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IANaprawdę nie o epidemii będzie 
ten tekst. Będzie o… Zesłaniu 
Ducha Świętego. Bo czymże
innym  jak nie swoistym 
wyjściem z kwarantanny 
był dla Apostołów dzień 
Pięćdziesiątnicy.

Wincenty Pipka

mam to z BiBLii

Zwróćmy uwagę, jaki jest status 
Apostołów po Zmartwychwsta-
niu? Spotkali w życiu Jezusa, są 
po kilku latach katechezy, for-

macji, po przyjęciu Pierwszej Komunii św., 
widzieli sporo znaków i cudów, nawet już 
sami w imię Jezusa działali. Podobnie jak 
większość z nas. Czy to już jest pełnia życia 
chrześcijańskiego?

Chrystus zmartwychwstał – największe 
wydarzenie ever! A co robią jego ucznio-
wie? Dwóch poszło do Emaus, Maria Mag-
dalena snuła się po ogrodzie wokół grobu, 
Tomasz nie wierzył, Piotr z ekipą poszli ło-
wić ryby. Każdy pozostał ze swoim wyobra-
żeniem Jezusa i wspomnieniem o Nim. 

A jednak wspólnota
Jezus to przewidział jeszcze przed Ogrój-

cem: Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy. 
Bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozpro-
szą się owce stada (Mt 26, 31). Co zatem 
robi zaraz po zmartwychwstaniu? Najpierw 
wszystkich zbiera razem. Magdalenę wezwał 
po imieniu, Tomaszowi pozwolił grzebać 
w ranie, uczniom z Emaus cierpliwie tłuma-
czył jak jest, a nie jak się wydaje. Pierwszym 
celem było – zebrać razem. Mógł przecież 
każdemu się objawić indywidualnie, wyjaś-
nić w czym rzecz i posłać. Jednak zdecydo-
wał inaczej: dawał się poznać i zbierał wspól-
notę. Czy to już była pełnia życia? Nie!

Apostołowie siedzieli razem, ale drzwi 
były zamknięte z obawy przed Żydami 
(J 20, 19). Bali się bardziej niż my coronawi-
rusa. Przypomnijmy sobie, jak każdy zamy-

kał się w domu, „odkażał chleb”, zakładał 
maseczki (a dla pewności jeszcze kalesony), 
żeby tylko przetrwać. Czy to jest prawdziwe 
życie? Nie! To stan mocno przejściowy. 

Właśnie to doświadczenie, gdy tuż przed 
Wielkanocą zostaliśmy pozbawieni możli-
wości uczestniczenia w Mszach św. powinno 
nam dać do myślenia. Zostaliśmy z naszy-
mi wyobrażeniami. Dotknęliśmy sytuacji, 
o której mówił Jeremiasz: Nawet prorok i ka-
płan błądzą po kraju nic nie rozumiejąc (Jr 
14, 18). Czyż tak nie było? Niektórzy księ-
ża wbrew zakazom organizowali Msze św. 
dla dziesiątek ludzi, inni zamykali kościoły 
na cztery spusty. My nie wiedzieliśmy czy 
„ważna” będzie Msza św. z Telewizji Trwam 

czy z TVN-u? Czy Komunia św. przyjęta na 
ręce, czy do ust? Zupełnie jak apostołowie 
z Emaus, którzy samego Chrystusa przeko-
nywali, że jest chyba jedynym, który nie ma 
pojęcia o chrześcijaństwie.

Gotowi do wyjścia?
Sytuacja jak widać znana od samego 

początku. Czyli nie tylko po epidemii, ale 
i po Golgocie i Zmartwychwstaniu czeka 
nas wyjście z kwarantanny. Patrzmy za-
tem dalej na instrukcję Jezusa. Zebranie 
Apostołów w miejscu to tylko początek. 
Potem trwali jednomyślnie na modlitwie 
razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezu-
sa, i braćmi Jego (Dz 1, 14). Czy byli już 
gotowi do wyjścia? Do życia w pełni? Jesz-
cze nie! Ale byli już blisko. Świadomość, 
że w pojedynkę nie da się być prawdzi-
wym katolikiem, że trzeba trwać w jedności 
z Kościołem przy Maryi, to są właściwe wa-
runki. I pokorne przekonanie, że siła nie pły-
nie ze mnie, a pochodzi od Ducha Świętego.

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięć-
dziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem 
na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć 
z nieba szum, jakby uderzenie gwałtowne-
go wiatru, i napełnił cały dom, w którym 
przebywali. (…) I wszyscy zostali napełnieni 
Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi 
językami, tak jak im Duch pozwalał mówić 
(Dz 2, 1-4). Tak to działa: wspólnota, zjed-
noczenie z Kościołem, modlitwa i potem 
mówisz w imieniu Boga, ale nie swoim 
językiem! Nie musisz się już bać, bo Duch 
Święty mówi i działa za ciebie.

Tak katolik wychodzi z kwarantanny! Nie 
po cichu, w maseczce i rękawiczkach, skrada-
jąc się do nocnej „Biedronki” i najlepiej żeby 
nikogo nie spotkać. Nie! Głośno mówi z nie-
wzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego 
wyście ukrzyżowali [przyp.: już pogrzebali], 
uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem (Dz 2, 36). 
Mówi z taką mocą, żeby słuchający pytali: 
Cóż mamy czynić, bracia? (Dz 2, 37).

Jak powinien wyglądać Kościół 
po kwarantannie? Trwali oni w nauce Apo-
stołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba 
i w modlitwach. (…) Pan zaś przymnażał 
im codziennie tych, którzy dostępowali zba-
wienia (Dz 2, 42-47). Czy to o nas? Damy 
radę? Zjednoczyć się? Słuchać księży? Od-
dać wiele swojego „ego” dla dobra wspól-
noty? Wyzbyć się swojego języka, na rzecz 
języka Ducha Świętego? Jest okazja zrobić 
naprawdę wielkie rzeczy! Być katolikiem, 
a nie... katolem. 

mam to z BiBLii
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 Zesłanie Ducha 
Świętego, El Greco, 
(1596-1600)

Wychodzenie
z kwarantanny
czyli Pięćdziesiątnica



ażeby „bardziej być”! Zawsze do 
tego prowadzą wskazania Ewange-
lii. W każdym bez wyjątku zawodzie 
czy powołaniu – wezwanie Chry-
stusa do tego prowadzi. Wasze po-
wołania i zawody są różne. Musicie 
dobrze rozważyć, w jakim stosunku 
– na każdej z tych dróg – pozostaje 
„bardziej być” do „więcej mieć”. 
Ale nigdy samo „więcej mieć” nie 
może zwyciężyć. Bo wtedy człowiek 
może przegrać rzecz najcenniejszą: swoje człowieczeństwo, swo-
je sumienie, swoją godność. To wszystko, co stanowi też perspek-
tywę „życia wiecznego”.

To jutro, tak niepewne dzisiaj, nie może zatem wywoływać 
w nas coraz większego strachu i niepewności. Jako ludzie wie-
rzący ufamy, że Bóg czuwa nad swoim ludem i nawet z tak nie-
pewnie rysującej się rzeczywistości potrafi  wyprowadzić dobro, 
dobro lepszego widzenia rzeczywistości, w której żyjemy... by 
bardziej być! Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. 

Program na dziś i na jutro
Każdy mój oddech niech Cię chwali, I każde drgnienie moich powiek,
Święć się Twe Boskie Imię dalej, Przed którym kornie chylę głowę
(Marek Antoni Wasilewski).

ks. Ryszard Gołąbek, 
pallotyn

Kiedy stoimy w obliczu koronawirusa i pełzającego 
w naszą stronę widma braku pracy, a co za tym idzie 
i środków do życia, powinno coraz bardziej docie-
rać do nas że: Za pieniądze można mieć zegarek, ale 

nie czas. Za pieniądze można mieć budynek, ale nie dom. Za 
pieniądze można mieć seks, ale nie miłość. Za pieniądze można 
mieć lekarstwa, ale nie zdrowie. Za pieniądze można mieć posa-
dę, ale nie poważanie. Za pieniądze można mieć władzę, ale nie 
szacunek. Za pieniądze można mieć ubranie, ale nie dobry gust. 
Jednym słowem za pieniądze można mieć… ale nie można być. 
I choć autorka tych słów, Katarzyna Grochola, nie wszystkim 
może przypaść do gustu, to jestem przekonany, że tymi słowa-
mi trafi ła w sedno problematyki, którą przedstawia. Może zatem 
czas pandemii jest w stanie nas nauczyć czegoś, co powinniśmy 
wiedzieć już dawno, ale z jakichś przyczyn nie docierała do nas 
ta prawda?

