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Strasznie mnie denerwują ataki na Kościół. Narastające w Polsce 
próby eliminowania religii z przestrzeni publicznej, 
to według mnie skandal, który budzi sprzeciw. 
Z drugiej strony Kościół od samego początku był nie od obrony.

Wincenty Pipka

mam To z BiBLii

Już widzę potakujące głowy czy-
telników, którzy wreszcie dostali 
czarno na białym dowód swoich 
dotychczasowych przypuszczeń, że 

coś ze mną nie tak. O ile mogę zgodzić 
się z tym, że mówię i robię wiele głupich 
rzeczy, to postawionej wyżej tezy nie od-
wołuję. Podkreślę jeszcze raz, że: Kościół 
ze swej natury nie powstał po to, by go 
bronić. Kościół jest ofensywny, a nie de-
fensywny. 

Dzisiaj mamy taką sytuację, że wy-
wlekane są grzechy i brudy chrześcijan. 
Najwięcej smaczku media upatrują w po-
kazywaniu brudów instytucji i „urzędni-
ków” kościelnych. Pedofi lia, chciwość, 
kłamstwa, buta itd. To działa, bo coraz 
mniej ludzi przychodzi do kościoła, polity-
cy lansują się na hasłach antykościelnych, 
topnieją dochody parafi i, sakramenty się 

dewaluują, katolickie wydawnictwa, szko-
ły, ośrodki tracą na atrakcyjności. 

Reakcją są często agresywne „akcje od-
wetowe”, obstawianie kurii rzecznikami 
i PR-owcami, naiwne dokładanie przez 
tzw. ludzi Kościoła swojej wiedzy o grze-
chach duchowieństwa do stosu oskarżeń. 
Jakby to miało pomóc. Częste bywają też 
próby zaprzeczania czy wypierania nie-
podważalnej prawdy, że Kościół składa 
się z grzesznych członków. Jedynie Głowę 
mamy zdrową. Jakże często o tym zapo-
minamy, że Bóg: Jego samego ustanowił 
nade wszystko Głową dla Kościoła, który 
jest Jego Ciałem (Ef 1, 22-23). I to wy-
znacza kierunek. Ale zarazem obnaża 
śmieszność naszych działań, gdy chcemy 
bronić Kościoła. No jakiż byłby to ubaw 
po pachy, gdyby podczas rozprawy dok-
torskiej brudny paznokieć chciał bronić 

tez stawianych przez profesorski umysł. 
Może nie oddaje to w pełni proporcji mię-
dzy nami a Jezusem, ale chyba pobudza 
wyobraźnię. 

Tacy jesteśmy postępowi, a w sprawach 
duchowych strasznie zacofani. W Starym 
Testamencie, psalmista, gdy był atakowa-
ny mówił: Panie, Boże mój, do Ciebie się 
uciekam; wybaw mnie i uwolnij od wszyst-
kich prześladowców (Ps 7, 2). W innym 
miejscu: Pan usłyszał moje błaganie, Pan 
przyjął moją modlitwę. Niech się wszyscy 
moi wrogowie zawstydzą i bardzo zatrwo-
żą, niech odstąpią i niech się zawstydzą! 
(Ps 6, 10-11). Takich przykładów jest 
mnóstwo w Starym Testamencie. Czło-
wiek wiedział, że to Bóg jest jego tarczą, 
a nie odwrotnie. 

A w Nowym Testamencie? Proszę bar-
dzo: Schowaj miecz swój do pochwy, bo 
wszyscy, którzy za miecz chwytają, od mie-
cza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym po-
prosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby Mi 
więcej niż dwanaście zastępów aniołów? 
(Mt 26, 52-53). Albo: Gdyby królestwo 
moje było z tego świata, słudzy moi biliby 
się, abym nie został wydany Żydom. Teraz 
zaś królestwo moje nie jest stąd (J 18, 36).

Chrystus przyszedł nas bronić, a nie 
szukać u nas ochrony! Nie stworzył kor-
poracji, której polecił strzec. Przeciwnie – 
kazał nawet rezygnować ze swego życia, 
bo „kto chce je zachować, ten je straci” 
(por. Mt 16, 25). W innym miejscu: Temu, 
kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją 
szatę, odstąp i płaszcz! (Mt 5, 40). Czy to 
jest Kościół stworzony do obrony? Mało 
tego. Czy da się obronić logikę tego Koś-
cioła szermując ludzkimi argumentami? 

W tym znaczeniu Kościół jest nie do 
obrony i nie traćmy na to czasu. Żniwo 
wielkie. Owszem żal każdego człowieka, 
który jest zgorszeniem. Jezus mówi: By-
łoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyń-
ski zawieszono mu u szyi i wrzucono go 
w morze, niż żeby miał być powodem grze-
chu jednego z tych małych. Uważajcie na 
siebie! (Łk 17, 2). Najważniejsze dla nas: 
„Uważajcie na siebie!”

Może przesadzam, ale zwróćmy uwa-
gę, że nad Łazarzem Jezus zapłakał, a nad 
Judaszem nie. Uszanował jego wolny wy-
bór. Hmm… „Uważajcie na siebie!” Jeśli 
już czegoś bronić – to dostępu do Boga. 
O Panie, prowadź mnie w swej sprawied-
liwości, na przekór mym wrogom: wyrów-
naj przede mną Twoją drogę! (Ps 5, 9).
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Prymasa Tysiąclecia. Przymusowe 
odosobnienie stało się okazją do 
stworzenia bardzo przemyślanych 
obchodów milenijnych, łącznie 
z peregrynacją Jasnogórskiej Ikony 
po wszystkich parafi ach w Polsce. 
Kiedy zaś w 1966 r. obraz został „aresztowany” przez funk-
cjonariuszy MO, kard. Wyszyński zdecydował, że peregryna-
cja nie będzie przerwana, jak tego się spodziewały władze, ale 
dalej kontynuowana, tyle, że w znaku pustej ramy. Przeżycie 
wiernych jeszcze się wzmogło.

Ukoronowaniem życia Prymasa Tysiąclecia była pielgrzym-
ka Jana Pawła II do Ojczyzny w czerwcu 1979 roku. Teraz już 
naprawdę mogę umierać – oznajmił po wyjeździe papieża. Nie 
przewidywał zapewne wtedy jeszcze, że słowa papieża: Niech 
zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze zie-
mi, tej ziemi! zostaną wysłuchane. Stało się to na naszych oczach! 
Bo moc w słabości się doskonali! (por. 2 Kor 12, 9). 

Skojarzenia
Czyż my, ludzie wierzący, nie powinniśmy roku 2020 zapamiętać nie tylko 
jako roku pandemii? Przecież to także rok 100. rocznicy urodzin papieża 
św. Jana Pawła II i beatyfi kacji prymasa Stefana kard. Wyszyńskiego.

ks. Ryszard Gołąbek, 
pallotynWarto sięgnąć pamięcią do maja 1981 r. Tego roku, 

13 maja, papież Jan Paweł II został postrzelony 
w zamachu, a 28 maja zmarł Prymas Tysiąclecia. 
Ten prymas, który w czasach zniewolenia komu-

nistycznego okazał się mądrym, mężnym i niezłomnym rzeczni-
kiem Ewangelii i przypłacił to więzieniem. Cały jego życiorys 
przepełniony był cierpieniem. Sam mówił: Moja droga była za-
wsze drogą Wielkiego Piątku.

