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ROZMOWA Z PROBOSZCZEM



Jak żyjesz,
by pokazać
Boga innym?
Dla parafian, dla wiernych, dla młodszych księży, a także tych młodych,  
którzy czują powołanie do kapłaństwa – na to ważne pytanie odpowiada nasz Proboszcz.

ks. prob. Mirosław Cholewa
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przynajmniej niektóre z nich mogę na-
zywać wręcz przyjacielskimi. Staram się 
troszczyć o te przyjaźnie, podtrzymując 
osobisty kontakt, od czasu do czasu spo-
tykając się nieformalnie przy różnych 
okazjach, także w domach parafian. 

Osobnym tematem jest nasza kapłań-
ska wizyta z racji tzw. kolędy, gdy je-
steśmy jako duszpasterze przyjmowani 
w domach wiernych. To intensywny, ale 
zarazem piękny czas: spotkań, modlitwy, 
słuchania się wzajemnego, gościny, roz-
mowy na różne tematy, gdy jako prezbi-
terzy niesiemy błogosławieństwo Boże 
do domów parafian. Wizyta duszpaster-
ska pokazuje często, jak wiele bezintere-
sownej życzliwości jest wobec nas księży 
ze strony wiernych, ale też ile oczekiwań 
i wymagań. Czas wizyty duszpasterskiej 
jest też okazją do diagnozowania potrzeb 
duszpasterskich, charytatywnych i go-
spodarczych w parafii.

Co czerpie Ksiądz ze wspólnoty?
Wśród duchowych darów od wspólno-

ty jest wspomniana wyżej modlitwa za 
mnie i innych księży posługujących w pa-
rafii. Powstały kręgi tzw. „margaretek”, 
a od czasu do czasu „niezapominajki” 
oraz systematyczne modlitwy o świętość 
kapłanów i o nowe powołania do służ-
by Bożej w pierwsze czwartki miesiąca. 
Także inne okoliczności są taką okazją do 

Czy jest Ksiądz wyjęty poza wspólnotę 
i postawiony ponad nią, czy zakorzenio-
ny we wspólnocie?

Dla was jestem pasterzem (probosz-
czem), z wami jestem chrześcijaninem 
– tak mogę sparafrazować słowa św. Au-
gustyna. Dalej mówi on: Choć lękam się 
tego, kim jestem dla was, pociesza mnie 
to, kim jestem z wami. (...) To pierwsze 
miano jest zagrożeniem, drugie wybawie-
niem (Mowy, 340, 1). 

Tak więc zarówno jestem we wspólno-
cie i dzielę wiarę z innymi oraz uzyskuję 
wsparcie od parafian na drodze do nieba, 
jak też jestem odpowiedzialny za parafian 
przed Panem Bogiem i na sądzie Bożym 
w wieczności będę musiał zdać sprawę, 
czy zrobiłem wszystko, by powierzonych 
ludzi doprowadzić do zbawienia.

Jako proboszcz jestem w pierwszej 
kolejności zobowiązany do modlitwy 
za parafian i co tydzień w niedzielę jest 
sprawowana specjalna Msza św. za para-
fian, ale też staram się codziennie modlić 
w konkretnych sprawach, o których wiem, 
że wymagają modlitwy. Często robię to 
na różańcu, albo w czasie modlitwy litur-
gicznej, albo na adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Ale też wiem, że są osoby, 
które wytrwale modlą się za mnie i to jest 
dla mnie wielkim pokrzepieniem.

Dalej moja odpowiedzialność za pa-
rafian, by prowadzić ich do Boga i do 

nieba, oznacza cały wysiłek duszpaster-
ski, by w ramach parafii tworzyć wspól-
noty duszpasterskie pomocne dla tego 
celu. Mam rozeznawać, czego chce Pan 
Bóg w naszej parafii i odważnie to reali-
zować z pomocą innych. Też ważne jest 
rozeznawanie charyzmatów innych osób, 
aby umożliwić im podejmowanie służ-
by i współodpowiedzialności za parafię. 
W ten sposób przez 15 lat, odkąd jestem 
proboszczem, powstało wiele inicjatyw 
duszpasterskich, które żyją już swoim 
życiem. 