Bardziej być, niż mieć! Tę prawdę mocnymi słowami przed-
stawił papież Polak, dziś już św. Jan Paweł II, w przemówieniu 
do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte 12 czerwca 1987 r.: 
Droga bowiem, jaką wskazywał Chrystus, do tego prowadziła: 

PaPieŻ Powiedział

Granice upadają, mury kruszą się, a wszystkie funda-
mentalistyczne dyskursy rozwiewają się wobec prawie 
niezauważalnej obecności, która ukazuje kruchość 
naszego istnienia. Wielkanoc wzywa nas i zaprasza 

do przypomnienia sobie o innej dyskretnej i pełnej szacunku obec-
ności, hojnej oraz wnoszącej pojednanie, która nie złamie trzciny 
nadłamanej ani nie ugasi ledwo tlejącego się knotka (Iz 42, 2-3), 
aby wzbudzić nowe życie, którego pragnie wszystkim udzielić. To 
tchnienie Ducha, które otwiera horyzonty, budzi kreatywność oraz 
odnawia nas w braterskiej wspólnocie, aby potwierdzić, że jeste-
śmy obecni, wszyscy razem w obliczu ogromnego i pilnego za-
dania, jakie nas czeka. […] W tym czasie zdaliśmy sobie sprawę, 
jak ważne jest zjednoczenie całej rodziny ludzkiej w poszukiwaniu 
zrównoważonego i integralnego rozwoju (Encyklika Laudato si). 
Każde pojedyncze działanie nie jest działaniem odizolowanym, 

zarówno w dobrym jak 
i w złym. Ma swoje konse-
kwencje dla innych, ponieważ 
wszystko jest połączone we 
wspólnym domu. I tak władze 
odpowiadające za zdrowie na-
kazują pozostanie w domach, 
a ludzie, rozumiejąc tę potrzebę 
i podporządkowując się tej decyzji 
dają wyraz swojej współodpowiedzial-
ności za powstrzymanie pandemii. Zagro-
żenie, jakie spowodował koronawirus przezwy-
cięża się przeciwciałami solidarności (Papieska Akademia Życia. 
Pandemia i powszechne braterstwo, nota na temat zagrożenia ze 
strony Covid-19, marzec 2020, p. 4). 

Jeśli jest choćby jedna rzecz, której mogliśmy nauczyć się podczas trwania
pandemii to to, że nikt nie może uratować się sam, o własnych siłach. 

Opracowanie: redakcja
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Co słyChać Pod aniołami

Od niepamiętnych czasów  
– podobno można się ich  
„dokopać” w starszych  
wydaniach naszej Magdalenki 
– w Kawiarence pod Aniołami 
odbywały się spotkania  
dla kobiet. Czym są? Co sprawia, 
że ciągle trwają pomimo życia  
w izolacji z powodu epidemii?  
Co dają nam, uczestniczkom? 

Marlena Rowińska

Nastrój musi być, ponieważ ko-
bieta odbiera świat wszystkimi 
zmysłami naraz, a więc: przy-
tulne otoczenie, piękne kole-

żanki, miłe powitania, ciepła, aromatyczna 
herbata, ciasto domowej roboty lub kilka 
marchewek (gdy jest post)… Garsteczka 
lub garść opowieści z minionego tygodnia 
w oczekiwaniu na spóźnialskich, wymia-
na (zwykle dziecięcej) garderoby, a potem 
światło Chrystusa i wspólny psalm. Prawie 
każda z nas ma inne wydanie Pisma świę-
tego, co okazuje się bardzo ubogacającym 
doświadczeniem modlitwy – różne tłuma-
czenia pozwalają nam głębiej rozumieć 
Słowo Boże. Następnie czytamy Listy Apo-
stolskie, po fragmencie. Zatrzymujemy się  
nad przypisami, nad kontekstem historycz-
nym, wracamy do ksiąg starotestamen-
talnych, do proroków i dzielimy się tym, 
jak to Słowo odbieramy do naszego życia,  
co ono czyni w naszych sercach. I wtedy się 
dzieje… Czasem jeden wers wystarczy by 
wywołać niekończącą się dyskusję. Ksiądz 
Paweł – nasz aktualny towarzysz (czuwa,  
byśmy nie odeszły od nauki kościoła) – stara 
się wytrwać przy nas, ale to nie jest łatwe. 

Tak było jeszcze w marcu… 
Bo od tego czasu herbatkę popijamy  

we własnych fotelach, szepcząc, by nie 
zbudzić śpiących maluchów, walcząc 
z urywającym się łączem internetowym 
i marząc o powrocie do normalności. Ale 
Słowo Boże jest tak samo żywe i skutecz-
ne. Odczytujemy je jako konkret, który jest 

Edyta Spotkania dają mi poczucie wspól-
noty i dążenia razem w tym samym kierunku. 
To nie tylko rozwój duchowy, ale przeżywa-
nie razem naszej codzienności, budowanie 
tożsamości i kobiecości w oparciu i z na-
tchnienia Słowa Bożego.

Ania Nasze spotkania biblijne są dla 
mnie dzieleniem się Słowem Bożym, pozna-
waniem Go, analizą tego, jaki wpływ miało 
Ono na ludzi Biblii. Są także odczytywaniem 
Słowa tu i teraz, dzieleniem się słowem z na-
szego życia, doświadczeniem wprowadzania 
go w czyn. Dzięki temu łatwiej wybierać 
trudne dobro, trwać w obowiązku, zastoso-
wać wartościowy pomysł. 

Monika Pomysł biblijnych spotkań  
dla kobiet powstał, gdy większość z nas 
miała małe dzieci i jak to się mówi: ,,sie-
działyśmy w domu” czyli nie pracowa-
łyśmy zawodowo lub pracowałyśmy we 
własnej firmie. Tak jest i teraz, dlatego 
spotkania odbywają się rano. Czułyśmy, 
że bardzo potrzebujemy wsparcia, i od 
strony duchowej i  od strony ludzkiej, 
w naszej niezwykłej misji, jaką jest pro-
wadzenie domu i wychowywanie dzieci. 
Skład przez lata się zmieniał, bo po ko-
lei młode mamy wracały do pracy. Gdy 
patrzę z perspektywy czasu, na to, co 
zadziało się na tych spotkaniach, to je-
stem Panu Bogu bardzo wdzięczna, że tu 
w Magdalence, w tak cudowny sposób 
znalazł drogę, by mnie, kobiecie, poma-
gać przez doświadczenie innych kobiet. 

Spotkania biblijne online

nam dany przez Pana na aktualną sytuację 
życia, tak samo jak apostołom czy proro-
kom był dany tysiące lat temu. 

Magda Rozważanie Słowa Bożego umac-
nia mnie, pozwala wzrastać w wierze, daje 
światło, dzięki czemu nabieram zdrowego 
dystansu do problemów. Przybliża mnie  
do Chrystusa. Poprzez poznawanie Ewange-
lii i zgłębianie jej, odnajduję prawdę Słowa 
Bożego w swoim życiu.

Dagmara Spotkania biblijne były od-
powiedzią Boga na moje pragnienia serca, 
pragnienie znalezienia grupy modlitewnej, 
w której się odnajdę bez udawania, gdzie 
moje wartości będą akceptowane, w której 
rozmowa na „boże tematy” będzie natural-
na. Nie spodziewałam się, że znajdę tu przy-
jaciół, którzy będą wspierać mnie modlitwą 
i dobrym, mądrym słowem w najtrudniej-
szych chwilach mojego życia. Dziś mogę po-
wiedzieć, że te wspaniałe kobiety mają wielki 
udział w walce o moje małżeństwo i rodzinę. 
W walce na dziś wygranej. Chwała Panu!