Jan Paweł II 23 października 1978 r., dziękując prymasowi za 
jego postawę, powiedział podczas Mszy św. dziękczynnej: Czci-
godny i umiłowany mój Księże Prymasie! Nie byłoby na Stolicy 
Piotrowej tego papieża Polaka […] gdyby nie było Twojej wiary, 
nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem. Twojej heroicz-
nej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła.

Dwaj wielcy Polacy – mężowie stanu czynią rok 2020 ro-
kiem pełnym nadziei. Swoim życiem i posługą dają dowód, że 
zwycięstwo jest naszym celem. Zwycięstwo nawet tam, gdzie 
wszystko wydaje się być klęską. Tak było z aresztowaniem 

PaPieŻ PoWiedział

Świat jest dzisiaj mocno poraniony. Żyjemy w świecie bardzo 
cierpiącym, szczególnie w biednych, którzy są wykluczani. 
Dzisiaj, kiedy wszystkie pewności zniknęły, świat potrzebu-
je Jezusa. Potrzebuje naszego świadectwa Ewangelii. 

To świadectwo można dawać jedynie w mocy Ducha Święte-
go. Potrzebujemy, aby Duch Święty dał nam nowe oczy, otworzył 
nasz umysł i nasze serce, aby stawić czoło w obecnym czasie oraz 
w przyszłości lekcji, którą otrzymaliśmy: jesteśmy zjednoczoną 
ludzkością. Nikt nie zbawia się sam, a Duch Święty wciąż czyni 
nowymi wszystkie rzeczy.

Kiedy wyjdziemy z tej pandemii, nie możemy nadal czynić 
tego, co wcześniej, ani w taki sam sposób. Nie, wszystko będzie 
inne. Całe to cierpienie nie posłużyłoby do niczego, jeśli nie pro-
wadziłoby do zbudowania wspólnie społeczeństwa bardziej spra-
wiedliwego, uczciwego, bardziej chrześcijańskiego, nie z nazwy, 

ale faktycznie, rzeczywistości, 
która stanie się wyrazem po-
stawy chrześcijańskiej. 

Jeśli nie będziemy praco-
wać, aby położyć kres pande-
mii ubóstwa na świecie, pande-
mii ubóstwa w naszych krajach, 
w miastach, gdzie żyjemy, wtedy 
to będzie czas przeżyty na próżno. 
Z wielkich prób ludzkości, jak tej związa-
nej z pandemią wychodzi się lepszym albo gor-
szym. Nie wychodzi się takim samym. A więc pytam was: jacy 
wy chcecie wyjść? Lepsi czy gorsi? Dlatego dzisiaj otwórzmy 
się na Ducha Świętego, aby On przemienił nasze serce i pomógł 
nam wyjść lepszymi. 

Duch przychodzi, aby uzdrawiać ze strachu, z niepewności, przychodzi leczyć 
rany, także te, które zadajemy jedni drugim. On przychodzi, aby przemienić 
nas w pełnych odwagi uczniów świadków.

za: vaticannews.va

Lepsi wyjdziemy z pandemii?
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wać, aby położyć kres pande-
mii ubóstwa na świecie, pande-
mii ubóstwa w naszych krajach, 
w miastach, gdzie żyjemy, wtedy 
to będzie czas przeżyty na próżno. 
Z wielkich prób ludzkości, jak tej związa-
nej z pandemią wychodzi się lepszym albo gor-

Duch przychodzi, aby uzdrawiać ze strachu, z niepewności, przychodzi leczyć 
rany, także te, które zadajemy jedni drugim. On przychodzi, aby przemienić 

za: vaticannews.va

Lepsi wyjdziemy z pandemii?
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Co słyChać Pod aniołami

Wolontariusze „Kawiarenki” współorganizowali uroczystość 
naszego kochanego księdza Andrzeja Grefkowicza:  
50-lecie kapłaństwa!

Marlena Rowińska

do poświęceń, który całe życie oddał dla lu-
dzi, prowadząc ich do Boga, poprzez naucza-
nie, modlitwę, prowadzenie rekolekcji i prze-
de wszystkim bycie blisko człowieka.

Skrzynia życzeń
Po uroczystej Eucharystii, podczas której 

ksiądz proboszcz Mirosław Cholewa przy-
pomniał kilka faktów z życia księdza An-
drzeja, odbyło się już bardziej rodzinne spot-
kanie. Mogliśmy, poprzez slajdy z różnych 
etapów tej „sagi” i opowieści oraz świade-
ctwa niektórych parafian, zajrzeć w jego hi-
storię życia i zobaczyć, jak jest prowadzony 
przez Ducha Świętego. 

Był to czas wyrażenia swoją obecnością, 
że pamiętamy i jesteśmy, że dziękujemy, że 
jest dla nas ważny i że spotkanie go na na-
szych drogach życia nie było dla nas obojęt-
ne… Symbolicznie zawarliśmy to w skrzyni 
pełnej życzeń, wspomnień i podziękowań. 
Niektórym nawet udało się ucałować księ-
dza Andrzeja. Ci, którzy jeszcze nie zdążyli, 
będą mieli swoją szansę… Po wszystkim był 
pyszny poczęstunek i trudno było rozejść się 
ot tak, kiedy spotyka się znajomych sprzed 
lat i to nie na ekranie komputera... 

Sto lat Andrzeju!

Wniedzielę Zesłania Du-
cha Świętego w kościele 
w Magdalence odbyło się 
cudowne parafialne świę-

towanie. Cudowne, bo po raz pierwszy 
od marca mogliśmy się tak licznie skupić  
na modlitwie i w niejednym oku zakręci-
ła się łza wzruszenia. Cudowne, ponieważ 
zgromadziło parafian obecnych i tych, któ-
rzy już tu nie mieszkają. I cudowne, ponie-
waż mogliśmy trwać w dziękczynieniu za 
38 lat posługi w naszej parafii razem z księ-
dzem Andrzejem. A przede wszystkim cu-
downe, ponieważ ksiądz Andrzej od wielu 
lat związany z Odnową w Duchu Świętym, 
akurat w Dzień Zesłania Ducha Świętego 

mógł dzielić się z nami radością swojej prze-
bytej w kapłaństwie drogi.

Młody Duchem
Ksiądz Andrzej Grefkowicz – prałat, dy-

rektor Domu Rekolekcyjnego w Magdalence, 
egzorcysta warszawski, były przewodniczą-
cy Zespołu Koordynatorów Ruchu Odno-
wy w Duchu Świętym i pionier tego ruchu 
w Polsce, opiekun grupy Skała Pana, wcześ-
niej Wspólnoty Emmanuel przy naszej para-
fii, autor przebudowy kościoła w jego obecnej 
postaci, kapłan szczególnie otwarty na dzieci 
i młodzież, której przewodniczy w Zespo-
le Formacji Młodych… Ksiądz o głębokim 
spojrzeniu i dobrym sercu, otwarty i gotowy 

 Kościół  
w budowie. 
Wtedy funkcję 
proboszcza peł-
nił ks. Andrzej.

 Nie macie siły?  
To ja to zrobię...  
Ciąg dalszy świętowania 
21.06 godz. 19.15  
w Domu Rekolekcyjnym.

 Kolega ze szkolnej ławki rzekł, że wolałby już zostać dorożkarzem niż księdzem, 
przynajmniej miałby żonę. A który z chłopców to przyszły Ksiądz?
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Pandemia, to czas ogólnego te-
stu dla nas i dla życia Kościo-
ła, które się bardzo zmieniło 
i chwilowo opiera się na innych, 

niż zazwyczaj, zasadach. To potrwa dłu-
żej lub krócej, ale w końcu się skończy 
(na co dowodem są chociażby historycz-
ne epidemie, które wielokrotnie dziesiąt-
kowały ludzkość i które minęły).