Podam choćby przykład rorat, które 
wprowadziłem w pierwszym roku swoje-
go proboszczowania, a powiem że nawet 
księża nie byli przekonani do tej inicja-
tywy. W pewnym momencie, podczas 
naszych wewnętrznych dyskusji uderzy-
łem pięścią w stół i powiedziałem – jeśli 
ludzie nie przyjdą na roraty o godz. 6.30, 
to my – księża, będziemy sami modlili 
się przy ołtarzu w imieniu całej parafii. 
Ale okazało się, że od samego początku 
zaczęło uczestniczyć w roratach wiele 
osób, w tym wiele dzieci. Inne inicjatywy 
idą bardziej opornie, jak na przykład na-
bożeństwa w pierwsze soboty miesiąca, 
ale nie zniechęcamy się i dalej wytrwale 
podejmujemy działania, aby zachęcić ko-
lejnych parafian.

To moje bycie we wspólnocie parafii 
oznacza też konkretne relacje z wiernymi; 

Zapytaj KsiędZa
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Dotyczy to nie tylko posługi w konfesjo-
nale, ale też rozmów, w których osoby 
zwierzają się ze swoich spraw, a niekiedy 
dotyczy to również duchowego towarzy-
szenia. Wzajemnie również dzielę się 
radościami i troskami z parafianami albo 
w formie zorganizowanej jak rada para-
fialna, ale też spontanicznie z różnymi 
osobami w zależności, czego dotyczą 
troski i radości. Przykładem może być 
wielkie wsparcie, jakie uzyskałem i nadal 
uzyskuję przy tworzeniu i rozwoju lice-
um katolickiego, a także przy budowie 
gmachu liceum. Tutaj wspierał mnie Ko-
mitet do spraw budowy liceum, Fundacja 
i ekipa fundraisingowa. Także wcześniej 
taką pomoc uzyskałem przy modernizacji 
kościoła, kaplicy w Lesznowoli i całego 
zaplecza duszpasterskiego.

Jest również finansowa kwestia funk-
cjonowania parafii, która przecież utrzy-
muje się z ofiar wiernych, bez żadnych 
dotacji z zewnątrz. To wielkie dzieło 
modernizacji kościoła i zaplecza, a po-
tem budowy gmachu liceum i spłacania 
pożyczek, nie byłoby możliwe bez za-
angażowania wiernych. Przecież para-
fia nie prowadzi działalności gospodar-
czej, a jedynie duszpasterską i duchową. 
Muszę przyznać, że nasi parafianie są 
niezwykle hojni i dzięki temu możemy 
rozwijać tak wiele inicjatyw. Jako pro-
boszcz jestem bardzo dumny z naszych 
parafian, w codzienności, ale zwłaszcza 
w sytuacjach nadzwyczajnych. Taką nad-
zwyczajną sytuacją jest pandemia i kiedy 
w marcu i kwietniu została ograniczona 
liczba uczestników Mszy św. sami para-
fianie pytali mnie, jak mogą pomóc i czy 
jest konto parafialne, na które można by 
wpłacać ofiary. Bez tej pomocy nie by-
libyśmy w stanie utrzymać budynków 
parafialnych i pracowników parafialnych. 
Był to czas próby, w którym parafianie 
okazali się bardzo związani z parafią 
i odpowiedzialni za parafię i też utrzyma-
nie księży.

Czy żyje Ksiądz osobnym życiem  
(trochę samotny) czy jest Ksiądz  
zakorzeniony w relacje – jakie? 

Muszę przyznać, że w ciągu tych 38 
lat bycia księdzem, raczej cierpiałem na 
niedobór samotności, niż na jej nadmiar. 
Ciągle wokół są ludzie, ich potrzeby, 
ich życzliwość, ich oczekiwania. Ale 
też jest dużo bezinteresowności w tych  

„omadlania” księży, jak nasze imieniny, 
czy jubileusze.

Dalej muszę powiedzieć, że nasza pa-
rafia jest wyjątkowa, gdyż ponadnorma-
tywna liczba wiernych aktywnie angażuje 
się w różne dzieła i grupy parafialne. Bez 
zaangażowania tych osób, nasza parafia 
nie byłaby tą, którą jest, a my księża bez 
tych liderów i animatorów, nie bylibyśmy 
w stanie unieść na swoich barkach tych 
wszystkich dzieł. A dzieje się naprawdę 
dużo: kawiarenka, biblioteka, gazeta, stro-

na internetowa, liceum katolickie, dom 
rekolekcyjny, festyny, bale charytatywne, 
kino, przyjmowanie pielgrzymów, ŚDM, 
grupy modlitewne, biblijne, nabożeństwa, 
liturgie, Triduum Paschalne. Tak więc jest 
to bardzo konkretne wsparcie dla naszej 
kapłańskiej posługi i wyraz wspólnoty 
z innymi. 

