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Laicyzacja społeczeństwa przebiega wolno, ale stabilnie  
– to cytat z jednego z portali (bynajmniej nie katolickich).  
I trudno się z nim nie zgodzić. A co Kościół z tym robi?

Wincenty Pipka

MaM to z BiBlii

Minione wakacje były sceną 
dość smutnych wydarzeń: 
profanowanie pomników, 
marsze obsypane garścia-

mi przekleństw słownych i na transpa-
rentach. Granice molarności i zwykłego 
porządku publicznego zostały „nagięte” 
do granic możliwości.  

Chleb, nie kamień
Oczywiście można się pocieszać, 

że już Arystoteles mówił: kiedy widzę mło-
dzież, to wątpię w przyszłość cywilizacji. 
Z drugiej jednak strony wygląda na to, 
że młodzież została, a Arystotelesów nie ma. 

Z całą pewnością ci, wychodzący 
dziś na ulice, przeklinający i wypisują-
cy wulgarne hasła, profanujący pomniki, 
podkreślający swoje problemy z tożsa-
mością, coś – choć niezrozumiale – pró-
bują wykrzyczeć. Mam wrażenie, że to 
rozpaczliwy krzyk o pomoc. Ale czy 
my możemy im pomóc? Jasne. Przecież 
szczególnie młode pokolenie od zawsze 

domagało się miłości. Choć jeszcze  
nie bardzo wie, o czym mówi. Pamiętamy 
choćby piosenkę: A ja nie chcę czekola-
dy, chcę by miłość dał mi ktoś… czy też 
hasła  sex, love and rock’n’roll (no może 
trochę inne słowa). W każdym razie prag-
nienia są słuszne, bo miłość każdemu 
człowiekowi potrzebna jest jak powie-
trze, jak chleb powszedni. Tylko… sko-
ro domagają się chleba to trzeba dać im 
chleb, a nie to, co nazywają chlebem. Jest 
napisane: Jeżeli którego z was, ojców, syn 
poprosi o chleb, czy poda mu kamień? 
(Łk 11, 11). Nie wolno ulegać zachcian-
kom, gdy wiemy, co jest dobre i jest 
prawdą! A skąd wiemy? Bo prawdziwy 
chleb dostaliśmy od naszego Ojca!

W tym miejscu ważne jest, by prze-
trzymać napór żądań, podobnie jak histe-
rię dziecka krzyczącego i kładącego się 
w sklepie, gdy nie chcemy mu kupić wy-
branej zabawki. Ale w to miejsce dać to, 
czego dziecko potrzebuje. Czyli: nie speł-
niać zachcianki, ale zaspokoić potrzebę.

Wy dajcie im jeść
Fajnie to brzmi, ale w praktyce…? Wie-

le młodych ludzi nie ma szans uczyć się 
w rodzinie prawdziwej miłości czy nawet 
relacji. Wiele osób odchodzących z Kościo-
ła też czuje się poranionych, odrzuconych, 
potraktowanych czasami instrumentalnie. 
Potrzebują „chleba” – miłości prawdziwej. 
Chyba zbyt biernie patrzymy jak odchodzą. 
Tymczasem Jezus mówi: Nie potrzebują 
odchodzić; wy dajcie im jeść! (Mt 14, 16). 
Wszyscy pamiętamy tę scenę rozmnożenia 
chleba. Apostołowie oceniali na trzeźwo 
swoje możliwości, podobnie jak my dzisiaj. 
Po ludzku nie mieli nic do zaoferowania tym 
tłumom. Wszystko co mieli to pięć chlebów 
i dwie ryby. Jak tym zaspokoić głód 5 tysię-
cy mężczyzn nie licząc kobiet i dzieci? Cały 
ten marniutki prowiant, który Apostołowie 
na polecenie Jezusa przynieśli Jemu… 

I tu – chciałoby się rzec – katoliku ko-
chany – patrz i ucz się: prawdą jest, że na-
wet jeśli blaskiem twej świętości oświet-
lasz pół gminy (tam, gdzie akurat robią 
oszczędności) to nie wystarczy. Ale jeśli 
miałbyś charyzmaty czy dary nawet takie 
tyci, jak te dwie „szprotki”, a przyniesiesz 
je do Jezusa, zaspokoją głód miłości tysię-
cy ludzi. Jeśli chcemy budować Kościół, 
zatrzymać w nim ludzi, przyciągać no-
wych, wszystko co mamy musimy przy-
nieść Jezusowi, a nie kombinować z włas-
nymi metodami, taktykami, programami. 

Właśnie tak Jezus dokonał cudu roz-
mnożenia: Kazał tłumom usiąść na trawie, 
następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie 
ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosła-
wieństwo i połamawszy chleby dał je ucz-
niom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy 
do sytości, i zebrano z tego, co pozostało, 
dwanaście pełnych koszy ułomków (Mt 14, 
19-20). Nie macie Państwo skojarzeń z Eu-
charystią? Tam, gdzie wielotysięczną parafię 
reprezentuje często zaledwie kilku „listo-
noszy” Bożego Słowa – tam można najeść 
się do syta. I tam Jezus oddaje w nasze ręce 
przemieniony chleb, który nasyci rzesze 
zgłodniałych. Co z tego, że większość tłumu 
nie poszła za Jezusem z miłości do Niego? 
Większość chciała tylko cudów uzdrowie-
nia. I dziś mamy w Kościele wielu ludzi, któ-
rzy przyszli dla tradycyjnego  chrztu, uroczy-
stej I Komunii św., czy pięknych fotografii  
ze ślubu. I co z tego? W sercu każdy głodny 
jest  Miłości. A Jezus mówi: Nie potrzebują 
odchodzić; wy dajcie im jeść! (Mt 14, 16). 
To co On podaje! 

MaM to z BiBlii
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Nie muszą odchodzić!



doszukuje się obecnie także in-
nej – genderowej. Są tacy, któ-
rzy wyliczają 54 odmiany płci, 
a inni idą jeszcze dalej. Co więcej 
– zmuszają wszystkich do uznania ich racji. Jakby od tego 
miało zależeć być lub nie być współczesnego świata.

Świat jednak jest taki, jaki jest. Jak czas, który odmie-
rzają zegarki. Jasno i precyzyjnie określony. Można sobie 
oczywiście ustawić zegarek, by się „spieszył” pięć, czy 
dziesięć minut, bo wtedy nigdy się nie spóźnię, ale i wtedy 
czas jest taki, jaki określa zegar atomowy – najdokład-
niejszy zegar na świecie. Można też, jak ów zegarmistrz 
tłumaczył, wybrać sobie najodpowiedniejszą godzinę dla 
siebie, ale nie zmieni to nigdy rzeczywistego czasu mie-
rzonego zegarem atomowym. 