W tym trudnym czasie, pozatrzaskiwa-
ni w swoich domach, a czasem we włas-
nym wnętrzu, dowiedzieliśmy się o sobie 
trochę więcej – w wymiarze indywidual-
nym i wspólnotowym. Transmisje Mszy 
świętych, czy nabożeństw nie zastąpiły 
nam bezpośredniego udziału w życiu 
Kościoła, nie mniej, jak powiedział pa-
pież Franciszek – w tym byciu w tunelu – 
pozwoliły na łączność ze wspólnotą i tym 
samym pozwoliły przetrwać przymusową 
izolację. 

Nie chodzę do kościoła, bo…
Jaki będzie Kościół po pandemii? Nie 

wiadomo. Kiedy spojrzymy na badania 
statystyczne może ogarnąć nas pesy-
mizm. Okazuje się, że obecnie ok. 89% 
Polaków jest ochrzczonych w Kościele 
rzymskokatolickim, a według danych 
statystycznych do kościoła chodzi około 
36,7%. Te tendencje spadkowe biorą się 
z różnych postaw. Nie chodzę do kościo-
ła, bo po co? Bóg jest wszędzie. Mogę 
się modlić w lesie, w domu, w drodze do 
pracy, czy szkoły. Nierzadko ludzie od-
chodzą z Kościoła, gdyż nie mają więzi 
z Bogiem, a nie z Kościołem. Z czasem 
takie podejście może wejść w nawyk. 
Takie osoby uważają się nadal za wie-
rzące, lecz dodają: „jestem wierzący, ale 
niepraktykujący”. To prawda. Bóg jest 
wszędzie, ale nie zawsze Jego obecność 
jest taka sama. W inny sposób przycho-
dzi do nas w przyrodzie, w modlitwie, 
w Słowie Bożym, a jeszcze inaczej 
w Eucharystii. 

Często zapomina się o tym, że tylko 
we wspólnocie Kościoła, czyli „chodząc 
do kościoła”, człowiek może otrzymać 
sakrament rozgrzeszenia, oraz zjedno-
czyć się z Chrystusem, przyjmując Jego 
Ciało w Komunii św. Święty Paweł ży-
czy nam tutaj tego, co przywykliśmy 
nazywać zbawieniem. Zbawienie, tak 
jak rozumieją je chrześcijanie, jest właś-
nie komunią. Chrystus umarł po to „by 
wprowadzić ludzi w komunię Ducha 

Kościół jest jak potężne  
drzewo, w którego koronie 
każdy może się schronić  

i posilić. Tam gdzie owoce, 
są jednak i czarne ptaszyska, 
zawzięcie wydziobujące to, 

co próbuje wyrosnąć.  
To grzechy świeckich  

i duchownych  
(ks. Grzegorz Strzelczyk).

Barbara Habich

Kościół
jako 

wspólnota 
wiernych

Świętego”, w tę wspólnotę życia i miło-
ści Boga, gdzie może powiedzieć o so-
bie: Wszystko bowiem moje jest Twoje, 
a Twoje jest moje (J 17, 10). Przed przy-
stąpieniem do Stołu Pańskiego słyszymy 
słowa kapłana: Błogosławieni, którzy 
zostali wezwani na ucztę Baranka. Bło-
gosławieni, a więc szczęśliwi! Pan Jezus 
widział jacy w tych sprawach ludzie są 
niepojętni, więc powracał często do nich 
na rożne sposoby. W wielkiej mowie 
o Chlebie Życia słyszymy: Kto spoży-
wa ciało moje i pije krew moją, we Mnie 
mieszka, a Ja w nim (J 6, 56). Należy pa-
miętać, że sam Chrystus powiedział, iż 
kto spożywa Jego Ciało, ma życie w so-
bie, kto zaś nie spożywa Jego Ciała i nie 
pije Krwi Jego, nie ma życia w sobie  
(por. J 6, 53-54). A zatem, to co nazywa-
my „chodzeniem do kościoła” wiąże się 
z życiem duchowym, które jest zapocząt-
kowaniem tutaj, na ziemi, życia wiecz-
nego. Jest ono dla nas wielkim darem, 
łaską, wyróżnieniem, odkryciem piękna 
Kościoła, a jednocześnie czymś niezbęd-
nym do życia duchowego i pełnego zjed-
noczenia z Bogiem w wieczności. 

Liturgia, znaczy wspólnie
Na liturgii gromadzimy się jako Koś-

ciół, a liturgia po grecku znaczy – dzieło 
wspólne. Czasem trudno nam uczest-
niczyć w liturgii, gdy ktoś przyszedł  
do kościoła z biegającym i krzyczącym 
dzieckiem, a celebrans nie potrafi śpiewać. 
Uciekamy w indywidualizm, ale nie jest 
to dobrym pomysłem. Musimy przyjąć 
nauczanie Soboru, że spodobało się Bogu 
uświęcić i zbawiać ludzi nie pojedynczo, 
z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej mię-
dzy nimi więzi, lecz uczynić z nich lud (KK 
9). Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachni-
cki zauważył, że ludzie zaangażowani we 
wspólnoty, w życie parafii, grupy modli-
tewne i formacyjne, z reguły nie odchodzą 
od Kościoła. Często powtarzał, że parafia 
to Wspólnota Wspólnot. Może my, świec-
cy, powinniśmy skończyć z biernością 
i posługując, stwarzać mocne więzi z Koś-
ciołem. Może to kierunek, w którym po-
winno zmierzać obecnie duszpasterstwo? 
Kiedy nauczymy się patrzeć na drugiego 
człowieka z wiarą i miłością, stwarzając 
autentyczne więzi, kiedy dostrzeżemy 
w nim ukrytego Chrystusa – doświad-
czymy Kościoła tak głęboko, jak to tylko 
możliwe. 

W serCu Boga
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o WyChoWaniu

Nauczyciel – a kto to?

Celowo piszę: powołania, a nie: 
zawodu, bo do zawodu moż-
na się przyuczyć, a powołanie 
trzeba dostać od Boga. I bez po-

wołania nie ma prawdziwego nauczyciela. 
Szkoda, że dostrzegamy to dopiero w sytu-
acjach kryzysowych. I to też nie wszyscy.

Człowieczeństwo
Odpowiedzi na tytułowe pytanie znaj-

dziemy w literaturze więcej, niż mamy 
etatów nauczycielskich. Na pewno więk-
szość jest prawdziwa i pięknie naukowo 
opisuje, co powinien robić nauczyciel, 
jak komunikować się z uczniem, jakimi 
technikami pracować, jak się 
dokształcać itd. Niewiele jest 
o tym, że nauczyciel to czło-
wiek i mentor dla ucznia, od-
działujący całym sobą, właś-
nie swoim człowieczeństwem  
na uczniów, a jeśli to „kupią” 
wówczas może przekazać im 
bogactwo wiedzy. Dopiero 
wtedy możemy mówić o wpły-
waniu na rozwój ucznia, a nie 
o transakcji: uczeń daje czas, 
nauczyciel partię materiału. 