Kolejną kwestią jest otwartość i zaufa-
nie, jakim jesteśmy, jako prezbiterzy, ob-
darzani przez wiernych z parafii. To bar-
dzo zobowiązuje i uskrzydla do działania. 
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kontaktach ze strony osób świeckich, 
wiele gotowości pomocy. Są takie osoby, 
na które zawsze można liczyć, zarówno 
gdy chodzi o pomoc, współpracę, jak 
i przyjaźnie. Przez te lata kapłańskiej 
posługi Pan Bóg mnie obdarzył wieloma 
przyjaźniami, z innymi księżmi, siostra-
mi zakonnymi, świeckimi; takie osoby są 
również w naszej parafii. Dwie wspólno-
ty, z którymi jestem związany od wielu 
lat, to: Przymierze kapłańskie, które gro-
madzi tylko księży oraz Wspólnota Przy-
mierza św. Jana Chrzciciela, w której są 
księża i osoby świeckie. Z tym drugim  
środowiskiem, z którym jestem bardzo 
zżyty, przeprowadziłem pewnie około 
200 serii różnych rekolekcji kapłańskich, 
seminaryjnych, zakonnych i wśród osób 
świeckich. 

Jak wyglądają Księdza relacje z bisku-
pem? – jak w monarchii absolutnej,  
jak w korporacji czy jak w rodzinie?

Szanuję każdego biskupa, z racji jego 
udziału w posłudze apostolskiej. Obecnie 
część księży biskupów to moi koledzy, 
niektórzy wręcz przyjaciele z czasów mo-
jego seminarium, potem z posługi ojca 
duchownego, czy zaangażowania w Od-
nowie w Duchu Świętym. Z kolei w każ-
dorazowym biskupie diecezjalnym staram 
się widzieć ojca. Dwaj ostatni, jakich 
mamy w Archidiecezji Warszawskiej, 
mam wrażenie, że traktowali mnie jak 
syna. Wielokrotnie spotykałem się z ich 
zaufaniem, gdy powierzali mi odpowie-
dzialne zadania i często wspierali w ich 
wykonaniu. 

Powiem tyle, że na początku swojej 
posługi w naszej diecezji kardynał Kazi-
mierz Nycz udostępnił wszystkim księżom 
numer swojego telefonu komórkowego, 
mam też bezpośredni adres e-mail do nie-
go. Wielokrotnie z tego korzystałem i za-
wsze byłem dobrze potraktowany, nawet 
jeśli miałem inne zdanie od przełożonego. 
Staram się nie nadużywać tego kontaktu, 
ale nie mam oporów by z niego korzystać, 
jeśli uznam, że jest to potrzebne.

Czy Ksiądz przewodzi wspólnocie, czy 
towarzyszy?

Przewodzę i towarzyszę wspólnocie, 
w zależności od potrzeby. Przykładem 
przewodzenia może być choćby moja 
stanowczość, by w czasie pandemii, ze 
względów bezpieczeństwa, nosić maskę 

na nosie i ustach w kościele i podczas 
spotkań grup parafialnych. Przykładem 
towarzyszenia jest pozostawianie dużej 
swobody działania księżom i świeckim 
w dziełach i grupach parafialnych.  

Do czego Ksiądz porównałby  
model swojego życia kapłańskiego  
– jak średniowieczny, jak przedsoboro-
wy, jak reformacyjny, jaki? 

Uważam, że najpiękniejszym tytułem 
wobec księdza jest „ojciec” i chciałbym 
w takim duchu pełnić posługę w naszej 
parafii, co oznacza pomagać innym du-
chowo rodzić się w wierze dla Boga. 
Mam nadzieję, że to przejawia się w też 
w moim stylu nauczania, przewodnicze-
nia, czy szafowania sakramentów. W tym 
celu utworzyliśmy w parafii wiele grup 
i dzieł, aby wspierały wiernych w drodze 
do nieba.

Co Ksiądz robi, żeby być blisko życia, 
żeby Księdza kapłaństwo nie było  
kulturowe, ale przeżyte?

