiego Postu, bądź o dowolnej porze roku.

W oparciu o obecną wiedzę uważamy, że EDK 
powinno się odbyć z większym akcentem na indy-
widualny charakter modlitwy i samotną wędrówkę 
na szlaku. Proponujemy również, aby przynajmniej 
w części intencję przejścia EDK ofiarować za usta-
nie pandemii. 



kardynał stefan Wyszyński

Wielka Nowenna

Nowenna to modlitwa przebła-
galna trwająca dziewięć dni. 
Kardynał Stefan Wyszyński 
przedłużył ją do dziewięciu 

lat. To była wielka odnowa religijna i mo-
ralna. Takie narodowe rekolekcje. Rozpo-
częły się w roku 1957 na Jasnej Górze, 
a zakończyły w 1966 w rocznicę tysiącle-
cia chrztu i przyłączenia Polski do zachod-
niej cywilizacji. Dziś moglibyśmy nazwać 
to przedsięwzięcie szeroko zakrojonym 
i doskonale zaplanowanym projektem 
z zapleczem organizacyjnym i intelektual-
nym Prymasa. Projekt ten, nazwany Wiel-
ką Nowenną, miał na celu wypracowanie 
w Polakach wewnętrznej suwerenności. 
Po co? Bo ludzie wolni prędzej czy później 
sprawią, że wolny będzie naród – twierdził 
prymas Wyszyński.

Maryja to jego nadzieja
Prymas swój pomysł oparł na kulcie Ma-

ryi i symbolu, jakim dla Polaków jest Jasna 
Góra. Ta decyzja była przemyślana. I to nie 
tylko ze względu na wielką miłość pryma-
sa Wyszyńskiego do Matki Bożej, choć  
na pewno miało to znaczenie. Chodziło 
o kult zakorzeniony i nośny wśród mas 
wierzących. Jeśli wiara ma przetrwać 
w zderzeniu z programowym ateizmem, 
musi być silna wśród zwykłych ludzi. Roz-
wijał więc formy ludowej pobożności: piel-
grzymki do sanktuariów, wielkie celebracje 
religijne, peregrynacje obrazów, nabożeń-
stwa majowe i październikowe różańce. 

Intelektualiści byli zbyt miękcy
Projekt prymasa Wyszyńskiego był 

źle przyjmowany w środowisku inteli-
gencji katolickiej. Krakowski „Znak” czy 
środowisko „Tygodnika Powszechnego” 
patrzyło wtedy z nadzieją na organizowa-
ny właśnie Sobór Watykański II i dialog 
teologiczny oraz filozoficzny ze światem 
współczesnym. 

Prymas wiedział, że jest krytyko-
wany. Był jednak nieugięty. Mówił, 
że jeśli ktoś się sprzeciwi programo-
wi Wielkiej Nowenny, cytuję: będzie 
miał ze mną do czynienia. Skąd ten 
upór? Z wewnętrznego przekonania, 
że konflikt z komunizmem rozegra się 
przede wszystkim w konfrontacji ma-
terialistycznego ateizmu z katolicy-
zmem. Nie mógł się w tej walce oprzeć  
na środowisku intelektualistów, bo czę-
sto szło one na daleko idące ustępstwa 
wobec władzy. Prymas widział także jak 
na Zachodzie rozdyskutowane, zajęte 
poznawaniem myśli teologicznej towa-
rzystwo, rezygnuje z chrześcijańskich 
wartości wobec oporu swoich rządów. 
Po latach premier Tadeusz Mazowiecki 
(wywodzący się ze środowiska oficyny 
wydawniczej „Znak”) przyznał, że nie 
rozumieli tego właściwie i że nie mieli 
racji, sprzeciwiając się Wyszyńskiemu. 