Kasia Czwartki z Biblią wśród matek 
mają dla mnie trzy warstwy:
l duchową – poznawania mowy Pana,
l emocjonalną – przeglądanie się w oczach 
innych kobiet jako córek Króla, matek, żon,
l fizyczną – realna pauza w biegu spraw co-
dziennych, dająca oddech, zmianę perspek-
tywy i zrozumienia, że w kołowrotku Bóg nie 
chce mnie widzieć.

Są to urocze chwile jedności w naszym 
kobiecym uścisku pod rękę z Chrystusem.



Od pewnego czasu przebywa-
my na kwarantannie – mniej 
lub bardziej dobrowolnej. 
W trosce nie tylko o siebie, 

ale też o innych, staramy się przestrzegać 
obostrzeń, nie wychodzić z domu, a nasze 
cztery ściany stały się miejscem nie tylko 
wypoczynku i rekreacji, lecz także miej-
scem wytężonej pracy i nauki. Jedni czują 
się z tym znośnie, dobrze lub bardzo do-
brze, inni wręcz fatalnie. Co robić? Może 
ten czas ograniczonego pola naszego ży-
cia potraktować jako swego rodzaju szan-
sę spojrzenia na nas samych, na otoczenie 
i na naszą duchowość? Czy zmieni to  
na dłużej nasze postawy? Tego nie wiemy. 

Ala – bizneswoman
Obserwując w czasie pandemii ludzi (też 

siebie, rodzinę i znajomych), zauważyłam, 
że nikt nie dał z siebie więcej dobra, niż zwy-
kle. Zdominowani strachem i egoizmem, 
żeby nie narazić się, nie stracić pracy i za-
robków, żeby nie zabrakło żywności, środ-
ków higieny itp. zapomnieliśmy o pomocy 
ludziom dotkniętych nieszczęściem. Końca 
zarazy nie widać, a już myślimy o waka-
cjach, meczach, kawiarniach, kinach czy 
restauracjach. A może pozostałe miesiące 
tego roku warto poświęcić na pomoc innym, 
dać wsparcie duchowe, fizyczne i finanso-
we. Spróbujmy (choćby z wdzięczności, że 
nas wirus nie zaatakował) uczynić coś dla 
innych. Rozejrzyjmy się, kto już ucierpiał: 
brat, siostrzenica, kolega z pracy, sąsiad. 
Zamknięcie kościołów na krótki czas to nie 
dramat. Dramatem byłoby, gdyby chrześci-
janie nie potrafili dostrzec Boga poza ich 
murami. Przekonajmy się, jakimi jesteśmy 
ludźmi. I to będzie nasz egzamin z chrześ-
cijaństwa.

Krysia  
– producent zdrowej żywności 

Ten okres specjalnie nie różnił się  
od poprzedniego, ponieważ cały ten czas 
intensywnie pracowałam. Natomiast nie-
codzienne okoliczności uniemożliwiły mi 
spotkanie z najbliższą rodziną, w czasie 
Świąt, która była zamknięta na kwarantan-
nie we Włoszech i z tego powodu odczu-
wałam wielki smutek. W niedzielę Zmar-
twychwstania Pańskiego wybrałam się na 
Mszę świętą do kościoła w Ząbkach. Sta-
nęłam pokornie przed świątynią z uwagi 
na obostrzenia. Nie wiem czy to był przy-
padek, ale kiedy tak stałam zasmucona, 

Oddajmy głos Czytelnikom 
naszego miesięcznika, którzy 

podzielili się z nami  
własnymi opiniami  

(online lub za pomocą innych 
środków komunikowania się 

na odległość) na temat  
tej nowej, zaskakującej  

rzeczywistości.
Zebrała i opracowała Barbara Habich

Parafianie 
mają głos

się przyrody. Mam to szczęście, że sąsiad-
ka robi mi drobne zakupy, przynosi gazetę, 
a członkowie rodziny wspierają mnie co-
dziennie poprzez kontakt telefoniczny. Jest 
inaczej, ale towarzyszy mi stale nadzieja 
na lepszą przyszłość. Kościół stał się dla 
mnie ogromną wartością, dając mi siłę 
poprzez internetowe Msze święte i komu-
nię duchową. Kapłani, błogosławiąc para-
fian z samochodów, bądź idąc na piechotę, 
a nawet z samolotów Najświętszym Sakra-
mentem i relikwiami, wzruszali mnie do 
łez. Chciałabym, żebyśmy nareszcie mogli 
żyć normalnie, jak kiedyś i nie przywiązy-
wać tak wielkiej wagi do drobiazgów. 

Jadwiga – etyk 
Niecodzienne okoliczności wzmocniły 

mnie duchowo w czasie epidemii. Dużo 
wyrzeczeń, modlitwy, rekolekcji – to po-
zytywne zmiany. Dzięki temu, że Bóg żyje 
we mnie, fala zła mnie nie zalała, ale jest 
to czas który zmusza do refleksji. Teraz, 
każdy z nas, indywidualnie, na każdym 
szczeblu może ustalić swój zakres odpo-
wiedzialności za to, co dzieje się na świe-
cie. Aby nie szukać winnych i nie obar-
czać Pana Boga za pandemię, uciekać od 
„złego świata”, warto zadać sobie parę 
pytań, aby wdrożyć program naprawy:
l Co robię na co dzień, aby inni mogli 
żyć bezpiecznie?
l Co robię, aby minimalizować ilość od-
padów, nie zatruwać ziemi, powietrza?
l Czy oszczędzam wodę, której innym 
może zabraknąć?
l Co robię, aby nie cierpiały zwierzęta 
z mego powodu?

Ireneusz – pracownik korporacji 
Przeszedłem wszystkie fazy stresu: naj-

pierw było chwilowe „zamarcie”, potem 
pełna mobilizacja sił: wstawanie rano, bu-
dzenie dzieci, praca przy trzech biurkach: 
swoim i dzieci jednocześnie. Potem zaczę-
ło szwankować, więc – ratowanie się co-
dziennymi rytuałami: spacer, gimnastyka, 
modlitwa. A potem zjazd w dół: trudności 
ze wstawaniem, brak motywacji do pra-
cy, znużenie domownikami i poczucie za-
mknięcia w klatce. A potem poszedłem do 
kościoła przyjąłem Pana Jezusa. Sięgną-
łem po Niego ręką, jak sięga się po chleb 
i sam go sobie włożyłem do ust, jak kęs. 
A potem rozryczałem się pod drzewem, nie 
mogłem opanować łez. Dobrze, że miałem 
maseczkę, to nie było widać.
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nagle pojawił się ksiądz proboszcz i za-
prosił mnie do wnętrza, gdzie przebywały 
tylko dwie osoby. Tak więc, nie łamiąc pra-
wa, miałam wielkie szczęście uczestniczyć 
w Mszy św. wewnątrz kościoła. To była 
najmniejsza wspólnota w jakiej uczestni-
czyłam, ale największe szczęście jakiego 
doznałam w ostatnim okresie.