Oznacza to być gotowym dawać swój 
czas i uwagę, słuchając wiernych, ale też 
dopuszczając ich do swojego życia, swo-
jego rozumienia Bożego działania, choć-
by przez sposób nauczania. Chodzi także 
o to, by być gotowym odłożyć „swoje 
sprawy” aby realizować „Boże sprawy”, 
także wtedy gdy przychodzą nie w porę. 
Jak mówili ojcowie Kościoła, również 
uznaję zasadę, że: „karmię was tym, czym 
żyję”. Będę blisko ludzi, gdy będę na-
prawdę blisko Boga. Myślę, że to wymaga 
wiele odwagi, by obecnie płynąć pod prąd 
modzie i nowym trendom, jakie są bardzo 
niebezpieczne dla poszczególnych ludzi 
i całego społeczeństwa. Muszę być go-
towym wiele stracić ze względu na Pana 
Boga i dla dobra wiernych. 



Krajową Radę Radiofonii 
i Telewizji otrzymał film 
Krzysztofa Żurowskiego: 
„Zagłada redemptorystów na 
Woli”. Warto też wspomnieć o pierwszej nagrodzie 
radiowej w kategorii słuchowisko dla: „Chodzi nam 
o rząd dusz” Małgorzaty Żurakowskiej. Jest to słu-
chowisko powstałe na podstawie skryptu rozmów, 
jakie kard. Stefan Wyszyński przeprowadził z I se-
kretarzem KC PZPR Władysławem Gomułką. Ab-
solutną perełką okazał się jednak hiszpański film: 
„Najświętsze Serce” (reż. Andres Garrigo Antonio 
Cuardi), który był także co prawda na ekranach na-
szych kin, ale bardzo krótko, bo reżim epidemiczny 
zlikwidował możliwość dalszych projekcji. To on 
zdobył Grand Prix tegorocznego festiwalu. Wszyst-
kie te filmy oglądałem jako członek jury i dlatego 
z wielkim przekonaniem serdecznie polecam. 

Najświętsze Serce
Oglądanie filmów może być ekscytujące. Może być też wyczerpujące,  
jeśli ogląda się 112 filmów w bardzo krótkim czasie. Wśród nich perełka  
– hiszpański film „Najświętsze Serce” wart był tego maratonu.

ks. Ryszard Gołąbek, 
pallotyn20września odbyło się uroczyste wrę-

czenie nagród XXXV Festiwalu 
Filmów Katolickich i Multimediów 
Niepokalana 2020, organizowane-

go przez Stowarzyszenie Filmów Katolickich. Warto 
wymienić nagrodzone filmy w sześciu kategoriach, 
by zachęcić wszystkich do oglądania tych wspa-
niałych dzieł. W kategorii filmu fabularnego zwy-
ciężył „Dzień gniewu” w reżyserii Jacka Ragnisa-
-Królikiewicza; filmu dokumentalnego – hiszpański 
obraz: „Wojtyła. Śledztwo” (reż. Jose Maria Zavala); 
dokumentu fabularyzowanego –  „Modlitwa o Pol-
skę” Michała Muzyczuka; filmów edukacyjnych 
i katechetycznych –  „Ocalałam z rzezi” Macieja 
Wojciechowskiego; w kategorii filmów amatorskich 
– „Tylko powiedz każdemu” Anety Barcik oraz te-
ledysków – „Bóg jest mym Stworzycielem”, także 
Anety Barcik. Nagrodę specjalną ufundowaną przez 

papież powiedZiał

Serdecznie pozdrawiam Polaków. Drodzy bracia i siostry, wcho-
dzimy w miesiąc październik, tradycyjnie poświęcony Matce 
Bożej Różańcowej. Bądźcie wierni waszemu zwyczajowi 
modlitwy różańcowej w waszych wspólnotach, a szczególnie 

w rodzinach. Rozważając każdego dnia tajemnice życia Maryi w świetle 
zbawczego dzieła Jej Syna, pozwólcie Jej uczestniczyć w waszych radoś-
ciach, w waszych troskach i w chwilach szczęścia. Niech przez Jej ręce 
Bóg wam błogosławi! 

Do Polaków:
pielęgnujcie różaniec!

Zamiast wstępniaKa

FOT. PIXABAY
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Co słyChać pod aniołami

Dynia w kawie, a zamiast śmietanki pianki marshmallow,  
czyli jesienna odsłona Kawiarenki pod Aniołami.

Marlena Rowińska

ciąga tłumy i cieszy się, że jej wysiłek nie 
idzie na marne.

W październiku latte z dynią…
…z piankami marshmallow lub bitą 

śmietaną, czekolada na gorąco i rozgrze-
wające herbaty. Słyszałam coś jeszcze 
o szyszkach i ciastkach w kształcie grzy-
bów, gdyby ktoś nie załapał się na jesienne 
grzybobranie.