Która godzina?
Każdy z nas ma zegarek, by wiedzieć, która jest aktualnie godzina.  
W dawnych filmach gangsterskich przed akcją zazwyczaj była procedura 
synchronizacji zegarków, by wszystkim zegarki pokazywały  
tę samą godzinę. Nie bardzo było tylko wiadomo, czy właściwą. 

ks. Ryszard Gołąbek, 
pallotynAle to jeszcze nic. Pamiętam jak dawno temu 

byłem w zakładzie zegarmistrzowskim, gdzie 
było bardzo dużo zegarków i zegarów ścien-
nych. Wszystkie chodziły wydając charak-

terystyczne dźwięki, ale każdy pokazywał inną godzinę. 
To dlatego, aby każdy znalazł taką właściwą dla siebie 
– brzmiała odpowiedź pomysłowego zegarmistrza. Ta sy-
tuacja przypomniała mi się obecnie, kiedy „ludzie z kręgu 
gender” próbują narzucać swoje racje.

Zwykła obserwacja przekonuje każdego zdrowo my-
ślącego człowieka, że społeczeństwo dzieli się na kobiety 
i mężczyzn. Ba, z tej prostej zależności wynikają kolejne 
konsekwencje – potomstwo. Dzisiejszy świat jednak tak 
bardzo się rozpędził w swoich interpretacjach, że taka pra-
widłowość już mu nie wystarcza. Oprócz płci biologicznej 

PaPież Powiedział

Papież Franciszek podczas Światowego Dnia Modlitw 
o Ochronę Świata Stworzonego mówił o tym, że niemoż-
liwe jest utrzymanie obecnego poziomu konsumpcji 
w najbardziej rozwiniętych krajach kosztem eksploatacji 

zasobów naturalnych pozostałej części planety. Powinniśmy porzucić 
nawyk wykluczania i położyć kres nierównościom handlowym, które 
przynoszą tak wiele złych skutków dla ekologii.

Apeluję też o umorzenie długu najuboższych krajów.
Rozgrabiamy dobra planety. Rozgrabiamy je tak, jak się wy-

ciska pomarańczę. Kraje i firmy na Północy wzbogaciły się, 

wykorzystując naturalne dary 
z Południa, generując „dług 
ekologiczny”. Kto spłaci ten 
dług? Ponadto „dług ekologiczny” 
zwiększa się, gdy międzynarodowe 
koncerny robią poza swoimi krajami to, 
czego nie wolno im robić u siebie. To jest obu-
rzające. Dziś, nie jutro, dziś musimy odpowiedzialnie zadbać 
o stworzenie. Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabo-
wane, ale dzielone w sposób sprawiedliwy i pełen szacunku. 
Nie – dla grabieży, tak – dla dzielenia się. 

Powinniśmy uznać, że spowolnienie tempa produkcji i konsumpcji  
może prowadzić do innego rodzaju postępu i rozwoju. 

Rozgrabiamy dobra planety, 
wyciskamy je 
jak pomarańczę
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 Stolik mędrców

 Odrobina lata w słoiku  Młodzi górą!
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Co słyChać Pod aniołaMi

Wakacje – dla jednych czas odpoczynku, dla drugich  
wzmożonej aktywności. Pod Aniołami – czas rozpostarcia  
skrzydeł, czas otwarcia na świat, czas zmian... 

Marlena Rowińska

są czasem na różne stany: młodzież, rodzice 
z dziećmi i najdojrzalsi parafianie. 

Odwiedź nas!
Kawiarenka pod Aniołami – to nasze 

wspólne miejsce i każdy jest tu mile wi-
dziany. Abyśmy mogli cieszyć się kolejnymi 
spotkaniami, potrzebne są też osoby, które 
pomogą przy dyżurach, czyli przygotują 
w wybraną niedzielę coś pysznego, zrobią 
dla nas kawę czy upiększą deser, podadzą 
wonną herbatę w dzbanuszku (na przykład 
mrożoną z ogórkiem – hit sezonu) i miło 
uśmiechną się zza lady – wtedy ciasto le-
piej smakuje. Kawiarenkowy dyżur to kilka 
godzin poświęconych w niedzielę dla go-
ści, czyli dla nas, to wolontariat, do którego 
wszystkich serdecznie zapraszamy! 

Polub nas!
Od lipca działa kawiarenkowy Facebook. 

Tam można śledzić wydarzenia na bieżąco. 
Poza ogłoszeniami i zdjęciami deserów na 
najbliższą niedzielę będą pojawiać się in-
formacje dotyczące spotkań z ciekawymi 
osobami. Mamy wiele pomysłów. Mamy też 
płyny dezynfekujące i maseczki. Czas poka-
że, jak daleko zajedziemy w tym trudnym 
czasie pandemii… Póki co, korzystajmy! 

Kawiarenka 
w nowej odsłonie

Po roku zmagań o przetrwanie 
tego zacnego miejsca spotkań 
parafian i rekolekcjonistów na-
stąpiła zmiana ekipy, co nie 

znaczy, że „starzy” odeszli. Agnieszka 
Domańska-Szulik wraz z mężem Łuka-
szem, z Bożą pomocą postanowili wziąć 
teraz sprawy w swoje ręce. Po czasie 
ograniczeń i zastoju, Kawiarenka roz-
kwitła na nowo. Atrakcyjne menu, „covi-
dowy” rozkład stolików, ogród w nowej 
odsłonie, susz z lipy, akacji i syropy lecz-
nicze, to niektóre z propozycji. 

Poznaj nas!
Relaksowaliśmy się w upalne dni po-

pijając kawę mrożoną i zajadając deser 
miętowo-borówkowy, czyli „szczyptę lata 
w słoiku”. Na zimniejsze dni czekają roz-
grzewające herbaty i zioła, kawa, owocowe 
tarty, serniki, ciasto amaretto z bananami 
i oczywiście szarlotka! Właściwie nigdy 
do końca nie wiemy, co przyjdzie nam degu-
stować – desery także przygotowują wolonta-
riusze, kochane anioły! A najpiękniejsze jest 
to, że gromadzimy się w różnym składzie, 
w różnym wieku i nawet stoliki podzielone 
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JESTEŚMY OTWARCI W NIEDZIELE OD 11.00 DO 15.00

 Stolik mędrców  Coś pysznego



Bywają w naszym życiu takie 
momenty, a czasem nawet 
dłuższe okresy, kiedy czuje-
my się zagrożeni utratą zdro-

wia, skrzywdzeni, porzuceni, zrozpaczeni 
po utracie bliskiej osoby. Te trudne do-
świadczenia bywają po ludzku nie do 
zniesienia. Najpierw pojawiają się łzy, 
a potem rozpacz uświadamia nam potrze-
bę zwrócenia się do „Wyższej Instancji”.