Krysia – emerytowana księgowa 
Co dzień tłumaczę sobie, że to wszystko 

minie, że obudzę się któregoś dnia i wszyst-
ko będzie jak dawniej. Obecna sytuacja nie 
jest dla mnie łatwa (mieszkam samotnie). 
Ustaliłam sobie rytm dnia, więc wstaję, 
ubieram się, ścielę łóżko, modlę, robię 
śniadanie, potem kawa. Gdy jest słonecz-
ny dzień, to otwieram szeroko okno i cho-
ciaż w ten sposób cieszę się z odradzającej 

ChrześCijanin w CzasaCh zarazy
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o wyChowaniu

Nauczanie na odległość

Da Vinci online,  
czyli jak nie zgubić ucznia  
w sieci? Klasy I-III

W całej szkole nauczanie wyłącznie 
z wykorzystaniem dziennika elektronicz-
nego funkcjonowało tylko przez pierwsze 
trzy dni. W tym czasie uczniowie otrzy-
mywali zadania do samodzielnej pracy 
w domu. Nauczyciele pracowali podwójnie. 
Przygotowywali karty pracy dla uczniów 
i przekazywali informacje, jakie ćwiczenia 
z podręczników i zeszytów ćwiczeń należy 
wykonać. Jednocześnie debatowali nad do-
borem narzędzi do nauczania online. Wy-
chowawcy klas I-III uznali, że najlepszym 
narzędziem w komunikacji bezpośredniej 
z rodzicami będzie utworzona w komu-
nikatorze grupa. Wydajna komunikacja 
z rodzicami uczniów w szybkim czasie 
przyniosła zamierzone efekty. Z pomocą 
rodziców uczniowie zaczęli systematycz-
nie uczestniczyć w zajęciach z wykorzysta-

niem komunikatora „ZOOM”. Nauczyciele 
ze zwykłych kart pracy i komunikacji on-
line przeszli do wykorzystywania multi-
medialnych kart zarówno do prowadzenia 
zajęć jak i do zadań domowych. „Genially” 
okazał się znakomitym narzędziem, z któ-
rego korzystamy do dziś. Nauczyciele na-
grywają filmy i ścieżki dźwiękowe, które 
zamieszczają na kartach. Ponadto w lek-
cjach online piszą, liczą, śpiewają i malują 
razem z uczniami. Używają także różnych 
form działań, aby pobudzać dzieci do ak-
tywności fizycznej – gry, zabawy ruchowe, 
ćwiczenia gimnastyczne.

Da Vinci online,  
czyli jak utrzymać ucznia w sieci? 
Klasy IV-VI

W przypadku uczniów klas IV-VI 
trzeba było w pierwszej kolejności do-
brać wydajne narzędzie komunikacji, 
w którym wszystko będzie transparentne  

i wszystkich uczniów będzie można 
nie tylko obserwować, ale także prze-
mieszczać pomiędzy wirtualnymi sala-
mi lekcyjnymi (to ostatnie okazało się 
niepotrzebne, gdyż dzieci samodzielnie 
i zgodnie z planem zajęć wchodzą do 
właściwych kanałów komunikacji). Starsi 
uczniowie mieli w pierwszym tygodniu 
codzienną pracę domową z informatyki 
– zaloguj się, dodaj wpis, skomentuj post, 
etc. Wykorzystaliśmy do tego celu komu-
nikator „Discord”. Pozostał nam problem, 
gdzie i jak w uporządkowany i prosty spo-
sób umieszczać karty prac, zamieszczać 
posty, tworzyć testy i sprawdziany online. 
Zdecydowaliśmy się na wykorzystanie 
platformy edukacyjnej „Edmodo”, któ-
ra posiada funkcjonalności rozwiązujące 
powyższe trudności. Jako narzędzie pra-
cy do prowadzenia lekcji online wybrali-
śmy w klasach IV-VI także komunikator 
„ZOOM”. Ten sposób organizacji pracy 

zapewnił nam stabilną i wydajną 
komunikację oraz możliwość na-
uczania na odległość w sposób 
zoptymalizowany.

Nasi uczniowie „nie gubią 
się w sieci” – wiedzą, że zawsze 
mogą wszystkiego dowiedzieć się 
„na Discord’zie” lub „na grupie”. 
Nasi nauczyciele wciąż tworzą 
wartość dodaną i często po lek-
cjach mają konsultacje indywi-
dualne z uczniami. Nasi rodzice 
współpracują z nauczycielami, 
a do dyrekcji docierają same po-
zytywne opinie na temat zastoso-
wanych wdrożeń oraz pracy szko-
ły w systemie online. Jeśli jednak 
sytuacja nie ulegnie zmianie i po 
wakacjach przyjdzie nam znów 
uczyć z poziomu ekranu moni-
tora, rozważamy wprowadzenie 
platformy „Moodle” (platforma  
e-learningowa) jako bazy  na-
uczania online. 

Po raz pierwszy w historii naszego szkolnictwa zaistniała sytuacja, w której uczniowie  
i nauczyciele musieli pozostać w domach, a nauka przeniosła się w przestrzeń wirtualną.  
Oto, jak sobie z tym radzą w szkole Da Vinci.

Jacek Kwiatkowski, wychowawca, pedagog, szkoła Da Vinci, Kosów
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Miłość nie unosi się pychąMiłość nie unosi się pychąMiłość nie unosi się pychą

hymn o miłośCi

Ona: W małżeństwie często bywa tak 
jak w tym starym dowcipie – zostajemy 
bez przydziału. Chcemy być „naj” pod 
każdym względem. To właśnie pycha. 
A miłość małżeńska wymaga właśnie 
tego, aby najpierw określić, jacy jesteśmy 
naprawdę. Potem możemy służyć drugiej 
osobie i uznać jej wyższość, tam gdzie 
rzeczywiście nas przerasta.

On: Z drugiej strony, czy nie jest tak, 
że pycha towarzyszy nam od samego po-
czątku małżeństwa? Jeśli pobieram się, 
żeby być szczęśliwszym, to pycha i myśle-
nie tylko o sobie. Z kolei jeśli myślę, że sam 
sprawię, że druga osoba będzie szczęśliwa, 
to też pycha. Bo przecież kim jestem, żeby 
dać jej szczęście? Tylko Bóg je daje.

Ona: Dobra, dobra. Nie migaj się, 
bo Bóg działa przez ludzi. Oczywiście py-
cha nie bez powodu jest pierwszym spo-
śród grzechów głównych. Jest jak rdza, 
która potrafi  zniszczyć najtrwalsze kon-
strukcje. Jak smród, którego nie widać, 
nie można dotknąć, ale nie da się w nim 
wytrzymać. Niestety przeważnie trudno 
zlokalizować. 

On: No właśnie. Nie da się wyelimino-
wać pychy całkowicie. I to chyba jest istotą 
stwierdzenia: „nie unosi się pychą”. Czyli 
nie „żywi się” nią, nie „rośnie” dzięki niej. 

To stoi trochę w sprzeczności ze współ-
czesnym przekazem, że w małżeństwie 
masz prawo do: własnych przyjemności, 
prywatności, rozwijania swoich zaintere-
sowań itd. Małżeństwo nie może Ci tego 
zniszczyć.

Ona: Tak. To trochę jakby motyl chciał 
zachować kokon mimo, że się przepoczwa-
rzył. A małżeństwo powinno być przecież 
nową, zupełnie inną, lepszą formą życia. 
Dla małżonka jestem gotowa utracić sie-
bie, swoją chwałę, czasem nawet bardzo 
zrezygnować z siebie… bez żadnego ale... 
Nie jestem samowystarczalna.

On: Tak myślę o tym „unoszeniu się 
pychą” i to, co czytam z tego fragmentu 
Hymnu o miłości opisałbym tak: nie patrz 
na współmałżonka z góry, bo możesz go 
zadeptać. Patrz na niego z dołu, bo może 
nadarzy się okazja by zawiązać mu buty, 
żeby się nie przewrócił. 

Lew na zebraniu zwierząt w lesie zarządził podział: 
piękne na lewo, a silne na prawo. Zwierzaki rozlokowały się 
szybciutko jak w parlamencie. Na środku kręci się żaba 
i mamrocze pod nosem: – No przecież się nie rozdwoję? 