Jeśli chcemy osiągnąć jak 
najlepsze efekty w procesie 
edukacji, musimy zgodzić się 
na powrót do czasów, gdy na-
uczyciel był mistrzem dla swo-
jego podopiecznego, a rodzice 
z pełnym zaufaniem powierzali 
mu swoje dzieci. Chyba nikt nie 
wyobraża sobie sceny, w której 
rodzice Arystotelesa przyszliby 
z pretensjami do Platona, że 
ich syn jest za bardzo obcią-
żony nauką. I w takiej atmo-
sferze kształtowały się postawy i umysły 
największych myślicieli i autorytetów. 
Czy dziś nie mamy takich nauczycieli? 
Oczywiście, że mamy. Jako dyrektor szko-
ły mogę powiedzieć, że widzę ich na co 
dzień. Niestety poprzez lata niedoceniania 
powołania nauczycielskiego, doprowadzi-

liśmy do skrępowania ich wielkich, otwar-
tych serc i umysłów. Tysiącem nakazów, 
zakazów i procedur unieruchamia się ich 
kreatywność. Do tego nierzadko docho-
dzi oczekiwanie rodziców, że nauczyciel 
przejmie w jakimś stopniu ich rolę lub na-
prawi błędy. Wiem, że to brzmi brutalnie, 
ale właśnie czas kwarantanny pokazał, że 
nawet w tak prostych sprawach jak kore-
spondencja z nauczycielem ujawniały się 
czasami braki w zwykłym okazywaniu 
szacunku. Niby drobiazg, ot zwykła kul-
tura czatów i sms-ów. Jednak w skutkach 
bardzo niszczycielska, bo jak uczeń ma 
przyjąć potem wiedzę i zasady od kogoś, 

kogo nie szanuje i jak będzie cenił te, bądź 
co bądź, dary. 

A nauczyciel to przecież nas – rodziców 
– ambasador. Musimy dbać o jego autorytet, 
bo ma coś niezwykle cennego do przekaza-
nia, czego my nie mamy, a na pewnym eta-
pie rozwoju dziecka jest ważniejszy od nas. 

Prawdziwa nauka prowadzi  
do wiary i Boga

Żadna nauka, wiedza czy wysiłek nie mają 
sensu, gdy nie widzimy źródła i celu. Wielcy 
uczeni jak: Ampere, Newton, Pascal, Maxwell, 
Kepler, Pasteur, Chevreuil, Cauchy, Gauss, 
Galvani i wielu innych czerpali siłę wprost… 
od Boga. Newton np. codziennie udawał się 
na modlitwę do kaplicy uniwersyteckiej, a na 
słowo Bóg odkrywał głowę i zawsze z najwyż-
szą czcią i uwielbieniem wyrażał się o Bogu. 
Czy Cauchy – który zdaniem wielu uczonych 
był najsławniejszym matematykiem XIX w.  
– mimo rozlicznych naukowych zajęć znaj-
dował czas aby co tydzień przystępować do 

sakramentów świętych. 
Jeśli przykład może wyda-

wać się zbyt odległy, to posłu-
żę się bardziej współczesnym. 
Otóż, od wielu lat najlepszą na 
świecie szkołą biznesu (wiele lat 
z rzędu przed najlepszymi ame-
rykańskimi uniwersytetami) jest 
IESE Business School Univer-
sity of Nawarra w Barcelonie. 
To w zasadzie szkoła katolicka, 
która poprzez doskonałość za-
wodową, uczciwość i ducha 
służby rozwija liderów dążących 
do wywarcia głębokiego, pozy-
tywnego i trwałego wpływu na 
ludzi, firmy i społeczeństwo.

Zastąpić nauczyciela?
Odpowiedź: nie da się. 

Kwarantanna pokazała, że 
najlepsze programy, techniki, 
komputery to tylko narzędzia. 
Książki, google, webinary – to 
tylko narzędzia. Kto z rodzi-
ców czuje się wypoczęty po 

tych 4 miesiącach? Ręka w górę. Ja nie 
spotkałem. A w całym układzie szkoła – 
uczeń – rodzice zabrakło tylko (raczej aż) 
żywego, bliskiego kontaktu z nauczycie-
lem. Na lekcji, na przerwie, na stołówce. 
Czy to aż tyle znaczy? Odpowiedzcie so-
bie Państwo sami. 

Czas kwarantanny boleśnie obnażył skutki dziesięcioleci pauperyzacji powołania nauczyciela. 
Sławomir Fido, Dyrektor Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej we Władysławowie
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Miłość nie dopuszcza się 
bezwstydu
Miłość nie dopuszcza się 
bezwstydu
Miłość nie dopuszcza się 
bezwstydu

hymn o miłośCi

Ona: Wstyd jest jak sonda badaw-
cza, którą wypuszcza sumienie, aby 
badać czy nie przekraczamy granic 
etycznych, moralnych, szacunku wo-
bec drugiego człowieka. Wstyd mamy 
wrodzony, ale posługiwanie się nim, 
jak węchem, słuchem czy wzrokiem 
wymaga nauki i sprawia, że nasze życie 
staje się pełniejsze, piękniejsze.

On: Ładnie powiedziane. Ale nie 
oszukujmy się, adresatami tytułowego 
stwierdzenia byli Koryntianie i na pew-
no chodziło o bezwstydne zachowania 
seksualne. Do czego zresztą współcześ-
nie znów zmierzamy przez pornografi ę, 
erotykę w reklamach, fi lmach itd.

Ona: Pewnie tak, ale wstyd powi-
nien „działać” dużo wcześniej. Już 
w rozmowach, w gestach, dowcipach, 
mailach – jeśli kogoś kochamy – po-
winniśmy odczuwać wstyd, gdy go 
urazimy, zgorszymy, poniżymy itd. 
Wyuzdanie to już dużo dalszy etap.

On: Ok. Ale nie martwi Cię, że na-
sze dzieci różnymi sposobami próbuje 
się uczyć, że w miłości najważniejsze 
jest poznanie i opanowanie wszystkich 
technik i odmian seksualnych? Prze-
cież to tak jakby powiedzieć, że istotą 
budownictwa jest umiejętność posłu-

giwania się betoniarką, kielnią i młot-
kiem, ale nie jest ważne, czy coś się 
w ogóle buduje.

Ona: Odpłynąłeś! Skoro jednak 
idziesz w tym kierunku, to powiem, 
że wstyd w miłości powinien powodo-
wać, że przy drugim człowieku zawsze 
powinniśmy się czuć jak na pierwszej 
randce. Wtedy zależało nam, żeby jak 
najlepiej wypaść, nie zrazić drugiej 
osoby, zrobić dla niej wszystko, żeby 
tylko poczuła się szczęśliwa i oceniali-
śmy ją jak pierwszą po Bogu.

On: Miło słyszeć, że tak było. 
I wzajemnie. Jeszcze zwróciłbym na 
jedną rzecz uwagę. Jest powiedziane: 
„nie dopuszcza się”, a nie: „nie trwa 
w bezwstydzie”. To znaczy, że bez-
wstyd powinien nas „parzyć”. Jest tak 
niebezpieczny dla miłości, że nawet 
„dotknięcie go” jest groźne. W każ-
dym wymiarze. Zgadzam się – nie tyl-
ko seksualnym.

Ona: To paradoks, że miłość w mał-
żeństwie, gdy kieruje się wstydem, 
ostatecznie znosi granice, bo małżon-
kowie stają się jednością. Z kolei bez-
wstyd, który dąży do przekraczania 
granic, stawia mur miłości i powoduje, 
że ludzie traktują się przedmiotowo. 