Wołanie o pomoc
Przysłowiowa „trwoga” budzi natu-

ralną reakcję wołania o pomoc. Gdy jest 
nam dobrze, gdy wszystko się układa, 
łatwo zapominamy o Panu Bogu. Staje 
się On niepotrzebny, ponieważ świetnie 
sobie ze wszystkim radzimy i „twardo 
stąpamy po ziemi”. Niektórzy nawet ob-
winiają Boga za swoje cierpienie, więc 
po co się modlić? Wielu traci w takich 
sytuacjach wiarę, wielu właśnie wtedy ją 
odnajduje, albo pogłębia. Bywa różnie. 
Gdy pojawiają się kłopoty, Bóg staje się 
nieodzowny. Często używamy ironicznie 
sentencji zawartej w tytule w stosunku do 
ateistów, ale też i do niektórych katolików. 
To powiedzenie kojarzy nam się z sytua-
cją, w której człowiek zwraca się do Boga 
tylko w trudnych momentach. Zazwy-
czaj, kiedy nie otrzymujemy natychmiast 
spodziewanej pomocy, nasze myśli mogą 
prowadzić do wniosku, że skoro Bóg nie 
pomaga, nie wysłuchuje, nie uzdrawia, 
to może Go nie ma? Taka może być su-
biektywna interpretacja. Często jest tak, 
że ze wszystkich sił pragniemy osiągnąć 
natychmiastowy rezultat. Chcemy „gło-
wą przebić mur”, pohandlować trochę. 
Ale Pan Bóg nie chce mieć z nami rela-
cji handlowej, lecz chce przyjaźni i bli-
skości. Pragnie nam dać łaskę za darmo, 
kiedy w pokorze i zaufaniu zwracamy się  
do Niego. Doskonałym przykładem staje 
się tu ewangeliczna wdowa, która wiele 
razy przychodziła do sędziego w głębo-
kiej pokorze, lub składane świadectwa 
osób będących w sytuacjach granicznych. 

W obliczu wielorakich zagrożeń Kościół modli się słowami starożytnych suplikacji: 
„Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami…”. 

Barbara Habich

Jak trwoga, to do Boga

stwo nazwane Cudem nad Wisłą. To one 
rozbrzmiewają ponownie w naszych świą-
tyniach w chwilach obecnej grozy zwią-
zanej z pandemią. Podejmując decyzję 
zawierzenia Panu Bogu, doświadczamy 
Jego opieki i miłości. On cieszy się każ-
dym spotkaniem z nami, bez względu 
na nasze czysto interesowne motywacje. 
On nie kalkuluje, nie ocenia, wystarcza Mu 
modlitwa serca i nawet krucha nasza wia-
ra. Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem 
Jego miłości (św. Augustyn). Często nie 
jesteśmy w stanie dostrzec jego obecności 
w naszym życiu, ponieważ spodziewamy 
się zupełnie innych przejawów Jego dzia-
łania niż oczekiwane. Niektórzy w podob-
nych sytuacjach, tracąc nadzieję, szukają 
pomocy poza Bogiem: w horoskopach, 
magii, wróżbiarstwie, jasnowidztwie, albo 
– co jest równie niebezpieczne – alkoholu, 
narkotykach, czy innych używkach. Wte-
dy może być już tylko gorzej. Kiedy przyj-
rzymy się skutkom tego rodzaju praktyk, 
stwierdzimy: „Lepiej do Boga, niż gdzie 
indziej”. 

Dając „zielone światło” Panu Bogu, wiele 
osób otrzymywało niespodziewane roz-
wiązania najtrudniejszych problemów. 
A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich 
wybranych, którzy dniem i nocą wołają 
do Niego – wyczytamy w Ewangelii 
wg św. Łukasza (Łk 18, 1-8). Modlitwa 
prośby prowadzi do pokory, bo musimy 
uznać, że nie jesteśmy samowystarczalni, 
że sami sobie nie poradzimy. 

A do kogo?
Kościół korzysta w chwilach najcięż-

szych doświadczeń ze zbawiennej rady, 
której udzielił Pan Jezus swoim śpiącym ze 
smutku uczniom: Wstańcie i módlcie się, 
abyście nie ulegli pokusie (Łk 22, 44-46).  
W obliczu wielorakich zagrożeń Kościół 
modli się słowami starożytnych supli-
kacji: Święty Boże, święty mocny, świę-
ty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. 
Błagania te towarzyszyły tragicznym 
wydarzeniom naszej historii. Suplikacje 
zatrzymały nawałę bolszewicką w 1920 
roku. Nastąpiło zdumiewające zwycię-

wiara
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zaPytaj kasiędza

Wojna cywilizacyjna

Faktycznie użyłem terminu „woj-
na cywilizacyjna” w jednym 
z kazań, gdyż, moim zdaniem, 
dobrze oddaje to, czego jeste-

śmy świadkami, a nawet uczestnikami. Bo 
jak inaczej można nazwać atak pewnych 
środowisk na fundamenty naszej cywili-
zacji judeo-chrześcijańskiej? Co najmniej 
od kilkudziesięciu lat atakowane są pod-
stawy naszej cywilizacji: życie ludzkie, 
czystość przedmałżeńska, określenie płci 
jako mężczyzny lub kobiety, małżeństwo 
jako związek mężczyzny i kobiety, rodzi-
na, ojcostwo lub macierzyństwo, płodność 
aktu małżeńskiego, intymność tego aktu. 

Walka dwóch cywilizacji
Możemy powiedzieć, że „cywilizacja 

śmierci” walczy z „cywilizacją życia”, 
jaką reprezentuje chrześcijaństwo. Dopóki 

są ludzie żyjący według wskazań Ewan-
gelii i w ten sposób broniący tych funda-
mentów naszej cywilizacji, nie możemy 
mówić o przegranej, lecz o ciągle toczącej 
się walce. Ze strony chrześcijan nie jest to 
walka z kimś, ale walka o coś, o kogoś.

Polem walki – miłość i życie
Po kolei przyjrzyjmy się tym zagad-

nieniom w aspekcie wojny cywilizacyj-
nej, czy raczej ataku na to, co wydawało 
się do niedawna czymś oczywistym, a te-
raz takim nie jest. Pierwszy akt agresji 
dokonał się na życie ludzkie i to w naj-
ważniejszych momentach jego trwania, 
czyli w poczęciu i w naturalnej śmierci. 
W wielu państwach ustawodawcy usank-
cjonowali prawem możliwość aborcji, 
a także tzw. eutanazji, czyli zabijania 
ludzi starych i chorych, czyli zostało 

zaatakowane życie tych ludzi, którzy są 
najbardziej bezbronni i słabi. A wszyst-
ko pod pretekstem wolności wybo-
ru. Chrześcijaństwo i Ewangelia broni 
życia każdego człowieka, także tego  
przed jego narodzeniem i chorego, nie-
pełnosprawnego lub starego, gdyż każdy 
człowiek ma swoją godność i każdy ma 
prawo do życia.

Zakwestionowana  
czystość przedmałżeńska

Dalej zostało zakwestionowane dzie-
wictwo i czystość przedmałżeńska, a „re-
wolucja seksualna” zachęcała do swo-
body seksualnej i niezobowiązujących 
kontaktów płciowych z przygodnymi 
partnerami. Sprzyjało temu też wynale-
zienie pigułki antykoncepcyjnej, która 
może uczynić bezpłodnym współżycie 

Użył Ksiądz takiego sformułowania podczas niedzielnego kazania. Co to znaczy? Czy słowo 
„wojna” generuje słowo „wróg”? Czy to wojna przegrana? Jak Ksiądz do tego podchodzi?