W blokowiskach działo się źle
Kult maryjny był już w XVI wie-

ku rozpowszechniony wśród chłopsko-
-szlacheckiego społeczeństwa polskiego, 
a od XIX wieku w środowisku wiejskim 
i robotniczym. Miał być widocznym an-
tidotum na fakt, iż w nowopowstających 
miejskich blokowiskach pozbawionych 
kościołów, zaroiło się od „nowych lu-
dzi” wstydzących się swego wiejskiego 
pochodzenia, coraz bardziej oderwanych 
od wartości, z łatwością podejmujących 
decyzje o rozwodach, aborcjach, kradzie-
żach, często uzależnionych od alkoholu. 

Nastrój religijny to za mało
Co szczególnie ważne w Wielkiej 

Nowennie, to fakt, że w pobożności 
ludowej istnieje silny związek między 
wiarą a przynależnością narodową. 
W centrum polskiej religijności stanęła 
Matka Boża jako opiekunka cierpiącego 

narodu. Kardynał Wyszyński był prze-
konany, że to jedyny sposób, by zacho-
wać wewnętrzną suwerenność w obliczu 
komunistycznej władzy, która progra-
mowo niszczyła tożsamość duchową 
i kulturową Polaków. Jednak nie chodzi-
ło mu tylko o puste gesty. Mawiał, że nie 
wystarczy nastrój religijny, konieczne 
jest jeszcze życie religijne. 

Przez dziewięć lat do diecezji w Pol-
sce „z centrali” z ulicy Miodowej od pry-
masa przysyłano materiały, które miały 
organizować całe życie religijne parafii. 
Nie brakowało tam tematów takich jak: 
nieuczciwość, nierzetelność, pijaństwo, 
cwaniactwo, kradzieże. Nie wszystkim 
się podobała ta dziewięcioletnia centra-
lizacja. Młodzi, ambitni księża zżymali 
się, że nie mogą głosić własnych kazań, 
że materiały są napisane trudnym języ-
kiem, że nie pasują do wiejskich para-
fii, jednak ostatecznie sprzeciw wobec 
kardynała nigdy nie nabrał prawdzi-
wej mocy. Wędrujące po Polsce kopie 
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 
sprawiały, że ludzie prawdziwie i głębo-
ko się nawracali. Mówił o tym biskup 
Pieronek spowiadający wówczas jako 
ksiądz: Pijacy przyrzekali nie pić i trzy-
mali się swoich postanowień, złodzieje 
okradający swoje zakłady pracy odda-
wali skradzione rzeczy.

Ostatni akt Wielkiej Nowenny, czyli 
„Oddanie się w niewolę Maryi za wolność 
Kościoła w Polsce i świecie” był odczy-
tany w roku milenijnym we wszystkich 
diecezjach i parafiach. I choć określenie 
„oddanie się w niewolę” nie podobało się 
wielu hierarchom, to Prymas tłumaczył, 
że sam jest „niewolnikiem Maryi”, i że to 
niewola miłości. 

Tekst powstał na podstawie książki Ewy 
Czaczkowskiej: „Kardynał Wyszyński. Bio-
grafia”, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2013 

To największy projekt prymasowski w 33-leciu jego posługi.  
W 1966 roku, w rocznicę chrztu Mieszka I, miał wprowadzić  
Polaków w drugie tysiąclecie chrześcijaństwa  
w komunistycznej Polsce jako ludzi wierzących. 