Naukowcy z Berkeley wykazali, że osoby wstydliwe są bardziej 
skłonne do dzielenia się z innymi i do współpracy. 
Monteskiusz mówi: wstydliwość zdobi każdego człowieka, 
dlatego musisz umieć ją przezwyciężać, nie tracąc jej.

Iza i Wincenty Pipkowie

Bank pomysłów. parę wska-
zówek podpowiadających, jak najlepiej pracować 
nad wstydem w naszej małżeńskiej relacji:
l  potraktuję wspólne wyjście ze współmałżon-

kiem jak naszą pierwszą randkę.
l  przyznam się współmałżonkowi do popełnio-

nego błędu, szczególnie jeśli zachowam się 
zbyt szorstko i niegrzecznie.

l  postaram się dzisiaj w szczególny sposób 
okazać łagodność i szacunek wobec współ-
małżonka.

l  pomyślę, czego szczególnie wstydzę się 
z moich zachowań wobec współmałżonka.

l  okażę współmałżonkowi moją czystą miłość 
w znany tylko nam sposób.

l  Z godnością potraktuję współmałżonka, na-
wet jeśli nie do końca akceptuję jego zdanie.

l  Nie wstydzę się służyć współmałżonkowi, 
nawet, gdy inni zachęcają mnie do większej 
autonomii.

l  Z miłością, przebaczając, delikatnie i taktow-
nie porozmawiam o przykrości, której do-
świadczam od współmałżonka.

l  Nie obrażę się z powodu zwróconej mi 
słusznie przez współmałżonka uwagi, poroz-
mawiam otwarcie o sytuacji, przyznając się 
do błędu.

l  otwarcie i z empatią porozmawiam ze współ-
małżonkiem o naszej małżeńskiej czystości.

l  Twój własny sposób na zachowanie wstydli-
wości i postawy godności wobec współmał-
żonka.

Jaka jest nasza czystość małżeńska? Czy od-
dajemy ten aspekt naszego małżeństwa panu 
Bogu? pamiętajmy, że każdy gest, słowo a na-
wet myśl, jeśli są czyste, przybliżają nas do sie-
bie i tym samym do Boga.
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WieśCi ze szkół

Matura – temat miesiąca
Absolwenci swój najważniejszy szkolny egzamin piszą w tym roku 
wyjątkowo w dniach od 8 do 26 czerwca.

Dorota Koprowska, Sławomir Fido

Publiczne Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące w Magdalence
l Pandemia zmieniła terminarz wyda-
rzeń szkolnych i po raz pierwszy w czasie 
matur nie będą już kwitły kasztany… Nie 
pojechaliśmy na planowane wycieczki, nie 
mogły odbyć się pikniki, dzień otwarty, 
warsztaty muzyczne i inne zaplanowane 
atrakcje. Teraz z utęsknieniem czekamy 
na wakacyjny oddech.
l Zdalne nauczanie trwa, a my żyjemy 
nadzieją, że od września wrócimy do bu-
dynku szkoły. Chyba wszyscy jesteśmy 
zmęczeni. Trwa czas rekrutacji, który 
rozpoczął się 15 czerwca i potrwa do 12 
sierpnia. Mamy w planach przyjęcie 84. 
uczniów do trzech klas pierwszych. Tego-
rocznych ósmoklasistów serdecznie zapra-
szamy do naszego liceum.

Niepubliczna Katolicka Szkoła 
Podstawowa we Władysławowie
l Kto wytrwa do końca… Kończący 
się rok szkolny był nieprawdopodobnym 
doświadczeniem i zarazem sprawdzia-
nem dla nas wszystkich, uczniów, rodzi-
ców i nauczycieli. Czy zdaliśmy egzamin, 
który niespodziewanie napisało dla nas 

życie, okaże się pewnie za kilka lat. Już 
dziś możemy powiedzieć na bazie naszych 
doświadczeń z Niepublicznej Katolickiej 
Szkoły Podstawowej, że dobra współpraca 
rodziców z nauczycielami, to ponad po-
łowa sukcesów ucznia. I nie chodzi tylko 
o wyniki edukacyjne, które siłą rzeczy 
dostrzegamy zawsze w szkole jako pierw-
sze. Bardziej chodzi o sferę wychowaw-
czą, o kształtowanie woli, emocji, ducha. 
W tych obszarach jedność założeń i działań 
pomiędzy szkołą, a domem rodzinnym, jest 
nie do przecenienia. W praktyce mieliśmy 
okazję obserwować, jak uczniowie z upły-
wem czasu, mają coraz mniejsze problemy 
z organizacją czasu pracy, z motywacją  
do pracy, z systematycznością czy z kul-
turalną formą korespondencji skierowanej  
do nauczycieli. Oczywiście zawsze zdarza-
ją się chwile słabości, lub gorsze dni, ale 
gdy rodzice wspierają szkołę, a nie traktują 
jej jako instytucji opresyjnej, przeciążają-
cej ich dziecko, uczniowie mają przyjazne 
warunki do rozwoju. Takie doświadczenia 
w przeważającej większości nam towarzy-
szyły. Ciekawą obserwacją było również 
to, że o ile w poprzednich latach ucznio-
wie od początku czerwca raczej czynili już 

przygotowania do powolnego, miękkiego 
lądowania, o tyle podczas pracy zdalnej 
nastąpił raczej ostry finisz. Wielu uczniów 
wykazywało ogromną aktywność do ostat-
nich godzin zajęć. Z optymizmem patrzy-
my na przyszły rok. I już wiemy, że czeka 
nas wiele wyzwań. To lubimy najbardziej. 
l Dzień otwarty Wierzymy, że nowy 
rok szkolny będziemy mogli rozpocząć 
już normalnie w budynku szkoły. Cieszy 
nas, że nie tylko my żywimy taką nadzie-
ję. Świadczy o tym duże zainteresowanie  
ze strony rodzin, które chciały bliżej po-
znać katolicką podstawówkę w naszej pa-
rafii. Dla nich, trochę z drżeniem serca, 
zorganizowaliśmy 6 czerwca dzień otwar-
ty. W zasadzie był to pierwszy dozwolony 
termin. Mimo, że zakazy już nie obowią-
zywały, dzień otwarty przebiegał przy 
zachowaniu wszelkich norm bezpieczeń-
stwa. Na to spotkanie zgłosiło się nadspo-
dziewanie wielu zainteresowanych. Nie 
wiemy czy powodem jest fakt, że mamy 
bardzo mało liczebne klasy (maksymalnie 
12 uczniów), czy jednak to, że rozwijamy 
się pod opieką duchową księży z Mag-
dalenki. Ufamy, że przeważający był ten 
drugi argument. Dla nas, w każdym ra-
zie, jest to bardzo ważne. Przyjmujemy 
wciąż uczniów do klas najmłodszych,  
ale w przyszłym roku mamy już nadzieję 
zasilić naszymi pierwszymi absolwenta-
mi liceum w Magdalence. 

 Kiedy 8 czerwca rozpoczęły się Matury 2020, my składaliśmy ten numer Magdalenki. Zdjęcie przyszło od pani Dyrektor Doroty Koprowskiej parę chwil 
później... Widać emocje, prawda?
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zaPyTaJ ksiĘdza

Zabawa w chowanego
Jakie są refl eksje naszego księdza proboszcza po obejrzeniu fi lmu braci Sekielskich 
„Zabawa w chowanego”? Czy ks. proboszcz, oglądając to, też płakał jak my?