Odpowiada ks. prob. Mirosław Cholewa
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seksualne mężczyzny i kobiety. Nastąpiło 
więc oderwanie seksu od miłości i odpo-
wiedzialności, a miłości od prokreacji. 
Wcześniej chrześcijaństwo rezerwowało 
współżycie seksualne dla wyrażenia mi-
łości małżeńskiej – wyłącznej i dozgon-
nej, zaś miłość małżeńska wtedy była 
spełniona, gdy stanowiła wzajemne od-
danie się sobie małżonków z otwartością 
na przyjęcie nowego życia. Wspomniana 
„rewolucja seksualna” przyniosła olbrzy-
mie pieniądze przemysłowi pornograficz-
nemu, antykoncepcyjnemu i aborcyjne-
mu, nic więc dziwnego, że znalazła tak 
wielu propagatorów.

Zakwestionowana płeć
Obecnie dotarła do naszego kraju ko-

lejna fala tej „cywilizacji śmierci” w za-
kwestionowaniu płci mężczyzny i kobiety 
– w ideologii „gender” oraz w zakwe-
stionowaniu małżeństwa, jako związku 
mężczyzny i kobiety. Pewne środowiska 
dążą do usankcjonowania związków jed-
nopłciowych, aby następnie domagać się 
prawa do adoptowania dzieci przez takie 
pary. Widzimy również kolejne uderzenie 
w intymność aktu małżeńskiego mężczy-
zny i kobiety poprzez manipulację „in 

vitro”, czyli dokonywanie zapłodnienia 
pozaustrojowego – co może dawać nowe 
techniczne możliwości także dla par jed-
nopłciowych. Dziecko nie jest wówczas 
owocem miłosnego aktu rodziców, ale 
efektem technicznych działań „na szkle”.

Każdy człowiek ma godność
Nawet pobieżne prześledzenie tych 

procesów pokazuje agresywność i progre-
sywność tych środowisk wobec fundamen-
tów cywilizacji judeo-chrześcijańskiej. 
Zgoda na przesunięcie granic moralnych 
w jednym punkcie, powoduje kolejny atak 
na kolejne granice w dalszych punktach. 
A wszystko dzieje się pod szczytnymi ha-
słami wolności i tolerancji. 

Nawet jeśli ci ludzie traktują nas jak 
wrogów, to my jako chrześcijanie nie trak-
tujemy drugiego człowieka jak wroga, 
gdyż mamy tylko jednego wroga któremu 
na imię zły duch – szatan, diabeł, który 
może nas oddzielić od Pana Boga i od 
ludzi, a przez to unieszczęśliwić. Ludzie 
inaczej myślący nie są dla nas, chrześci-
jan, wrogami. W Kościele dla każdego 
człowieka jest miejsce, najlepiej świadczą 
o tym wszelkie oficjalne dokumenty Sto-
licy Apostolskiej – każdy człowiek od po-

częcia do naturalnej śmierci ma godność 
wynikającą z tego, że został stworzony 
na obraz i podobieństwo Boże. Wszyscy 
jesteśmy zaproszeni do życia w czysto-
ści, w świętości. W Kościele nikogo nie 
wykluczamy, a wręcz przeciwnie mamy 
każdego kochać, a nie tylko „tolerować”. 
To sprawdzian naszego chrześcijaństwa – 
Boga kochać ponad wszystko, a ludzi ze 
względu na Boga. 

I właśnie z powodu tego, że nie możemy 
w Kościele być obojętni wobec tych, co są 
zupełnie zagubieni i brną w grzech, który 
jest prawdziwym nieszczęściem człowie-
ka, bo prowadzi do zguby wiecznej – do 
potępienia. Gdybyśmy w Kościele zamiast 
kochać grzeszników i nieprzyjaciół Boga 
i Kościoła, jedynie ich „tolerowali”, mó-
wiąc „róbcie, co chcecie” (wówczas, gdy 
brną w zło) bylibyśmy odpowiedzialni  
za ich zgubę wieczną. To miłość przyna-
gla nas do tego, by wzywać do nawrócenia 
i zerwania z grzechem. 

Tak więc w Kościele mamy głosić 
prawdę o człowieku, o prawdziwej wol-
ności i szczęściu. Jesteśmy też wezwani 
do modlitwy za ludzi pogubionych, aby 
odnaleźli drogę do prawdziwej wolności 
wewnętrznej i prawdziwego szczęścia. 
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wieśCi ze szkół

Nowy rok, nowe wyzwania
To będzie rok wyjątkowy dla uczniów i nauczycieli. Przed szkołą 
stoją nowe wyzwania związane z sytuacją epidemiologiczną. 

Monika Kusztal, Sławomir Fido

Publiczne Katolickie  
Liceum Ogólnokształcące  
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
l Wzrastanie w czasie pandemii We 
wtorek, 1 września,  266 uczniów Ka-
tolickiego Liceum Ogólnokształcące-
go w Magdalence rozpoczęło nowy rok 
szkolny. Tym razem uroczysta Msza 
święta odbyła się w naszej parafii. Za-
miast przy grobie bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki w Warszawie, licealiści modlili się  
przy relikwiach swojego patrona. Dyrek-
tor szkoły, Dorota Koprowska, podczas 
inauguracji podkreśliła, że czas pandemii, 
to dla młodzieży czas dojrzewania i wzra-
stania w łasce u Pana Boga, czas walki  
ze swoimi słabościami. 
l Matura w czasach zarazy Nikt nie 
spodziewał się takiego scenariusza, jaki 
przygotował nam rok szkolny 2019/2020. 
Uczniowie i nauczyciele musieli odna-
leźć się w nauczaniu zdalnym. To był 
dla wszystkich sprawdzian kreatywności, 
umiejętności radzenia sobie w trudnych 
i dotąd nieznanych warunkach oraz samo-
dyscypliny. Liceum w Magdalence zdało 
ten egzamin celująco. Maturzyści mogą 
pochwalić się bardzo dobrymi wynikami. 
Średnia szkoły znacznie przewyższa śred-
nią województwa i kraju. 