Iza i Wincenty Pipkowie

Bank pomysłów. Jak pra-
cować nad pychą w małżeństwie? Jak 
wspólnie walczyć z tym grzechem, który 
po cichu niszczy naszą relację? Jak na co 
dzień rezygnować z siebie? Parę prostych 
wskazówek:
l  Zrezygnuję z własnych planów na sobot-

nie lub niedzielne popołudnie na rzecz 
planów współmałżonka (choć moje mogą 
wydawać się lepsze...).

l  Zastanowię się, jakim skarbem dla mnie 
jest mój współmałżonek.

l  Pomyślę, co konkretnie mogę dzisiaj ofi a-
rować współmałżonkowi; ile mogę dać 
z siebie.

l  Zapytam o zdanie współmałżonka w waż-
nym dla mnie temacie.

l  Zaakceptuję to, co jest moim własnym 
ograniczeniem.

l  Porozmawiam ze współmałżonkiem 
o moich słabościach.

l  Zastanowię się, czego dobrego nauczy-
łam/em się od współmałżonka.

l  Otwarcie podzielę się wszystkimi informa-
cjami ze współmałżonkiem, nie zatrzymu-
jąc ich dla siebie.

l  Nie obrażę się z powodu zwróconej mi 
przez współmałżonka słusznie uwagi, po-
rozmawiam otwarcie o sytuacji.

l   W postawie służby przygotuję współmał-
żonkowi coś, co będzie wymagało z mojej 
strony poświęcenia.

l   Twoja własna inspiracja do walki z pychą 
w małżeństwie.

Walka z pychą to przede wszystkim posta-
wienie Pana Boga na pierwszym miejscu. 
Gdzie w naszym małżeństwie jest Pan Bóg?
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Przyznam, że aktualnie bardziej 
nas angażuje „dziś” naszej para-
fii, niż to „gdy…”. To dziś jest 
wystarczająco dynamiczne i jest 

naszą dużą troską. Do niedzieli 3 maja 
byliśmy zaniepokojeni tym, że znaczna 
część parafian jest bardzo zastraszona 
nieustannymi komunikatami „Zostań 
w domu”. Nie chodzi mi o to, żeby lekce-
ważyć konieczne środki ostrożności, ale 
o to, że lęk wyłączył krytyczne, racjonal-
ne myślenie. 

W  naszym  kościele  zadbaliśmy 
o  wszelkie  środki  bezpieczeństwa, 
a mimo to… Mała garstka dbała o moż-
liwość codziennego udziału we Mszy 
św. Poza tym kościół był pusty, mimo, 
że o każdej porze można było przyjść  
do kościoła na osobistą modlitwę, popro-
sić o spowiedź, o udzielenie Komunii św. 
Tak minął czas Wielkiego Postu, reko-
lekcji, Triduum Paschalnego i pierwsze-
go piątku miesiąca. W tym samym czasie 
wiele osób decydowało się wyjść z domu 
do sklepu po ważne dla nich zakupy. 
A przecież troska o duchowe dobro nie 
jest im obojętna. Zastanawialiśmy się, 
jak te obawy powstałe owym nieustan-
nym „Zostań w domu” przełamać. Nie 
pomógł nawet filmik na naszej stronie 
internetowej przedstawiający człowie-
ka szukającego możliwości spowiedzi. 
Drgnęło trochę na Uroczystość Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej Polski –  
3 Maja, więc jesteśmy dobrej myśli.

Inną  naszą  troską  są  rozchodzące 
się różnymi drogami „Hiobowe wieści” 

oparte na wątpliwych źródłach, a to co 
do przyszłych losów ludzkości, a to co 
do tego, jak to obrażają Pana Jezusa ci, 
którzy przyjmują Komunię św. na stoją-
co, czy przyjmują na rękę. Najbardziej 
w tym niepokoi nas to, że są osoby, które 
wierzą w przekazy niewiadomego pocho-
dzenia, opierają się na jakiś objawieniach 
niepotwierdzonych przez Urząd Nauczy-
cielski Kościoła, a decyzje Stolicy Apo-
stolskiej są lekceważone. Rozstrzygnięcia 
Kościoła w kwestiach wiary i sprawo-
wanego kultu, są fundamentem dającym 

stabilność naszej wierze i praktykom 
naszego życia chrześcijańskiego. Na-
wet gdyby trzeba było cierpliwie czekać  
na potwierdzenie nowych objawień, czy 
wynikających z niej konkretnych wska-
zań, to jedyną Bożą postawą jest cierpli-
we ufne czekanie. Ze swojej strony może-
my zapewnić, że nasze aktualne ustalenia 
– także co do formy udzielania Komunii 
świętej – są zgodne ze wskazaniami Kon-
gregacji Kultu Bożego i wskazaniami 
medycznymi.

Z  radością  możemy  powiedzieć,  
że  pomimo  zawieszenia  wszelkiej  ak-
tywności naszych grup  i wspólnot for-
macyjnych, wszystkie trwają w jedności 
korzystając ze spotkań online.

Dla nas także aż wzruszająca jest 
troska parafian o naszą stronę material-
ną i gdy teraz te słowa piszę, łza mi się 
w oku kręci. Oto nasze troski na dziś. Jak 
będzie w przyszłości? 

Forma  udzielania  Komunii  św. 
pewnie jeszcze długo nie ulegnie zmia-
nie. Osoby przyjmujące Komunię świętą  
na dworze powinny wziąć Świętą Hostię 
w swoje palce wcześniej niż ksiądz wy-
puści Ją ze swoich palców, by wiatr nie 
zdmuchnął Świętej Postaci. Co więcej  
na przyszłość? 

Daj Boże, żebyśmy w większej  licz-
bie mogli się gromadzić w kościele, ale 
już teraz szukamy możliwości zdobycia 
ekranu – telebimu, by osobom zgroma-
dzonym w parku łatwiej było uczestni-
czyć w Eucharystii. Każdego, kto móg-
łby nam w tych poszukiwaniach pomóc, 
z wdzięcznym sercem przyjmiemy. 

A  dni  deszczowe?  Do tego też jeste-
śmy zaprawieni. Kto był z naszej parafii  
na czuwaniach Odnowy w Częstochowie, 
to niejeden raz znosił trud deszczu, czy 
ulewy i to nie przez jedną godzinę. A u nas 
w Magdalence w czasie przebudowy koś-
cioła, też całe lato sprawowaliśmy Mszę 
św. pod chmurką. Jesteśmy już do takich 
sytuacji zaprawieni, a te trudne chwile były 
zawsze chwilami duchowego umocnienia.

Myślimy już także o procesji Boże-
go  Ciała w sposób podobny do „naszej 
procesji rezurekcyjnej”, bo najprawdo-
podobniej dotychczasowa, tradycyjna 
forma, nie będzie możliwa. Aktualnie 
szukamy między innymi samochodu od-
powiedniego do takiej procesji: Kabrio-
let? Wóz strażacki? Może ktoś będzie 
miał jeszcze inny pomysł. 

Na początku maja zapytaliśmy 
księży, jak będzie  

zorganizowana praca parafii.  
W jaki sposób będzie można 

wejść do środka świątyni.  
Jak na dworze przed kościołem 

zorganizowane będzie  
udzielanie Komunii świętej. 
Odpowiedział ks. Andrzej Grefkowicz

Jak działa 
nasz kościół 

od maja?

zaPytaj Księdza

 Jak w tym roku 
będzie wyglądała 
procesja w uroczys- 
tość Bożego Ciała?
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wieśCi ze szKół

Nawyk pracowitości
W Niepublicznej Katolickiej Szkole Podstawowej we Władysławowie uczniowie ćwiczą cnoty,  
pozostając w domach, a trzecioklasiści tęsknią za I-szą Komunią świętą.  
W Liceum zakończenie roku szkolnego klas trzecich i praca online, która wiele ich nauczyła.