Odpowiada ks. proboszcz Mirosław Cholewa

Oglądając ten fi lm czułem ból, 
byłem wstrząśnięty i przygnę-
biony. Zaś po jego obejrzeniu 
odczuwałem wstyd i dodatko-

wo gniew na księży, którzy się dopuszczali 
takich przestępstw wobec dzieci, na prze-
łożonych którzy nie reagowali na doniesie-
nia o tych przestępstwach i na innych do-
rosłych, którzy nie reagowali na krzywdę, 
jaka się działa tuż obok nich.
Czy w naszej parafi i są jasne 
procedury dotyczące takich zagrożeń, 
jakie to procedury?

Tak, obowiązują w naszej parafi i, po-
dobnie jak w innych parafi ach naszej die-
cezji zasady opublikowane w 2018 roku 
w dokumencie „Ochrona dzieci i mło-
dzieży – kodeks właściwego postępowa-
nia w Archidiecezji Warszawskiej”. Jeśli 
ktoś chciałby się z nimi szczegółowo za-
poznać, są do wglądu w poczekalni naszej 
kancelarii parafi alnej. Przynajmniej kilka 
punktów z niego poniżej zacytuję. 

W prawie kościelnym przestępstwem 
jest każde nadużycie seksualne popełnio-
ne wobec małoletniego aż do ukończenia 
18 roku życia. Oznacza to, że prawo kano-
niczne chroni nie tylko dzieci, ale również 
młodych ludzi, których zaufanie wobec 
duchownego może być wykorzystane. Czyn 
taki jest umieszczany wśród najcięższych 
przestępstw (4). 

Nie należy przebywać z małoletnim sam 
na sam. Tym samym zabrania się przyj-
mowania małoletnich w swoim prywat-
nym mieszkaniu. Do spotkań służy salka 
katechetyczna (kancelaria i inne pomiesz-
czenia o charakterze duszpasterskim) (16).

Nietykalność cielesna małoletniego 
musi być zawsze stosowana. Mamy świa-
domość, że dotyk niesie ze sobą pewne nie-
bezpieczeństwa. Stąd też należy stosować 
zasadę „szczególnego dystansu w kontak-
tach z małoletnimi” (24).

Wszystkie wycieczki, zarówno jedno – 
jak i wielodniowe, wyjazdy, turnusy waka-
cyjne, jak również czas świąteczny powinny 

być starannie planowane i w sposób for-
malny dokumentowane ze szczególnym 
uwzględnieniem transportu, zakwaterowa-
nia, planu dnia oraz bezpieczeństwa (31).

Zawiadomienie o podejrzeniu popeł-
nienia przestępstwa wobec małoletniego 
(w szczególności przestępstwa z art. 207 
Kodeksu karnego – znęcania się fi zycz-
nego lub psychicznego nad małoletnim 
lub art. 200 Kodeksu karnego – dopusz-
czania się czynów lubieżnych wobec ma-
łoletniego) należy złożyć we właściwym 
terenowym organie prokuratury lub 
w najbliższej komendzie policji w for-
mie pisemnej lub w formie ustnej, spi-
sanej do protokołu przez funkcjona-
riusza policji. 

W każdej diecezji jest ustanowiony przez 
biskupa diecezjalnego delegat biskupi ds. 
Ochrony Dzieci i Młodzieży posiadający 

kompleksową wiedzę nt. prewencji i reago-
wania w przypadku podejrzeń o wykorzy-
stanie seksualne nieletnich (60). 

W ostatnich 36 latach w Kościele zosta-
ły podjęte działania prewencyjne i praw-
no-kanoniczne. Podstawę prawną Norm 
stanowią kanony Kodeksu Prawa Kano-
nicznego z roku 1984 (kanony 1311 – 
1396, a zwłaszcza 1395 par. 2), a ponad 20 
lat temu decyzją papieża Jana Pawła II ba-
daniem przestępstw przeciw niepełnolet-
nim zajmuje się Kongregacja Nauki Wiary 
w Watykanie. Jeśli zachodzi poważne po-
dejrzenie popełnienia przez duchownego 
takiego przestępstwa, to wówczas, aby 
zachować obiektywizm procesu kanonicz-
nego, biskup diecezjalny musi przekazać 
sprawę do Kongregacji Nauki Wiary.
Co Ksiądz chce przekazać nam 
– dorosłym parafi anom: rodzicom, 
dziadkom, wychowawcom?

Film Sekielskich i kolejny fi lm doty-
czący krzywdy małoletnich, jaki w tych 
dniach był emitowany – Sylwestra Lat-
kowskiego „Nic się nie stało”, uświadamia 
nam, że na dzieci i nastolatków czyha wie-
le niebezpieczeństw... i to z każdej strony. 
Ważne jest budowanie od początku bli-
skich relacji w rodzinie, aby dzieci czuły 
się bezpiecznie i miały zaufanie do swoich 
bliskich. I przede wszystkim – trzeba mieć 
oczy szeroko otwarte i natychmiast reago-
wać na każdy niepokojący sygnał. 

Do kogo zadzwonić? 
pomoc ofi arom nadużyć seksual-
nych, pokrzywdzonych w dzieciństwie 
przez osoby duchowne to zadanie 
dwóch księży wyznaczonych przez
ks. kard. Kazimierza Nycza.
ks. dr Piotr Odziemczyk
tel. +48 22 531 72 71; 532 741 501;
wicekanclerz@mkw.pl
ks. Jakub Szcześniak duszpasterz 
ds. ochrony dzieci i młodzieży.

 Sprawy nadużyć 
seksualnych 
w postępowaniu 
kanonicznym ule-
gają przedawnieniu 
20 lat od osiągnię-
cia przez ofi arę 
18 roku życia.
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Potrzebowałem Jego obecności

Choroba nowotworowa, która pokonała Prymasa 
na dwa miesiące przed 80-tymi urodzinami pojawiła 
się w czasie, wydawałoby się, najgorszym z możli-
wych. W kraju trwało napięcie po strajkach sierp-

niowych 80 roku (za osiem miesięcy generał Jaruzelski ogłosi 
w Polsce stan wojenny). Władze komunistyczne wciąż straszyły 
groźbą sowieckiej interwencji, a papież Jan Paweł II 13 maja 
został postrzelony przez zamachowca i w ciężkim stanie leżał 
w klinice Gemelli. 

Modlitwa narodu przekierowana 
Tak można by powiedzieć o apelu umierającego kardynała 

Wyszyńskiego, ogłoszonym przez niego samego 14 maja, a od-
tworzonym wiernym z kasety magnetofonowej przez głośniki 
m.in. w katedrze warszawskiej. Proszę, aby wszystkie modlitwy, 
które do tej pory wznoszono w mojej intencji, skierować ku Mat-
ce Chrystusowej, błagając o zdrowie i siły dla Ojca Świętego. 
Tego dnia Jan Paweł II odzyskał przytomność. 

Jerzy Turowicz 7.06.1981 roku tak pisał w „Tygodniku Po-
wszechnym”: Jest coś niesamowitego w fakcie, że odszedł od nas 
w tej samej chwili, w której, jakże niewiele brakowało, a byłby 
odszedł także papież Jan Paweł II, ten, który wraz z Księdzem 
Prymasem i przy jego boku przez wiele lat budował wspólnotę 
chrześcijańską w naszym kraju.