l Nauka w reżimie sanitarnym Przez 
wakacje szkoła przygotowywała się 
do nowego roku szkolnego i nauki 
w reżimie sanitarnym. Liceum zostało 
przystosowane do nowych wymogów. 
W szkole dostępne są dezynfekatory, 
termometry bezdotykowe, zmienił się 
również wygląd szkolnych korytarzy. 
Każdej klasie została przydzielona 
sala, przy której pojawiły się szkolne 
szafki uczniów. Wydzielona została 
Strefa Rodzica, która umożliwi spraw-
ny i bezpieczny kontakt rodziców z na-
uczycielami. 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
we Władysławowie
l Nareszcie! Chyba nigdy od czasów 
wprowadzenia obowiązku edukacji 
dzieci nie wyczekiwały z takim utęsk-
nieniem rozpoczęcia roku szkolnego. 
Po pół roku nauki „przez ekran” i spo-
tykania kolegów z klasy tylko spora-
dycznie, nareszcie możemy się cieszyć 
sobą. I trochę (w granicach normy) po-
wygłupiać. 
l Rygory sanitarne W Niepublicz-
nej Katolickiej Szkole Podstawowej 
we Władysławowie rygory sanitarne 
nie zrobiły na nikim tak piorunujące-

go wrażenia jak w szkołach, w których 
są setki dzieci. Założenie statutowe,  
że w klasach katolickiej podstawów-
ki uczy się maksymalnie 12 uczniów, 
z definicji daje duże poczucie bez-
pieczeństwa. Do tego w zasadzie brak 
możliwości stworzenia tłoku podczas 
przerw, też pozwala rodzicom ze spo-
kojem pozostawiać dzieci. Oczywiście 
dezynfekcja rąk, pomieszczeń szkol-
nych, przyrządów itd., wszystkich nas 
obowiązuje. Noszenie maseczek to 
też stały widok, jak wszędzie. Dla nas 
jednak chyba ważniejsze jest to, żeby 
w naszej szkole uchronić uczniów przed  
innymi wirusami. Tymi duchowymi. Też 
często nie dają objawów w początkowej 
fazie, ale po zainfekowaniu, po latach 
potrafią być nawet śmiertelne dla duszy. 
Dzięki współpracy z rodzicami, mamy 
wrażenie, że tej „pandemii” też stawi-
my czoło. Zasady ochrony są co prawda 
zdecydowanie inne, bo raczej wskazane 
jest trzymanie się razem, a nie dystans 
i czerpanie z jednego źródła. Ale chodzi 
o ten sam efekt. O zdrowego człowieka. 
Takiego jaki został stworzony od po-
czątku – na obraz Boży. 
l Nowy rok szkolny Rok szkolny roz-
poczęliśmy uroczystą Mszą św. w na-
szej wciąż prowizorycznej (ostatni już 
raz) kaplicy. Bogu oddaliśmy uczniów, 
nauczycieli, cały personel, naszą pra-
cę, nasze sukcesy i porażki, naszą  
parafię i Ojczyznę. Niech się dzieje 
wola Nieba! 

 Młodzież naszego liceum rozpoczyna rok szkolny Mszą świętą.  Czas pandemii to czas walki ze swoimi słabościami
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Miłość  
nie szuka swego
Miłość  
nie szuka swego

hyMn o MiłośCi

Ona: Do szukania zwykle skłania 
nas to, gdy coś zgubimy lub gdy czegoś 
pragniemy. A w miłości przecież właś-
nie „gubimy” własne „ja” i też bardzo 
pragniemy tej miłości. Życie w małżeń-
stwie wydawałoby się zatem ciągłym 
poszukiwaniem. 

On: I tak dokładnie jest. Jest to, 
a przynajmniej powinno być, ciągłe po-
szukiwanie… szczęścia drugiej osoby. 
Na tym polega ta przygoda. Na patrze-
niu przed siebie, a nie na siebie, bo tyl-
ko w ten sposób można iść do przodu.

Ona: W zasadzie po zawarciu sakra-
mentu małżeństwa rzeczywiście nie ma 
innej opcji. To tak, jak po zalaniu wrząt-
kiem herbaty raczej nikt już nie próbuje 
odzyskać wody czy suszyć fusów, a raczej 
delektuje się aromatycznym napojem, któ-
ry jest zupełnie nową, lepszą rzeczywi-
stością niż wszystkie składniki z osobna.

On: No tak. Szukanie swego w mi-
łości rzeczywiście może doprowadzić  
do tego, że zostaniemy ostatecznie 
z garścią fusów w ręku. I idąc za tym 
przykładem można też powiedzieć,  
że nikt poważny i odpowiedzialny nie 
zalewa drugi raz tych samych fusów. 
Ostatecznie coś może z tego wyjdzie, 
ale raczej będzie to tzw. „lura”. 

Ona: I kto odważy się powiedzieć, 
co ma większe znaczenie w przyrzą-

dzeniu naparu: wrzątek czy herbata? 
Dopiero wspólne spotkanie się dobra-
nych, odpowiednio przygotowanych 
składników daje oszałamiający efekt. 
Aromat takiej herbaty sięga daleko 
poza filiżankę…

On: Miłość dlatego nie szuka swe-
go, bo zakłada rozpłynięcie się mojego 
„ja”, zrezygnowanie z niego dla stwo-
rzenia lepszej jakości.

Ona: Miłość z natury nie może szu-
kać swego, bo jej istotą jest ciągłe da-
wanie siebie w darze. Szukanie więc 
siebie oznaczałoby de facto rezygnację 
z miłości.

On: Czy chcesz powiedzieć, że bio-
rąc ślub nie mam już prawa do własnych 
pasji, swojego hobby, rozwijania karie-
ry? To wszystko muszę zostawić za nie-
zwykle „kręcący” dyżur przy pralce, no 
przyznaję, pyszne obiady i możliwość 
pochwalenia się żoną od czasu do czasu 
w towarzystwie?

Ona: Oczywiście niczego nie zo-
stawiasz, bo do małżeństwa wnosisz 
wszystko, co Twoje. Trzeba to jedynie 
na nowo uporządkować i podporząd-
kować. Św. Paweł mówił: teraz już nie 
ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Czy 
nie tak to powinno wyglądać w małżeń-
stwie, skoro ta sama Miłość Chrystuso-
wa nas prowadzi? 

Czy w małżeństwie uprawnione jest stwierdzenie:  
on/ona mnie już nie kocha? Bardziej właściwe wydają się  
pytania: Czy ja jeszcze kocham? I czy nie za mało?

Iza i Wincenty Pipkowie

Bank pomysłów Jak to robić? 
Jak w małżeństwie rezygnować z siebie każ-
dego dnia, nie szukać tylko własnych korzy-
ści? Rzeczywiście w dzisiejszych czasach to 
trudne, tym bardziej, że wszyscy wokół mówią: 
„Pomyśl o sobie…”.  Parę praktycznych wska-
zówek poniżej:

l  Po przebudzeniu moja pierwsza myśl po-
biegnie w kierunku współmałżonka (po od-
daniu dnia Panu Bogu).

l  Codziennie podziękuję Bogu za współmał-
żonka i poproszę o siły oraz inspiracje w wal-
ce z własnym egoizmem.

l  Raz na jakiś czas przygotuję współmałżon-
kowi śniadanie do łóżka.

l  Nie skrytykuję małżonka za coś czego nie 
zrobił/a, tylko zrobię to za niego/nią.

l  Napiszę SMS-a lub inną wiadomość  
do współmałżonka z informacją, że go/ją  
kocham.

l  Poszukam okazji do sprawienia współmał-
żonkowi niespodzianki, może być jakaś 
drobna.

l  Wykonam bezinteresownie obowiązek 
współmałżonka, nie mówiąc o tym nikomu.

l  Zrezygnuję z własnej przyjemności (np. nie 
obejrzę filmu, nie poczytam książki) na rzecz 
czasu spędzonego ze współmałżonkiem 
i nie będę narzekać z tego powodu.

l  Zaplanuję niedzielne popołudnie tylko  
dla współmałżonka.

l  Zrezygnuję z lepszego kawałka jakiegoś 
smakołyku na rzecz współmałżonka. 

l  Twoja własna inspiracja w kwestii rezygnacji 
z siebie na rzecz współmałżonka.