Dorota Koprowska, Sławomir Fido

Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa  
we Władysławowie
l Czekamy na Komunię Największą niedogodnością w okresie 
kwarantanny w Niepublicznej Katolickiej Szkole Podstawowej 
we Władysławowie jest niemożność zorganizowania uroczystości 
przyjęcia Pierwszej Komunii świętej przez uczniów klasy trzeciej. 
Dla naszej podstawówki jest to jedno z najważniejszych wyda-
rzeń w szkolnym kalendarzu i bardzo nam zależy na wspólnym 
świętowaniu. Zniecierpliwienie uczniów czekających na ten sakra-
ment staramy się rekompensować dodatkowymi przygotowaniami 
prowadzonymi przez katechetkę p. Karinę. Dzieci rozumieją już 
ogromną wartość Komunii duchowej, jednak wzbudzone pragnie-
nie przyjęcia Pana Jezusa do serca nie gaśnie. Na szczęście. I niech 
tak już zostanie na całe życie.
l Ćwiczymy cnoty Kwarantanna, to nie tylko utrudnienia w re-
alizacji programu edukacyjnego, brak bezpośredniego kontaktu 
z kolegami i nauczycielami, to przede wszystkim czas próby progra-
mów wychowawczych opracowanych przez szkoły. W naszej szkole  
we Władysławowie uczniowie co miesiąc pracują nad jakąś cnotą. 
Od września były to już: porządek, pracowitość, hojność itd. Nie 
zawsze doceniamy te ćwiczenia z pogranicza duchowości. Dopiero 
w sytuacjach kryzysowych, jak właśnie obecna epidemia, gdy wy-
magana jest większa samodzielność i wewnętrzna postawa odgrywa 
kluczową rolę, widzimy jak wiele daje takie wychowanie. Tu, bez 
przesady można powiedzieć, że realizuje się testament św. Jana Pa-
wła II: musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wy-
magali. W wielu sytuacjach nawet ucznio-
wie najmłodszych klas zdani są na siebie. 
Nie mają pod ręką nauczyciela, a rodzice 
mają nadmiar własnych obowiązków.  
Jeśli wyrobili sobie drobnymi ćwiczenia-
mi nawyk pracowitości, to samodzielna 
praca im niestraszna.
l Praca  zdalna Lekcje online, indywi-
dualne konsultacje dla uczniów – słowem 
coś, co trzy miesiące temu było niewyob-
rażalne w szkole, dziś jest codziennością. 
Na szczęście profil naszej szkoły i jej zało-
żenia, czyli współpraca z rodzicami i mało 
liczne klasy (maksymalnie do 12 uczniów), 
bardzo pomagają nam przejść przez ten 
trudny okres. Jeśli tylko uczniowie są zmo-
tywowani, to mają możliwość skorzystania 
nawet z indywidualnych spotkań w Inter-
necie z nauczycielem. Można powiedzieć, 
że takiej dostępności raczej nie uświadczy 

się w nauczaniu stacjonarnym. Przekonujemy się jednak, że te na-
rzędzia to jedynie zamienniki. Jeśli bowiem decydujemy się na per-
sonalistyczny model rozwoju człowieka, czyli taki, jaki założyliśmy 
w naszej szkole, to chcemy czegoś więcej – rozwoju intelektualnego, 
fizycznego, duchowego, emocjonalnego i woli. Do tego potrzebny jest 
żywy kontakt z nauczycielem – mistrzem i mentorem. Tego brakuje 
nam w obecnej codziennej pracy najbardziej. Wierzymy jednak, że 
ta przejściowa sytuacja minie, a trudności nas wzmocnią. W końcu 
mamy przekonanie, że szkoły katolickie powstają nie z woli ludzkiej.

Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące
l Nietypowy koniec roku szkolnego W piątek 24 kwietnia 2020 r. 
zakończył się rok szkolny dla uczniów klas trzecich. Nietypowe zakoń-
czenie musiało przebiec bez oficjalnych uroczystości. I mimo, iż zabra-
kło uroczystego wręczenia świadectw, to najważniejsza część pozostała. 
Była to Msza święta w intencji dziękczynnej i z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo dla tegorocznych czterdziestu pięciu absolwentów. 
l Intensywnie uczyliśmy się wszyscy Uczniowie pod okiem na-
uczycieli realizowali program poszczególnych przedmiotów, a na-
uczyciele uczyli się nowego – dla nas – narzędzia, jakim jest MS 
Teams. Kadra szkoliła się przy pomocy filmów instruktażowych, 
a póżniej na szkoleniu online. Wdrożenie programu do spotkań 
trwało wbrew pozorom dość krótko, a po czasie korzystania z Dis- 
corda, Skype, Messengera, Whatsapa, Facebooka i innych platform 
do komunikacji, od 4 maja wszystkie zajęcia przeniosły się na jedną 
platformę. Teraz nasza wirtualna szkoła, to strona szkolna Librus 

oraz MS Teams. Na stronie internetowej 
szkoły zamieszczane są najważniejsze in-
formacje potrzebne do codziennej pracy, 
czyli „Grafik na każdy dzień”, w którym 
znajduje się plan dnia i tematy do reali-
zacji. Z kolei na podstronach nauczycieli 
są zamieszczane cele lekcji, źródła wie-
dzy i zadania, a także terminy i zakres 
planowanych sprawdzianów. MS Teams 
służy do telekonferencji oraz konsultacji 
online. W tej chwili w szkole funkcjonu-
je ponad 150 grup przedmiotowych, któ-
re uczestniczą w wirtualnych zajęciach. 
Spotkania uzupełniają samodzielną pracę 
o możliwość zadawania pytań, wyjaśnia-
nia trudnych kwestii, oraz dają możliwość 
przedstawiania nowych zagadnień przez 
nauczycieli. Przez MS Teams odbywa 
się także nasza poniedziałkowa godzina 
duszpasterska. 
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 Pani Dyrektor  
wypisuje świadectwa 
w pustej szkole.
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Prymas i Solidarność

Przez kilkadziesiąt lat uczył ludzi, 
co to znaczy być wewnętrznie 
wolnym, a kiedy robotnicy Stocz-
ni Gdańskiej z Lechem Wałęsą 

na czele, w sierpniu 1980 roku ogłosili 
strajk, był zaskoczony. Zastanawiał się, 
czy to efekt budzącego się sumienia Pola-
ków, czy protest o charakterze wyłącznie 
ekonomicznym [Jan Żaryn (2003), Dzieje 
Kościoła]. Przestrzegał przed zbrojną in-
terwencją ZSRR. W grudniu 1980 roku 
tak pisał: Nie wolno podejmować takich 
działań, które mogłyby narazić naszą Oj-
czyznę na niebezpieczeństwo zagrożenia 
wolności i państwowości. Wysiłki wszyst-
kich Polaków mogą zmierzać do umocnie-
nia zapoczątkowanego procesu odnowy 
i stwarzania warunków wykonania umowy 
społecznej między władzą a społeczeń-
stwem. Kościół, znając swoją misję w naro-
dzie, zawsze był i jest instytucją dążącą do 
pokoju, a więc katalizującym emocje naro-
dowe, społeczne, polityczne i ekonomiczne, 
umacnia i konsoliduje naród; nigdy nie był 
podżegaczem (Rada Główna 9.12.1980, 
protokół KEP).

A jednak doradca 
Prymas nie odegrał znaczącej roli pod-

czas porozumień sierpniowych pomiędzy 

władzami, a rodzącym się ruchem Soli-
darność, jednak już 7 września przyjął na 
audiencji Lecha Wałęsę. Biskup Alojzy 
Orszulik wspominał, że po tym spotka-
niu Prymas miał wątpliwości, co do tego 
przywództwa. Traktował Wałęsę jako czło-
wieka osobiście uczciwego, ale który być 
może podjął się zadań przerastających 
jego możliwości i z tego powodu skazane-
go na wpływy innych ludzi. Po tym spot-
kaniu jednak Wyszyński zaczął odgrywać 
rolę głównego doradcy Solidarności. Ma-
jąc wątpliwości, co do dojrza-
łości politycznej przywódców 
związkowych, oczekiwał od 
nich trzech rzeczy:
 że działalność Solidarności 
nie będzie wychodziła poza 
działalność ściśle związkową,
 że nie będą radykalizować 
żądań, ale realizować je etapa-
mi i realistycznie oceniać wa-
runki geopolityczne Polski,
 że oblicze związku będzie 
chrześcijańskie.

W 1990 roku Lech Wałęsa 
w swojej książce „Droga na-
dziei” napisał, że dobrze zapa-
miętał jedno zdanie Prymasa, 
bo Wyszyński powtarzał je 

wielokrotnie do przedstawicieli Solidar-
ności: nie chodzi o to, aby wymienić lu-
dzi, ale o to, aby ludzie się odmienili, aby 
byli inni, aby (…) jedna klika złodziei nie 
wydarła kluczy do kasy państwowej innej 
klice złodziei. Idzie o odnowę człowieka.