Teresa Jaskulska-Gil
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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 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.
24-GODZINNA ADORACJA  
zapraszaMy Wszystkich do cichej,  
indyWidualnej ModlitWy przy  
najświętszym sakramencie w każdy  
piątek od 7.00 rano przez całą dobę,  
(również późnym wieczorem Lub w nocy) 
do soboty do godziny 7.00. to dobra 
okazja, by pobyć z jezusem sam na sam 
i przedstawić mu wszystkie swoje sprawy.
SPOWIEDŹ codziennie od 17.45, W nie-
dzieLe 15 min przed mszami św., w pierw-
sze piątki miesiąca od 16.00 do 17.00 
spowiedź dLa dzieci, od 17.00 spowiedź 
dLa dorosłych. msza św. o godz. 16.30 
(z udziałem dzieci) i o 18.00.  
w LesznowoLi spowiedź od 7.30.  
msza św. o 8.00. 
RÓżANIEC w pierwsze soboty  
miesiąca o godz. 16.30., w każdą pierwszą 
niedzieLę miesiąca po mszy św. o 8.30.  
w kapLicy w LesznowoLi w każdą pierwszą 
środę o 19.00.
SPOTKANIA RODZI CÓW  
PRZED I KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ  
w poniedziałki po trzeciej niedzieLi  
miesiąca o godz. 20.00. w domu  
rekolekcyjnyM.
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. dodatkowe przygo-
toWanie par niesakraMentalnych przed 
chrztem dziecka w trzecią sobotę  
miesiąca o godz. 17.00.
MODLITWA WSTAWIENNICZA 
grupy ModliteWnej odnoWy W duchu  
świętym emmanueL w pierwsze piątki  
miesiąca od 17.00 do 18.00  

w pomieszczeniu przy wejściu na chór.
SPOTKANIA GRUP ODNOWY  
W DUCHU ŚWIĘTYM: „eMManuel” 
w każdy wtorek o 19.00 w domu rekoLek-
cyjnym. „nowe jeruzaLem” w każdy piątek 
o 19.15 w kościeLe. „skała pana” w każdy 
piątek o 20.15 – zbiórka przed kościołem.
CHORYCH KSIĘżA ODWIEDZĄ 
według wcześniej przyjętych zgłoszeń, 
w pierwszy piątek miesiąca przed  
południem. 
KOBIECE SPOTKANIA BIBLIJNE  
odbywają w każdy czwartek po mszy św. 
o 10.00. 
MĘSKIE STUDIUM BIBILIJNE 
zaprasza w środy na 20.30,  
mężczyzn bez wzgLędu na wiek  
i znajomość bibLii.
SPOTKANIA MINISTRANTÓW  
I LEKTORÓW odbywają się w kościeLe 
w co drugą sobotę o 10.00.
WYPOMINKI magdaLenka drugi piątek 
miesiąca – msza święta wypominkowa 
o 18.00; LesznowoLa druga środa miesią-
ca, msza święta wypominkowa 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 PARAfIALNY spotykamy się 
w poniedziałki o 19.00 w kawiarence

i zapraszaMy serdecznie Wszystkich 
młodych duchem!

OGŁOSZENIa	bieżĄce
W WIELKIM POŚCIE gorzkie żaLe 
w niedzieLe w kościeLe i w kapLicy  
o godz. 9.30 (za uczestnictwo można 
uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi 
warunkami). droga krzyżowa w kościeLe 
z udziałem dzieci w piątki wieLkiego postu  
o godz. 17.30, dLa dorosłych o godz. 
18.45. zachęcamy też do abstynencji  
od aLkohoLu. złota księga trzeźwości 

Rzymskokatolicka Parafia  
św. Marii Magdaleny,

Magdalenka, 
ul. Ks. Kan. H. Słojewskiego 19

05-552 Magdalenka
www.parafiamagdalenka.pl
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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), Urszula Bulicz, 
ks. Mirosław Cholewa, Łukasz Grochala, Barbara Habich,  
Jacek Kwiatkowski, Mirosława osińska (korekta), Izabela Pipka,  
Wincenty Pipka, Marlena Rowińska.

jest wyłożona do wpisu w kapLicy  
zesłania ducha świętego.
REKOLEKCJE W PARAfII  
W dniach 26, 27 i 28 Marca.  
poprowadzi je ksiądz tadeusz huk.
26 I 27 MARCA
9.00 spotkanie rekolekcyjne