Powodzenia w walce z egoizmem w małżeń-
stwie! Z Bożą pomocą!

Magdalenka     9 
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Przypowieść o motocykliście

Zacznijmy od początku, czyli od chwili, gdy zdecydowałem 
się zdobyć uprawnienia do prowadzenia motocykla. Wie-
działem, że to sport podwyższonego ryzyka, więc sam 
wyszukałem literaturę, obejrzałem niemal wszystkie filmy 

instruktażowe o technice jazdy. Do tego kurs z instruktorem, egzamin 
i… mam prawo jazdy kategorii B! Na tym nie skończyłem swojej edu-
kacji. Przyznam, że nadal nie miałem pewności, kiedy użyć hamulca 
przedniego, kiedy tylnego, jak ułożyć dłonie i palce na klamkach. 

Tylko jeden ślad
Pewnie zadajecie sobie pytanie, dlaczego o tym piszę na łamach 

„Magdalenki”? Już spieszę z odpowiedzią, która samego mnie za-
skoczyła. Z chwilą, gdy zrozumiałem z jak wielką odpowiedzial-
nością wiąże się jazda jednośladem z technologicznie zaawanso-
wanym silnikiem, doceniłem wiedzę i doświadczenie innych. To 
respekt popchnął mnie do książek, kursów, egzaminów, treningów.

Nauka dla mnie: czy tak samo poważnie traktuję inne sprawy, 
które są naprawdę ważne dla mojego życia? Na wieczność? Z ja-
kich nauk korzystam, w jakich okolicznościach trenuję swoje cia-
ło i ducha. Ile pieniędzy, czasu i uwagi wkładam w swój rozwój 
w tym obszarze, np. w sferę życia duchowego? Wiem, że wiecz-
ność z Bogiem to o wiele więcej niż chwila przyjemności na mo-
tocyklu. Dlatego chcę w nią inwestować, ucząc się od starszych, 
czytając Słowo Boże i trenując „nienaturalne” zachowania jak hoj-
ność, cierpliwość, łagodność, miłość, pokora. To dopiero pierwsza 
lekcja, jaką wyciągam z mojej przygody motocyklowej. 

LWG! Tak pozdrawiają się motocykliści  
na drodze. LWG, czyli „lewa w górę”. 
To, wydawać by się mogło, nic nieznaczący 
gest, a jednak…

Piotr Herman

Nieintuicyjne zjawiska
Do podzielenia się kolejną nauką życiową przeprowadzę mały 

eksperyment. Jak Ci się wydaje, co należy zrobić z kierownicą mo-
tocykla przy prędkości powyżej trzydziestu kilometrów na godzinę, 
żeby płynnie zaczął skręcać, np. w prawo? Opcji jest kilka: można po-
pchnąć lewą „rączkę” do przodu, można pociągnąć prawą do siebie, 
można te dwa ruchy wykonać jednocześnie. Odpowiedź zaskakuje 
wielu. Aby motocykl zaczął skręcać w prawo, należy… popchnąć 
delikatnie prawą manetkę! Tak, to nie jest błąd w druku – ruch do 
przodu prawą „rączką”. Do zrozumienia tego nieintuicyjnego zjawi-
ska musimy wiedzieć, że motocykl skręca w przechyle, co wynika 
także z geometrii opony. Lekkie skręcenie kierownicy w lewo przy 
prędkościach od trzydziestu kilometrów na godzinę sprawi, że po-
jazd natychmiast pochyli się w prawo i zacznie skręcać w prawo. Uff, 
brzmi skomplikowanie, ale w praktyce takie nie jest. Niestety jest to 
manewr, który wydaje się nielogiczny, wbrew intuicji, czy przyzwy-
czajeniom. Właśnie ta obserwacja jest moją drugą lekcją życiową. 

Nauka dla mnie: aby nabrać odpowiednich nawyków, może być 
konieczne zrezygnowanie z przyzwyczajeń, płytkich i łatwych opi-
nii czy wyobrażeń. 

Uleganie fiksacjom
Skręcanie jest najtrudniejszym manewrem na motocyklu. Nie 

dziwi mnie, że mam jeszcze jedną myśl z tym związaną. Chodzi 
o fiksację wzroku. Czy wiecie, że jeśli wpatrujemy się w przeszko-
dę przed nami to najprawdopodobniej w nią wejdziemy czy wje-
dziemy? Jeśli w górach będę się oglądał za siebie lub stale zerkał 
w przepaść, to ryzyko wypadku wzrasta. Zasada dobrego pokony-
wania zakrętów na motocyklu, mówi, żeby wzrok kierować tam, 
gdzie chcę dojechać za zakrętem. Głowa, ciało wyprzedają pojazd 
w skręcie i ostatecznie cały manewr jest płynny i skuteczny. Błę-
dem jest patrzenie pod koła, na krawężnik, który niebezpiecznie 
się zbliża, czy jakąś dziurę. Patrz tam, gdzie chcesz dojechać! Jeśli 
z jakiegoś powodu zakręt okaże się zbyt ciasny, dociśnij motocykl 
do większego pochyłu i przyspiesz. Nie hamuj. Nie patrz na po-
bocze. Ta technika pomaga mi pokonywać trudności na co dzień. 

Nauka dla mnie: chcę świadomie podejmować decyzje („wiem, 
gdzie chcę dojechać”), a kiedy bywa ciężko, nie rezygnuję, nie 
panikuję i lamentuję, nie oglądam się na innych tylko podejmuję 
działania. Zupełnie jak na motocyklu. A tymczasem: LWG i sze-
rokości! 