Rozwiązywanie kryzysów
80-letni i chory Prymas kilkakrotnie 

zaangażował się w rozwiązywanie bar-
dzo poważnych kryzysów. W lutym 1981 
roku wysłał biskupa Bronisława Dąbrow-
skiego do Bielska-Białej, gdzie od kilku 
dni trwał strajk polityczny. Strajkujący 
żądali wymiany tutejszych władz. Me-
diacja biskupa doprowadziła do porozu-
mienia, skompromitowane władze mu-
siały ustąpić. Skończyło się na Mszy św. 
i spowiedzi strajkujących. W marcu 1981 
roku po pobiciu przez milicję trzech dzia-
łaczy Solidarności i zagrożeniu strajkami 
w Bydgoszczy oraz wprowadzeniem sta-
nu wyjątkowego (to było przed grudniem 
‘81) Wyszyński zaapelował do obu stron 
konfl iktu. Władze upomniał, by szano-
wały prawa obywateli, a społeczeństwu 
przypomniał, że dla osiągnięcia tych 
żądań trzeba wiele czasu, cierpliwości 
i możliwości funkcjonalnej. Do obu kry-

zysów wtedy nie doszło.
Prymas był realistą. Wie-

dział, że przy istniejącym 
w pierwszych latach 80-tych 
układzie geopolitycznym, 
uwolnienie Polski spod zależ-
ności od ZSRR jest nierealne. 
Tutaj się nie pomylił. Dopiero 
po 1985 roku, gdy do władzy 
doszedł Michaił Gorbaczow 
i rozpoczął tzw. pierestrojkę, 
czyli reformę systemu komu-

nistycznego, można było mówić 
o realnym usamodzielnieniu się 
Polski. Stało się to jednak do-
piero w cztery lata po śmierci 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego 
(zmarł 28 maja 1981 r.). 

Pierwsza homilia Prymasa zawiodła oczekiwania stoczniowców w 1980 roku. Liczyli na wezwanie 
do dalszych protestów, a otrzymali słowa o odpowiedzialności i uspokojeniu nastrojów. Oni mieli 
„zapalone głowy”, a On chciał chronić naród przed rozlewem krwi. 

Opracowała: Teresa Jaskulska-Gil

Tekst powstał na 
podstawie książki 

Ewy Czaczkowskiej: 
„Kardynał Wyszyński. 

Biografi a”, 
Wydawnictwo ZNAK, 

Kraków 2013 

 Strajkujący w Stoczni 
Gdańskiej. Sierpień 1980 rok
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Nie bójcie się już...

Jest więcej Mszy św. zarówno w niedziele, jak i w dni powszednie. Księża po-
starali się o wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa. Wierni przychodzą 
do kościoła w maseczkach, są skrupulatnie odliczani, a gdy w świątyni znaj-
dą się 42 osoby, w otwartych drzwiach kościoła pojawiają się sznury. W kil-

ku miejscach stoją płyny dezynfekujące (na środku kościoła zbudowano specjalny 
stojak na płyn), księża mają przezroczyste przyłbice. Przed przyjęciem Komunii 
św. obowiązkowo dezynfekuje się ręce, podobnie przed spowiedzią i wejściem 
do kościoła. Zbudowano specjalne prowizoryczne konfesjonały, są ścianki z płyty 
pilśniowej i okienka z folią. Na dworze wierni zachowują bezpieczną odległość. Nie 
podają sobie dłoni, przekazując znak pokoju. (Redakcja)

OGŁOSZENIA	STAŁE
DZIEŁA I GRUPY WSZYSTKIE DZIEŁA 
PARAFIALNE I GRUPY W NORMALNYM TRYBIE 
FUNKCJONOWANIA SĄ ZAWIESZONE 
DO ODWOŁANIA, NIEKTÓRE Z NICH MAJĄ 
KONTAKT POPRZEZ INTERNET.
ZASADY W KOŚCIELE MOGĄ PRZEBYWAĆ 
JEDNOCZEŚNIE 42 OSOBY, W KAPLICY 
W LESZNOWOLI 18,  WEDŁUG OGÓLNYCH 
ZASAD BEZPIECZEŃSTWA. 
MSZE ŚW. NIEDZIELNE W KOŚCIELE 
SĄ O GODZ. 8.30, 10.00, 11.00, 12.30, 
15.00, 18.00, 19.00, W KAPLICY W LESZ-
NOWOLI O GODZ. 10.00. W KAPLICY SIÓSTR 
W DERDACH W NIEDZIELE MSZA ŚW. O GODZ. 
11.00 (MSZA POLOWA W OGRODZIE – PRZY 
ŁADNEJ POGODZIE).
MSZE ŚW. W TYGODNIU 
W KOŚCIELE O GODZ. 7.00, 9.00, 18.00 
I 19.00 (W SOBOTY WIECZOREM 
Z FORMULARZEM NIEDZIELNYM), W KAPLICY 
W LESZNOWOLI W ŚRODY O GODZ. 19.00. 
W KAPLICY SIÓSTR W DERDACH CODZIEN-
NA MSZA ŚW. O GODZ. 6.30 (W CZWARTKI 
O 18.30), CODZIENNA ADORACJA NS 
OD GODZ. 15.00 DO 17.30. 
INDYWIDUALNA MODLITWA W KOŚ-
CIELE KOŚCIÓŁ W TYGODNIU JEST OTWARTY 
NA INDYWIDUALNĄ MODLITWĘ W MAJU OD GODZ. 
10.00 DO 21.00.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU W PIĄTKI MOŻLIWOŚĆ 
ADORACJI NS OD GODZ. 10.00 DO 24.00.

KANCELARIA JEST ZAMKNIĘTA. BIEŻĄCE 
SPRAWY (W TYM CHRZTY, ŚLUBY, POGRZEBY) 
ZAŁATWIANE SĄ PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIĘ 
PRZEZ TELEFON DYŻURNY 22/ 757 77 63.
MAJOWE W MAJU NABOŻEŃSTWO MAJOWE 
JEST O GODZ. 20.15, A PO NIM RÓŻANIEC, 
JEST TRANSMISJA PRZEZ FACEBOOKA, ALE MOŻ-
NA TEŻ OSOBIŚCIE UCZESTNICZYĆ W KOŚCIELE.
TRANSMISJA PRZEZ PARAFIALNE-
GO FACEBOOKA: MSZY ŚW. W NIEDZIELE 
O GODZ. 11.00.
SPOWIEDŹ W NIEDZIELE W KOŚCIELE POD-
CZAS MSZY ŚW., WEJŚCIE OD BOCZNEJ KRUCH-
TY. W TYGODNIU SPOWIEDŹ WE WSZYSTKIE 
PIĄTKI OD GODZ. 10.00 DO 24.00, W INNE DNI 
MOŻLIWOŚĆ SPOWIEDZI OD GODZ. 10.00 DO 
20.00. WCZEŚNIEJ UMAWIAMY SIĘ PRZEZ 
TEL. DYŻURNY 22/ 757 77 63.

OGŁOSZENIA	bieżĄce
ŚWIĘTO KS. ANDRZEJA W TYM ROKU 
KS. ANDRZEJ GREFKOWICZ MA 50-LECIE 
KAPŁAŃSTWA. MSZA ŚW. JUBILEUSZOWA 
W NASZEJ PARAFII ODBĘDZIE SIĘ 31 MAJA 
O GODZ. 19.00.

KONTAKT Z REDAKCJĄ: gazeta.magdalenka@gmail.com 

Rzymskokatolicka Parafi a 
św. Marii Magdaleny,

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

05-552 Magdalenka
www.parafi amagdalenka.pl

M	a g d a l e n k a GAZETKĘ PRZYGOTOWALI: 
ks. dr Ryszard Gołąbek, pallotyn (redaktor naczelny), 
Teresa Jaskulska-Gil (sekretarz redakcji), 
Igor Majorkiewicz (projekt grafi czny), ks. Mirosław Cholewa, 
Sławomir Fido, ks. Andrzej Grefkowicz, Barbara Habich, 
Jacek Kwiatkowski, Dorota Koprowska, Izabela Pipka, 
Wincenty Pipka, Marlena Rowińska. 