Pogrzeb interreksa
To był chyba najbardziej uroczysty pogrzeb od czasów przed-

wojennych, a na pewno pierwszy w PRL. Pogrzeb prymasa kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego odbył się w niedzielę 31 maja 1981 
roku. Kolejka do trumny wystawionej w kościele seminaryjnym 

przy Krakowskim Przedmieściu stała trzy 
dni i trzy noce. W pogrzebie uczestniczyło 
300 tysięcy osób (a nawet według niektó-
rych danych 500 tysięcy). Władze komu-
nistyczne Polski, które kiedyś uważały 
Wyszyńskiego za największego wroga, 
uczestniczyły w katolickim pogrzebie (po 
raz pierwszy chyba w powojennej Pol-
sce) i ogłosiły trzy dni żałoby narodowej. 
Tego dnia na Placu Zwycięstwa rozległy 
się również słowa papieża. Jan Paweł II 
napisał mowę pogrzebową, którą odczy-

tał kard. Franciszek Macharski: Pragnę, 
abyście wiedzieli, że w tej godzinie żałoby, 
w godzinie smutku i bólu, ale także więk-
szej jeszcze nadziei i ufności, pragnąłem 
być z wami, by osobiście oddać księdzu 
prymasowi ostatnią posługę. 

Tak po śmierci prymasa Wyszyńskiego 28 maja 1981 roku powiedział Jan Paweł II. 
To samo mogliby powtórzyć za nim wszyscy wierni w Polsce. 

Opracowała: Teresa Jaskulska-Gil

Tekst powstał na 
podstawie książki 

Ewy Czaczkowskiej: 
„Kardynał Wyszyński. 

Biografi a”, 
Wydawnictwo ZNAK, 

Kraków 2013 
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OGŁOSZENIA	STAŁE
PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 
(OD CZERWCA) W NIEDZIELE: W MAG-
DALENCE 8.30, 11.00, 12.30, 18.00; 
W LESZNOWOLI 10.00. W DNI POWSZE-
DNIE: W MAGDALENCE 7.00, 9.00, 
18.00; W LESZNOWOLI – ŚRODY 19.00. 
PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 
(OD WAKACJI) W NIEDZIELE: W MAGDA-
LENCE 8.00, 11.00, 18.00; W LESZ-
NOWOLI 9.30. W DNI POWSZEDNIE: 
W MAGDALENCE 18.00.
KOŚCIÓŁ W TYGODNIU JEST 
OTWARTY MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUAL-
NEJ MODLITWY OD CZERWCA OD GODZ. 
10.00 DO 18.00.  
SPOWIEDŹ W NIEDZIELE W KOŚCIELE 
PODCZAS MSZY ŚW., WEJŚCIE OD BOCZ-
NEJ KRUCHTY. W TYGODNIU SPOWIEDŹ 
PRZED MSZĄ ŚW. O GODZ. 18.00.
RÓŻANIEC OD CZERWCA RÓŻANIEC 
O USTANIE PANDEMII JEST W WASZYCH 
DOMACH O GODZ. 20.30.
KANCELARIA JEST DOSTĘPNA OD 
PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU PO WIECZORNEJ 
MSZY ŚW. O GODZ.18.00.
GRUPY FORMACYJNE GRUPY 
DOROSŁYCH OD CZERWCA ROZPOCZĘŁY 
SWOJE SPOTKANIA W KOŚCIELE:
SPOTKANIA GRUP ODNOWY 
W DUCHU ŚWIĘTYM: „EMMANU-
EL” W KAŻDY WTOREK O 19.00, „NOWE 
JERUZALEM” W KAŻDY PIĄTEK O 19.15, 
„SKAŁA PANA” W KAŻDY PIĄTEK O 20.15. 
KOBIECE SPOTKANIA BIBLIJ-
NE ODBYWAJĄ W KAŻDY CZWARTEK 
O 10.00. 
MĘSKIE STUDIUM BIBLIJNE 
ZAPRASZA W ŚRODY NA 20.30. 

OGŁOSZENIA	bieżĄce
ADORACJA NAJŚWIĘTSZE-
GO SAKRAMENTU OD CZERWCA 
W KOŚCIELE CODZIENNIE ADORACJA NS 
OD GODZ. 17.30, W TYM CZASIE JEST 
TEŻ ODMAWIANA LITANIA DO NAJŚWIĘT-

SZEGO SERCA JEZUSA I ŚPIEWANE 
SUPLIKACJE O USTANIE PANDEMII.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOL-
NEGO MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE 
ROKU SZKOLNEGO 26 CZERWCA W KOŚ-
CIELE O GODZ. 9.00. BĘDZIE TRANSMI-
SJA NA FACEBOOKU.
ZA KAPŁANÓW MODLITWA O ŚWIĘ-
TOŚĆ KAPŁANÓW I NOWE POWOŁANIA 
KAPŁAŃSKIE W CZWARTEK 2 LIPCA 
PO MSZY ŚW. O GODZ. 18.00.
PIERWSZY PIĄTEK W LIPCU 
(03.07.) SPOWIEDŹ OD GODZ. 16.00 
DO 18.00, MSZE ŚW. W KOŚCIE-
LE O GODZ. 18.00 ORAZ W KAPLICY 
W LESZNOWOLI O GODZ. 8.00.
RÓŻANIEC UROCZYSTY RÓŻANIEC 
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA, 4 LIPCA 
O GODZ. 17.00 W KOŚCIELE.
PRZED CHRZTEM PRZYGOTOWANIE 
RODZICÓW DO CHRZTU ICH DZIECKA 
ORAZ SPISANIE AKTU, W SOBOTĘ 
4 LIPCA O GODZ. 19.00 W KOŚCIELE, 
ZAŚ DODATKOWO TEGO DNIA PARY NIE-
SAKRAMENTALNE MAJĄ PRZYGOTOWANIE 
O GODZ. 18.00 W DOMU MIŁOSIERDZIA 
Z TYŁU KOŚCIOŁA.
MSZA ŚW. ZA KOŁA RÓŻAŃCO-
WE  6 LIPCA O GODZ. 18.00.
MSZA ŚW. ZA DUSZE 
W CZYŚĆCU CIERPIĄCE 
7 LIPCA O GODZ. 18.00.
WYPOMINKI MSZA ŚW. WYPOMINKO-
WA 10 LIPCA O GODZ. 18.00.
ZA MAŁŻEŃSTWA MSZA MAŁŻEŃ-
SKA 12 LIPCA O GODZ.18.00.
ZA KIEROWCÓW ŚWIĘCENIE PO-
JAZDÓW NA ŚW. KRZYSZTOFA 19 LIPCA 
PO MSZACH ŚW.