Motocykliści to w dużej mierze ludzie bardzo ciekawi 
świata, podróżnicy, gotowi do pomocy na drodze i nie tylko. Ich 
groźny wygląd wynika z ubrań ochronnych, kasków i czasami wą-
sów i bród ;-) Ale to bardzo mili ludzie. Możecie to sprawdzić, za-
pytajcie na parkingu o jego motocykl czy drogę, jaką pokonał(a). 
Z reguły usłyszycie bardzo ciekawą opowieść. 
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OGŁOSZENIa	STaŁE
PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 
W niedziele: W Magdalence 8.30, 11.00, 
12.30,18.00; W kaplicy W derdach 8.00, 
11.00; W lesznoWoli 10.00. W dni poWsze-
dnie: W Magdalence 7.00, 18.00,  
W kaplicy W derdach 6.30;  
w LesznowoLi – środy 19.00. 
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO  
SAKRAMENTU 
W dni poWszednie i niedziele od 17.30, 
w pierwsze niedzieLe miesiąca po mszy św. 
o 11.00 oraz w pierwsze czwartki miesiąca 
po mszy św. o 18.00 do 20.00. 
CAŁODZIENNA ADORACJA zapra-
szaMy Wszystkich do cichej, indyWidualnej 
modLitwy przy najświętszym sakramencie 
w każdy piątek od 7.00 rano do 24.00. to 
dobra okazja, by pobyć z jezusem sam na 
sam i przedstawić u wszystkie swoje sprawy. 
SPOWIEDŹ codziennie od 17.45, w niedzie-
Le 15 min przed mszami św., w pierwsze piąt-
ki miesiąca od 16.00 do 17.00 spowiedź dLa 
dzieci, od 17.00 spowiedź dLa dorosłych. 
msza św. o godz. 16.30 (z udziałem dzieci) 
i o 18.00. w LesznowoLi spowiedź  
od 7.30. i msza św. o 8.00. 
RÓŻANIEC w pierwsze soboty miesiąca 
o godz. 17.00., w każdą pierwszą niedzieLę 
miesiąca po mszy św. o 8.30.  
w kapLicy w LesznowoLi w każdą  
pierwszą środę o 19.00. 
SPOTKANIA RODZICÓW PRZED I KO-
MUNIĄ ŚWIĘTĄ w poniedziałki po trzeciej 
niedzieLi miesiąca o godz. 20.00. w kościeLe. 
CHRZTY w każdą drugą niedzieLę miesiąca 
na mszy św. o 11.00. 
PRZYGOTOWANIA RODZICÓW 
I CHRZESTNYCH oraz spisanie aktu 
w sobotę przed pierwszą niedzieLą miesiąca 
o 19.00 w kościeLe, dodatkowe przygotowa-
nie par niesakraMentalnych przed chrzteM 
dziecka w sobotę przed pierwszą niedzieLą   
miesiąca o godz. 18.00 w domu miłosierdzia. 
MODLITWA WSTAWIENNICZA 
grupa modLitewna odnowy w duchu świę-
tym „emmanueL” w pierwsze piątki miesiąca 
od 17.00 do 18.00 W poMieszczeniu przy 
wejściu na chór. 
SPOTKANIA GRUP ODNOWY W DU-
CHU ŚWIĘTYM: „emmanueL” w każdy 
wtorek o 19.00 w kościeLe Lub w domu 
rekoLekcyjnym. „nowe jeruzaLem” w każdy 
piątek o 19.15 w domu miłosierdzia koś-
cieLe. „skała pana” w każdy piątek o 20.15 
– w domu miłosierdzia. 
CHORYCH KSIĘŻA ODWIEDZĄ według 
wcześniej przyjętych zgłoszeń, w pierwszy 
piątek miesiąca przed południem. 

KOBIECE SPOTKANIA BIBLIJNE odby-
wają się: jedno w każdy czwartek po mszy 
św. o 10.00 w kawiarence i drugie w czwar-
tek o 19.00 w domu miłosierdzia. 
MĘSKIE STUDIUM BIBLIJNE zaprasza 
w środy na 20.30 do domu miłosierdzia, 
mężczyzn bez wzgLędu na wiek i znajomość 
biblii. 
SPOTKANIA MINISTRANTÓW  
I LEKTORÓW odbywają się w kościeLe 
w co drugą sobotę o 10.00. 
WYPOMINKI magdaLenka drugi piątek mie-
siąca – msza święta wypominkowa o 18.00; 
LesznowoLa druga środa miesiąca, msza 
święta wypominkowa o 19.00. 
PARAFIALNY ZESPÓŁ „CARITAS” 
zaprasza w środy od 17.00 do 18.00. 
BIBLIOTEKA PARAFIALNA „nie tylko 
dLa świętych" oferuje ciekawe pozycje 
WydaWnicze i deWocjonalia W niedziele po 
mszach św. oraz we wtorki po mszy św. 
o 18.00 na tyłach domu miłosierdzia  
od 1 października. 
CHÓR PARAFIALNY potykamy się  
w poniedziałki o 19.00 w kawiarence 
i zapraszaMy serdecznie Wszystkich  
młodych duchem! 
 
OGŁOSZENIa	bieżĄce
SPOTKANIE PRZED I-SZĄ KOMUNIĄ 
ŚW. rodzice dzieci, które przyjmą i komu-
nię św. w maju 2021 roku zapraszamy  
na spotkanie 21 września o godz. 20.00.
UWIELBIAMY! wieczór uwieLbienia  
26 września o godz. 19.00.
ODNOWA niedziela eWangelizacyjna   
27 września; od 30 września o godz. 18.45 
zaczynają się rekoLekcje ewangeLizacyjne 
odnowy i będą w koLejne środy.
KANDYDACI DO BIERZMOWANIA 
skupienie aktuaLnych kandydatów do bierz-
mowania w sobotę 10 października w godz. 
9.30-20.00.
RÓŻANIEC zachęcamy do udziału w modLi-
twie różańcowej w październiku w kościeLe 
o godz. 17.30. dla dzieci przeWidziany jest 
konkurs. 
PIERWSZY CZWARTEK W pierWszy 
czwartek miesiąca 1.10. modLimy się wspóL-
nie w intencji kapłanów i o nowe powołania 
kapłańskie i zakonne podczas adoracji 

najświętszego sakramentu, po mszy świętej 
o godz. 18.00 do 19.30. 
PIERWSZY PIĄTEK w pierwszy piątek 
miesiąca 2 października spowiedź w kapLicy 
w LesznowoLi od godz. 7.30 i msza św. 
o godz. 8.00, zaś w kościeLe msza św. 
o godz. 9.00 z udziałem szkół katoLickich 
oraz o godz. 16.30 z udziałem dzieci 
i o godz. 18.00 z udziałem dorosłych.  
spowiedź od godz. 16.00.  
między godz. 17.00 a 18.00 modLitwa 
wstawiennicza w kapLicy zesłania ducha 
świętego. przed południem księża  
udadzą się do chorych. 
PIERWSZA SOBOTA w pierwszą sobotę 
miesiąca 3.10. po mszy św. o godz. 17.00 
wspóLny różaniec z rozważaniem. w niedzie-
Lę 4.10. różaniec z katechezą po mszy św. 
o godz. 8.30.
PRZED CHRZTEM przygotoWanie  
dLa rodziców przed chrztem dziecka  
i spisanie aktu w sobotę 3 października 
o godz. 19.00, sam chrzest 11 października 
na mszy św.  o godz. 11.00. dodatkowe 
przygotoWanie par niesakraMentalnych 
przed chrzteM ich dziecka 3.10.  
o godz. 18.00 w domu miłosierdzia.
MSZA ŚW. ZA KOŁA RÓŻAńCOWE  
5 października o godz. 18.00.
MSZA ŚW. ZA DUSZE W CZYŚćCU 
CIERPIĄCE 6 października godz.18.00. 
WYPOMINKI 9 października o godz. 18.00 
w kościeLe.
MSZA MAŁŻEńSKA 11.10. o godz. 
18.00.
KINO ALEK 17.10. o godz. 19.00.
SPOTKANIE RODZICÓW PIERWSZO-
KOMUNIJNYCH 19 października o godz. 
20.00.
PRZED CHRZTEM przygotoWanie dla 
rodziców przed chrztem dziecka i spisanie 
aktu w sobotę 31 października o godz. 
19.00, sam chrzest 8 Listopada na mszy św.  
o godz. 11.00. dodatkoWe przygotoWanie 
par niesakraMentalnych przed chrzteM 
dziecka 31.10. o godz. 18.00 W doMu 
miłosierdzia.
WIZYTA wizytacja parafii przez  
bpa michała janochę w dniach 25 i 26  
października. bierzmowanie naszej  
młodzieży 26.10. o godz. 18.00.