18.00 spotkanie rekolekcyjne

20.00 spotkanie rekolekcyjne

28 MARCA
9.00 nabożeństwo pokutne i spowiedź

11.30 nabożeństwo pokutne i spowiedź 
(z udziałem dzieci)
16.00 nabożeństwo pokutne i spowiedź

18.00 nabożeństwo pokutne i spowiedź

PIERWSZY PIĄTEK 3 KWIETNIA. 
spowiedź w kapLicy w LesznowoLi  
od godz. 7.30, msza św. o godz. 8.00; 
spowiedź w kościeLe od godz. 16.00. 
msza św. z udziałem dzieci o godz. 16.30, 
z udziałem dorosłych o godzinie 18.00. 
do chorych udamy się jak zwykLe.
SPOTKANIE PAR NIESAKRAMEN-
TALNYCH spotkanie przed chrzteM 
dziecka w sobotę 4 kwietnia o godz. 
18.00. 
PRZED CHRZTEM przygotoWanie  
dla rodzicóW przed chrzteM dziecka  
i spisanie aktu w sobotę 4 kwietnia 
o godz. 19.00.
UROCZYSTY RÓżANIEC w pierwszą 
sobotę miesiąca 4 kwietnia o godz. 17.00, 
zaś w niedzieLę 5 kwietnia po gorzkich 
żaLach o godz. 9.30 różaniec  
i katecheza Maryjna.
MSZA ŚW. ZA KOŁA RÓżAńCOWE  
6 kWietnia o godz. 18.00.
MSZA ŚW. ZA DUSZE W CZYŚćCU 
CIERPIĄCE 7 kWietnia o godz. 18.00.
TRIDUUM PASCHALNE W TYM 
ROKU: 9.04. Wielki czWartek – o godz. 
19.00 msza św. wieczerzy pańskiej; 
10.04. wieLki piątek  
– o godz. 19.00 Liturgia męki pańskiej
11.04. wieLka sobota  
– o godz. 20.30 Wigilia paschalna

12.04 niedziela Wielkanocna  
– o godz. 7.00 procesja rezurekcyjna, 
po niej msza św.



sylWetki

Ile zawodów Pan wykonywał?
Miałem kilka zawodów. Skończyłem uniwersytecką ekono-

metrię czyli ekonomię z matematyką i pracowałem kilka lat jako 
asystent na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskie-
go. Ale muzyka ostatecznie zwyciężyła i od czterdziestu lat jest 
moim głównym zawodem.

W tamtych czasach, ale obecnie jest podobnie, nie było zbyt 
wielu możliwości uczenia się śpiewania muzyki dawnej, a to 
właśnie mnie pasjonowało. Musiałem wyjechać zagranicę, aby 
pójść na studia w dziedzinie interpretacji tej muzyki. Po powro-
cie do kraju założyłem zespół wokalny Bornus Consort, który 
prowadzę do dziś. Przez dwadzieścia lat uczyłem dominikanów 
w Krakowie i Warszawie chorału gregoriańskiego i pieśni trady-
cyjnych. Mogę powiedzieć, że więk-
szość polskich dominikanów, to moi 
dawni studenci. No i byłem jeszcze 
instruktorem narciarskim.
Czy Pana zdolności matematycz-
ne przyczyniły się do rozwoju 
zdolności muzycznych?

Gdyby mi ktoś zadał pytanie, ja-
kie studia trzeba skończyć, aby się 
zająć chorałem gregoriańskim odpo-
wiedziałbym, że najodpowiedniejsze 
byłoby studiowanie matematyki. 

Myślę, że zdolność uczenia się 
jest fundamentalna we wszystkich 
dziedzinach życia, a wykształcenie 
matematyczne nadaje się do rozwi-
nięcia tej zdolności. Studiując ma-
tematykę, uczymy się samodyscy-
pliny, myślenia, poznawania źródeł 
i wyposażamy swój umysł w narzę-
dzia do poznawania innych dzie-
dzin. Młodym ludziom udzieliłbym 
porady, aby uczyli się matematyki, 
potem znów uczyli się matematyki, 
a dopiero na końcu wybrali sobie 
zawód. 
Czy śpiewając podczas liturgii 
stajemy się bardziej religijni?