ŚWIĘCENIA KS. MATEUSZA 
NASZ TEGOROCZNY PRAKTYKANT DIAKON 
MATEUSZ KOZIOŁ PRZYJMIE ŚWIĘCENIA 
PREZBITERATU 30 MAJA, ZAŚ PRYMICJE 
W NASZEJ PARAFII BĘDZIE MIAŁ 
11 CZERWCA O GODZ. 11.00.
PIERWSZY PIĄTEK CZERWCA 
(05.06.) MOŻLIWOŚĆ SPOWIEDZI 
OD GODZ. 10.00 DO 24.00, MSZE ŚW. 
W KOŚCIELE O GODZ. 7.00, 9.00, 
18.00, 19.00 ORAZ W KAPLICY 
W LESZNOWOLI O GODZ. 8.00.
SPOWIEDŹ PIERWSZOKOMUNIJNA 
W MAJU I CZERWCU PIERWSZE SPOWIEDZI 
I KOMUNIE ŚW. DZIECI BĘDĄ PRZEŻYWANE 
INDYWIDUALNIE.
CHRZTY UMAWIANE SĄ INDYWIDUALNIE 
W RÓŻNYCH TERMINACH.
DZIĘKUJEMY BARDZO SERDECZNIE 
DZIĘKUJEMY ZA HOJNE OFIARY PRZEKAZYWANE 
PRZELEWAMI NA KONTO PARAFII. 
PROSIMY O ZAZNACZANIE CZY DOTYCZĄ 
TZW. TACY, CZY JEST TO OFIARA 
ZA ZAMAWIANĄ MSZĘ ŚW. NUMER KONTA: 
93 8022 0000 0006 8563 2000 0010



rozmowa

Pracuje Pan jako grafi k dla Magdalenki już  prawie 5 lat. 
Do tej pory nasi Czytelnicy nie mieli okazji bliżej Pana poznać. 
Proszę nam opowiedzieć o sobie.

Trudno mi przedstawiać siebie za pomocą literek, skoro zawsze 
posługuję się pismem obrazkowym (haha). Prywatnie – żona Mał-
gosia, synowie Jan i Franciszek. Zawodowo całe życie zajmuję się 
grafiką prasową. To już ponad 30 lat. Zaczynałem w 1989 roku 
w Tygodniku Solidarność, gdzie powstał pierwszy w Polsce dział 
graficzny, bezpośrednio przy redakcji. Teraz to norma. Potem, 
jak policzyłem, przez te wszystkie lata, miałem udział w powsta-
waniu i funkcjonowaniu ponad 20 tytułów prasowych. Z czasem 
zwiększała się odpowiedzialność. Na przykład, gdy przez 8 lat, 
od poczatku istnienia tytułu w Polsce w 2001 roku,  byłem szefem 
studia graficznego Newsweeka. To była jedna z większych zawo-
dowych przygód mojego życia. Poznałem wielu ludzi, nie tylko 
dziennikarzy, którzy, oprócz moich rodziców, wywarli wpływ 
na moje postrzeganie świata. Od 4 lat pracuję jako grafik w dziale 
marketingu obecnej firmy. Poza tym, kocham książki, szczególnie 
pozycje dotyczące historii naszego kraju oraz jazdę na rowerze.
Czy ma to jakieś znaczenie dla Pana, że „Magdalenka” jest 
pismem katolickim?

Tak, to ważne. Mam wrażenie, ze poprzez swoje zaangażowa-
nie w powstawanie Magdalenki, mogę dać Czytelnikom większe 
i lepsze postrzeganie ich współparafian, przyjacół czy księży tu 
pracujących. Do każdej swojej pracy podchodzę sumiennie. Gdy-
by Magdalenka była pismem powiatowym, samorządowym, to 
chciałbym, by też wyglądała jak najlepiej. Ale słowo KATOLICKI 
– dodaje mi bardzo pozytywnej energii.
Jak Pan funkcjonuje zawodowo teraz, w czasie pandemii? 

Od połowy marca pracuję zdalnie. Jak każdy, musiałem prze-
organizować swoje życie. Czas, który poświęcałem na dojazdy, 
przeznaczony jest na pracę zawodową. Moi koledzy, również 
pracują z domu. Zatem, jeśli kiedyś wystarczyło o coś popro-
sić osobę siedzącą obok, było to szybko przekazane. Teraz musi 
upłynąć wiecej czasu, zanim materiały do mnie spłyną. Efekt 
jest taki – że pracuję więcej i dłużej.
Czy Pana rodzina przywykła do tego, że często spędza Pan 
soboty i niedziele nad łamaniem Magdalenki? Czy bardzo nas 
za to nie lubią?

�Nie jest tak źle. Wiedzą, że kiedy materiały z Magdalenki są 
do pobrania i trzeba zacząć projektować numer, starają się mnie 
odciążyć od doczesnych obowiązków domowych. Nie muszę 
obierać ziemniaków na niedzielny obiad (haha). Lubią Magda-
lenkę, parafię i samo miejsce jako takie.  
Jak to jest oglądać życie pewnej wspólnoty przez pryzmat 
gazety? 

Poznaję osoby zaangażowane w życie tej wspólnoty. Jej zale-
ty, sposoby działania. Podoba mi się to, że są to ludzie otwarci, 
nie skupiający się tylko na własnym, małym ogródku. Uwiel-

białem czytać o historii kapliczek będących na terenie gminy 
Lesznowola. To mała Ojczyzna. Wielkie wrażenie wywiera 
na mnie prowadzenie szkół katolickich, oraz zachęcanie do spot-
kań prywatnych, choćby w Kawiarence pod Aniołami. Byłem 
z rodziną. Polecam przepyszne ciasta :).
Czy współpraca z nami online bardzo Pana męczy?

Skądże. Razem z Panią Teresą ustaliliśmy, jak to wszystko ma 
działać. Korzystamy z dobrodziejstw techniki, dysków wirtual-
nych i darmowych serwisów zdjęciowych. Trzeba tylko poświę-
cić czas i Magdalenka gotowa do druku.
Jaka jest Pańska wizja artystyczna naszej gazety? Proszę ją 
nam przybliżyć ze swojego punktu widzenia.

Makietę pisma odziedziczyłem po Arturze, który kiedyś  też 
projektował Magdalenkę. Mamy tylko 12 stron, więc nie można 
szaleć graficznie, bo część rubryk jest stała.  Lubię, gdy oprócz 
zdjęcia, można umieścić mały „smaczek” – okładkę książki, 
kwiatuszek, czy inny element, który urozmaici stronę. Myślę, że 
nasza Magdalenka jest przejrzysta, a w ten sposób przystępna dla 
Czytelnika w każdym wieku. Może spróbujemy (podpowiadam 
sekretarzowi redakcji i redaktorowi naczelnemu), by mieszkań-
cy Magdalenki jeszcze bardziej chcieli sięgać po każdy numer. 
Zróbmy pół kolumny, na przepisy domowych specjałów. Myślę, 
że każdy z dumą chciałby zobaczyć swoje przepisy wydrukowa-
ne w gazecie. Ehh i znowu wyszedł ze mnie łasuch... 

Nasz świetny grafi k
Siła spokoju i profesjonalizm: iGor majorKiewiCz. To, jak wygląda „Magdalenka”, zawdzięczamy 
właśnie jemu. Tylko on wie, ile czasem trzeba czekać, aż wszystkie teksty spłyną od redakcji...

Rozmawiała Teresa Jaskulska-Gil

Lubię, gdy oprócz zdjęcia, można 
umieścić mały „smaczek” – okładkę 
książki, kwiatuszek, czy inny element, 

który urozmaici stronę. 
Myślę, że nasza Magdalenka jest 

przejrzysta, a w ten sposób przystępna 
dla Czytelnika w każdym wieku. 
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