Magdalenka

ODPUST PARAFIALNY ODPUST 26 LIP-
CA, GŁÓWNA MSZA ŚW. O GODZ.11.00.
PIERWSZA SOBOTA NABOŻEŃ-
STWO I SOBÓT MIESIĄCA Z RÓŻAŃCEM 
1 SIERPNIA O GODZ. 17.00.
PRZED CHRZTEM W SIERPNIU 
PRZYGOTOWANIE RODZICÓW DO CHRZTU 
ICH DZIECKA ORAZ SPISANIE AKTU, 
W SOBOTĘ 1 SIERPNIA O GODZ. 19.00 
W KOŚCIELE, ZAŚ DODATKOWO TEGO DNIA 
PARY NIESAKRAMENTALNE MAJĄ PRZY-
GOTOWANIE O GODZ. 18.00 W DOMU 
MIŁOSIERDZIA Z TYŁU KOŚCIOŁA.
MSZA ŚW. ZA KOŁA RÓŻAŃCO-
WE W SIERPNIU MSZA ŚW. ZA KOŁA 
RÓŻAŃCOWE 3 SIERPNIA O GODZ. 18.00.
MSZA ŚW. ZA DUSZE W CZYŚĆ-
CU CIERPIĄCE 4 SIERPNIA O GODZ. 
18.00.
ZA KAPŁANÓW MODLITWA O ŚWIĘ-
TOŚĆ KAPŁANÓW I NOWE POWOŁANIA 
KAPŁAŃSKIE W CZWARTEK 6 SIERPNIA 
PO MSZY ŚW. O GODZ. 18.00.
PIERWSZY PIĄTEK W SIERPNIU 
PIERWSZY PIĄTEK SIERPNIA 7.08.
 – SPOWIEDŹ OD GODZ. 16.00, MSZA 
ŚW. W KOŚCIELE O GODZ. 18.00, W KA-
PLICY W LESZNOWOLI O GODZ. 8.00.
WYPOMINKI W SIERPNIU MSZA 
WYPOMINKOWA 14 SIERPNIA O GODZ. 
18.00.
PODZIĘKOWANIA DZIĘKUJEMY 
BARDZO SERDECZNIE ZA HOJNE OFIARY 
PRZEKAZYWANE PRZELEWEM NA KONTO 
PARAFII, PROSIMY O ZAZNACZANIE CZY 
DOTYCZĄ TZW. TACY, CZY JEST TO OFIA-
RA ZA ZAMAWIANĄ MSZĘ ŚW., NUMER 
KONTA 93 8022 0000 0006 8563 
2000 0010.

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, Barbara Habich, Jacek Kwiatkowski, 
Dorota Koprowska, Izabela pipka, Wincenty pipka, 
Marlena Rowińska, ks. Michał Wszeborowski.
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Czy udało się poprowadzić 
spotkania online z grupą „Skała 
Pana” podczas pandemii? Jak 
wypadły?

Udało się zarówno ze „Skałą 
Pana”, jak i z innymi grupami. Moż-
liwość podzielenia się tym, jak prze-
żywamy czas pandemii i wspólna 
modlitwa były dla każdego umoc-
nieniem i dawały nadzieję, że jakoś 
przetrwamy trudny czas, że on jest 
nam po coś dany. Już samo poja-
wienie się kogoś na ekranie kompu-
tera budziło uśmiech i pokazywało, 
że siebie potrzebujemy. Myślę, że 
spotkania online nie odbiegały ja-
kościowo od zwyczajnych spotkań. 
Wszystkie punkty były realizowane: 
modlitwa, podzielenie się życiem 
i słowem Bożym. Może trochę trud-
niej się śpiewało wspólnie, bo na raz 
mogła mówić i śpiewać jedna oso-
ba. Ale to zmuszało do słuchania. 
Również jeśli chodzi o frekwencję 
na spotkaniach, była dość wysoka. 
Ciekawe, że na jednym spotkaniu 
uczestniczyła para, która ze względu 
na zmianę miejsca zamieszkania już 
nie może sobie pozwolić na przyjazd 
do Magdalenki, a ponieważ Inter-
net nie zna barier odległości, mogli 
wziąć udział w spotkaniu.
Powoli wracamy do normalności?

Mam nadzieję. Chociaż statystyki 
zachorowań nie napawają optymi-
zmem, bo właściwie każdego dnia 
mamy kilkaset nowych zakażeń. Wzrost jest stały, ale ja się jed-
nak rozraduję w Panu i rozweselę w Bogu, moim Zbawicielu (Ha 
3, 18). Być może czeka nas druga fala pandemii, jednak wierzę, 
że od początku pandemii trochę się już przyzwyczailiśmy i na-
uczyliśmy się, jak się z nią obchodzić. Szczególnie pierwszy 
miesiąc był trudny, bo była to zupełnie nowa sytuacja: zamknię-
cie w domu, praca zdalna, nauka zdalna, karmienie się różnymi 
newsami i ogólnie panująca atmosfera lęku, żeby się nie zarazić 
i żeby nikt z bliskich się nie zaraził. Mniej więcej od Wielkanocy 
obserwuję pewną odwilż.
Tęsknił Ksiądz za ludźmi, tak jak my?

Owszem. Brakowało mi normalnych spotkań z ludźmi i gru-
pami, chociaż nie ukrywam, że lubię też pobyć sam i starałem 
się ten czas sobie zagospodarować. Przeszliśmy trochę na dusz-

pasterstwo indywidualne. Ale my-
ślę też, że media społecznościowe 
nie dawały nam do końca zatęsknić 
za sobą. Momentami odnosiłem 
wrażenie, że ten kontakt z ludźmi 
był nawet intensywniejszy niż przed 
pandemią.
Będziemy mądrzejsi po szkodzie? 
Zmienimy się trochę?

To zależy od człowieka. Jeżeli 
ktoś w pandemii widział tylko zło, 
karmił się złymi wiadomościami 
i myślał tylko o tym, jak przeczekać 
i się nie zarazić, to pewnie niewie-
le zmądrzał. Ale myślę, że jest dużo 
ludzi, którzy tego czasu nie zmarno-
wali. Każdy kryzys, a pandemia go 
niewątpliwie przyniosła, może stać 
się okazją do nauczenia się czegoś 
nowego, do rozwoju. Patrząc z per-
spektywy wiary można dostrzec 
w pandemii dopust Boży i błogosła-
wieństwo. Przede wszystkim dawała 
ona okazję do docenienia tego, co 
w życiu naprawdę ważne, czyli rela-
cji – z Bogiem, rodziną, przyjaciół-
mi. Moim zdaniem nawet trudne od 
strony emocjonalnej doświadczenie, 
że z czymś sobie nie radzimy, że 
przeżywamy jakąś ciemność i cha-
os, że bycie 24 godziny na dobę z ro-
dziną niekoniecznie jest takie fajne 
i człowiek by najchętniej gdzieś 
wyjechał, jest błogosławieństwem 
pandemii, bo pozwala nabrać poko-
ry i zobaczyć, że jesteśmy zależni od 

Boga i od innych ludzi. Po raz kolejny okazało się też, że trud-
ne czasy nas mobilizują i wielu ludzi aktywnie zaangażowało 
się w wolontariat, szyjąc maseczki, robiąc zakupy dla starszych 
osób itp. Świadczy to o wielkich pokładach dobra, które są w lu-
dziach, a które w normalnej sytuacji się tak nie ujawniały.
Czego się Ksiądz nauczył podczas tych 70-ciu dni?

Jeśli chodzi o umiejętności, to na pewno obsługi facebooka 
i wielu różnych komunikatorów, zdalnego nauczania oraz wy-
platania różańców :D. Jako ksiądz przekonałem się, jak trudno 
jest walczyć o swoją wiarę i kapłaństwo, gdy kościół świeci 
pustkami. Na pewno było więcej czasu na modlitwę, czytanie 
książek i poznanie siebie. Natomiast pandemia spowodowała 
też, że w naszej parafialnej wspólnocie kapłańskiej musieliśmy 
się nauczyć większej współpracy. 

Dopust Boży i błogosławieństwo
Zapytaliśmy ks. miChała o ostatnie 70 dni. Zgodził się podzielić z nami swoimi doświadczeniami.

Rozmawiała Teresa Jaskulska-Gil
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Nawet trudne od strony emocjonalnej 
doświadczenie, że z czymś sobie 

nie radzimy, że przeżywamy 
jakąś ciemność i chaos, że bycie 

24 godziny na dobę z rodziną 
niekoniecznie jest takie fajne i człowiek 

by najchętniej gdzieś wyjechał, 
jest błogosławieństwem pandemii.
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