Ciekawe pytanie. Niektórzy 
mówią, że ten, kto studiuje teolo-
gię traci wiarę a ten, kto studiuje 
biblistykę traci rozum. Rzeczywi-
ście, istnieje „coś” z tej prawdy. 
Znam takie przypadki. To, że się 
jest blisko tych spraw nie daje żad-
nej gwarancji. Śpiewając muzykę  

sakralną jest się blisko kwestii sakralnych, możliwie najlepszej 
liturgii i wtedy zaczynają się pojawiać wątpliwości. Czasami 
taka obecność przybliża, a czasami oddala, bo uruchamia się 
krytyczne myślenie. 
Dlaczego muzyka dawna jest ciągle modna?

Muzyka dawna to nie ta, która kiedyś była, a teraz jej nie ma. 
Jest to raczej pewien sposób myślenia o muzyce w ogóle. Mia-
nowicie takiego myślenia, które podchodzi z pokorą do dawnego 
dzieła. Stara się odtworzyć okoliczności powstania tej muzyki, 
jej wykonywania, użycia właściwych dla epoki instrumentów 
i technik muzycznych. Jeśli te wszystkie elementy wykonania 
pasują do siebie, to takie wykonanie jest na ogół lepsze niż kiedy 
dzisiejszy muzyk, bardziej ufający swoim zdolnościom niż wie-

dzy, wymyśla tę muzykę na nowo, 
traktując dzieło jako zaledwie punkt 
wyjścia. 
Co Pan sądzi o wykorzystaniu 
w kościele nowoczesności, np. 
głośnych instrumentów muzycz-
nych?

Jako młody człowiek nie bardzo 
lubiłem słuchać w kościele śpie-
wu pań zawodzących np. godzinki. 
Dzisiaj dałbym wszystko, żebym 
mógł tego posłuchać. Paradoksal-
nie nie znosząc tych pieśni, dobrze 
je zapamiętałem. Dzięki temu dziś, 
jestem ich depozytariuszem; chyba 
za karę. Wiem, jak je śpiewano i od-
kryłem „moc” tego śpiewu. Moc jest 
w szczerym sposobie śpiewania, ale 
także w ich długości. Kiedyś w litur-
gii można było śpiewać długie pieśni 
w całości, dziś śpiewa się tylko ich 
części. Uważam, że w ten sposób 
działamy na szkodę pieśni, czynimy 
je nawet niezrozumiałymi.

Muzycy współcześni fundują 
nam solidny łomot, ponieważ wyko-
rzystują wielkie instrumenty, często 
jeszcze wzmacniane elektronicznie. 
Niepotrzebnie. Akustyka kościoła 
na ogół wystarcza. Wystarczy zna-
leźć odpowiednie miejsce do śpie-
wania. W starych kościołach zwykle 
to jest miejsce skąd tradycyjnie śpie-
wali kantorzy. W nowych takiego 
miejsca trzeba samemu poszukać. 
Ale na pewno takie miejsca są. 

Pan od sztuki wysokiej
Marcin Bornus-szczyciński dyryguje chórem prowadzącym śpiew podczas Mszy św. o 11.00.  
W czerwcu ubiegłego roku został uhonorowany medalem Papieskiej Rady ds. Kultury.

Rozmawiała: Urszula Bulicz

Pan Marcin to człowiek niezwykle 
aktywny – codziennie pływa, często 
jeździ na nartach lub na rowerze.  

Przez dwadzieścia lat uczył  
krakowskich dominikanów  

śpiewania chorału gregoriańskiego 
oraz był kantorem w Świątyni  

Opatrzności Bożej. Kocha język 
ojczysty, ponieważ jest doskonały, 

przepiękny i da się nim  
wyrazić wszystko. 
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