KontaKt z redaKcją: gazeta.magdalenka@gmail.com 

Rzymskokatolicka Parafia  
św. Marii Magdaleny,
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www.parafiamagdalenka.pl
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Proszę opowiedzieć coś o sobie.  
Jaki dzień był najważniejszym 
w Siostry życiu?

Zgromadzenie Matki Bożej Miło-
sierdzia to wspólnota sióstr, do której 
należę od 22 lat. Moi rodzice na chrzcie 
świętym dali mi imię Agnieszka, 
a w Zgromadzeniu podczas tzw. obłó-
czyn otrzymałam imię s. Maria Józefa. 
Pochodzę z małej wsi Kamienna Nowa, 
parafii Dąbrowa Białostocka, powiat 
Sokółka (na Podlasiu). Moja mama wy-
wodzi się z parafii bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki z Suchowoli. Są to piękne tereny 
Biebrzańskiego Parku Narodowego. 

W Zgromadzeniu ukończyłam stu-
dia teologiczne na UKSW w Warsza-
wie, później dwuletnie studia pody-
plomowe z teologii duchowości. Przez 
ostatnie 10 lat uczyłam religii w szkole 
podstawowej i w przedszkolu w Świni-
cach Warckich – rodzinnej parafii św. 
Siostry Faustyny. Przez te lata oprowa-
dzałam tam również pielgrzymów po 
Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Fau-
styny jak i jej domu narodzin w Gło-
gowcu. Służyłam też jako zakrystianka 
i kierowca.

Czy zawsze odczuwała Siostra  
chęć niesienia pomocy innym?  
Proszę o tym opowiedzieć.

Jeśli chętnie niosę pomoc innym, to 
zasługa moich kochanych rodziców, bo oni od dzieciństwa wychowy-
wali mnie w trudach codziennej pracy. Nigdy nie bali się ode mnie 
i mego rodzeństwa wiele wymagać. Tata tylko raz powiedział, co było 
trzeba zrobić, a gdy nie posłuchaliśmy, w milczeniu sam szedł to wy-
konać. Jego przybita bólem twarz była wówczas dla nas czymś gor-
szym niż gdyby na nas krzyczał. Oczywiście, biegliśmy za nim, żeby 
go udobruchać. Już jako dziecko mieszkałam w wielopokoleniowej 
rodzinie; w moim domu była starsza babcia i dziadek. Opiekowaliśmy 
się też dwiema siostrami dziadka, które nie założyły rodziny, i mia-
łam dwie kochane starsze sąsiadki. To było dla nas normalne, że im 
zawsze pomagaliśmy. 

Uczenie religii w szkole podstawowej to trudne zadanie?
Na pewno nie jest to łatwe zadanie, ale też nie jest trudne, pod 

warunkiem, że kocha się dzieci i jest się ich przyjacielem. Trzeba też 

lubić tę pracę. W poprzedniej szkole 
byłam z dziećmi i młodzieżą wszędzie 
tam gdzie były, i tak jakoś dobrocią 
serca „w międzyczasie” je ewangelizo-
wałam. Młodzi nie są temu winni, że to 
ich rodzice często gdzieś zagubili drogę  
do Pana Boga i żyją tak, jakby nie po-
trzebowali wsparcia od Niego. Wycho-
wanie młodego pokolenia jest dziś bar-
dzo wymagające, bo oni mają obecnie 
tak wiele atrakcyjnych zewnętrznych 
bodźców, że trudno niejako z tym rywa-
lizować. Trzeba być autentycznie blisko 
Chrystusa i z mądrością serca stawiać 
wychowankom wymagania. 

Czy trudno jest współpracować 
z dziećmi, nauczycielami i przy  
tworzeniu wspólnoty parafialnej?

Wydaje mi się, że to wszystko za-
leży od nastawienia serca, otwartości 
i szczerego dialogu. Uśmiech, dobre 
serce i bycie blisko ludzkich prob-
lemów na dobre i na złe, pokonuje 
wszelkie bariery. Na wielu ludziach 
można się zawieść, ale wielu też po-
może. Trzeba czasami machnąć ręką, 
„rzucić na to wszystko zasłonkę” 
i iść dalej, bo każdy z nas jest tylko 
słabym grzesznikiem ze swoimi wa-
dami i słabościami. Nie żywić urazy 
i nie unosić się gniewem, przebaczyć 
i do przodu. Kiedyś przeczytałam ta-

kie mądre zdanie: Uśmiechaj się często, bo śmiech kosztuje mniej 
niż prąd, a więcej ciepła daje. Uśmiechnięta buzia więcej zdziała 
niż ponura twarz.

Lubi siostra podróżować? Czy jest coś, co siostra robi  
najchętniej?

Moi rodzice i część rodziny na stałe mieszka w USA, zatem od-
wiedzając ich, latam samolotem. W Ameryce byłam już siedem razy. 
Bardzo lubię latać, szczególnie start i lądowanie. Pociąg i autobus też 
nie są mi obce. Po autostradzie szybko jeżdżę samochodem. Na rowe-
rze, rolkach i łyżwach można mnie też zobaczyć. Najchętniej jednak 
chodzę po górach. Przez ostatnie 10 lat co roku organizowałam dla 
dzieci tygodniowe tzw. „Wakacje z Panem Bogiem” w Zakopanem. 
Trzeba mieć pasje, bo to pomaga w świeżości ducha i radości z życia. 
A często też zaraża innych. 

Siostra Maria Józefa 
To nasza nowa katechetka w Szkole Podstawowej w Łazach. Ma już doświadczenie  
w pracy z uczniami. Bardzo lubi latanie samolotem i już siedem razy podróżowała do USA.  
Siostra zakonna, którą można zobaczyć podczas jazdy na rowerze, rolkach czy łyżwach.

Rozmawiała: Urszula Bulicz
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Trzeba czasami machnąć ręką,  
„rzucić na to wszystko zasłonkę” 

i iść dalej, bo każdy z nas  
jest tylko słabym grzesznikiem  

ze swoimi wadami i słabościami.
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