Największą naszą radością są młodzi, 
którzy zasilają szeregi wolontariuszy. 
Uczą się kroić ciasta w rękawiczkach, ob-
sługiwać syfon do bitej śmietany, parzyć 
napoje gorące i myć podłogi. W końcu 
komuś trzeba będzie przekazać to dzieło 
w odpowiednim czasie… Gdybyś chciał 
dołączyć do naszej ekipy, miejsce zawsze 
się znajdzie. Wystarczy wpaść w niedzielę 
na kawę i zostawić swój numer telefonu. 
Można też wpisać się na listę aniołów pie-
kących ciasta lub przygotowujących inne 
przekąski i w taki sposób ofiarować kawa-
łek siebie. 

Serdecznie zapraszamy! 

Kawowe wnętrza

We wrześniu wolontariusze 
kawiarenkowi zmalowali 
niezły numer, to znaczy 
przemalowali ściany na 

kawowo, jak na prawdziwą kawiarnię 
przystało. Trochę przemeblowania i moż-
na oddychać nowym powietrzem, nawet 
w maseczkach. A do tego pojawiły się 
jesienne wzory na poduszkach, gałązki 
jarzębiny i przede wszystkim fantastycz-
ne nalewki: z truskawki, z czarnego bzu 
i taka, której nazwy nie zdradzę, bo znik-
nie za szybko, a świetnie zwalcza wszel-
kie problemy żołądkowe😊. W gablocie zaś
umieszczono własnoręcznie malowane 

obrazki przez artystki pełne pasji oraz 
inne rękodzieła, które można zakupić 
w ramach oryginalnego prezentu. Przy 
wejściu znajdziemy kącik dla dzieci, któ-
re szukają towarzystwa do zabawy lub 
nie dostały pozwolenia na trzecią porcję 
lodów...

Piękne były  
te wrześniowe niedziele

Słonecznie i radośnie we wrześniu. 
Czasem aż brakło ciasta i stolików, ale 
w dobrym towarzystwie nawet kawa wy-
starczy. A szefowa w czerwonych koralach 
na tle jarzębiny, swoim uśmiechem przy-
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JESTEŚMY OTWARCI W NIEDZIELE OD 11.00 DO 15.00

 Anielski sklepik  Szczęście  Szefowa: Agnieszka Domańska-Szulik
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Edukacja domowa

Wnaszej ojczyźnie po 1945 
roku nie było przestrzeni 
na oświatę niepubliczną. 
Władze poprzez indoktry-

nację ideologiczną wykorzystywały edukację 
i oświatę do własnych celów, w dużej mierze 
podporządkowanych zewnętrznym wytycz-
nym. Sytuacja zaczęła ulegać zmianie po roku 
1989. Zaczęły powstawać niepubliczne (nie-
państwowe) przedszkola, szkoły podstawowe 
i licea, a z czasem także szkoły policealne 
i uczelnie wyższe. Podmiotami tworzącymi 
zalążki edukacji niepublicznej były, często 
związki wyznaniowe. Dla rodziców uczniów 
i studentów pojawiła się alternatywa, która 
jednak wymagała dodatkowych nakładów 
finansowych na edukację, ale jednocześnie 
umożliwiła wybór szkoły zgodny z religią, 
światopoglądem i poziomem nauczania. Nie-
którzy spośród rodziców dostrzegli jeszcze 
jedną opcję dla ich dzieci – edukację domową.

Formalnie
Edukacja domowa jest formą kształcenia 

w której to rodzice biorą na siebie odpowie-
dzialność za wyniki edukacyjne własnych 
dzieci. Od strony formalnej rodzice wybie-
rają szkołę i składają wniosek do dyrektora. 
Zgoda dyrektora jest równoznaczna z ze-
zwoleniem na spełnianie obowiązku szkol-
nego lub obowiązku nauki poza szkołą. 
W konsekwencji uczeń taki zdaje egzaminy 
klasyfikacyjne przed komisją w skład któ-
rej wchodzi dyrektor (lub inna wyznaczona 
przez niego osoba pełniąca stanowisko kie-
rownicze w szkole) i nauczyciel przedmiotu 
z którego jest egzamin. Wcześniej jednak (na 
początku roku szkolnego) uczeń otrzymuje 
zestaw zagadnień egzaminacyjnych z przed-
miotów szkolnych obowiązujących na danym 
etapie kształcenia. Uczniowie w nauczaniu 
domowym są zwolnieni ze zdawania egza-
minów z takich przedmiotów jak: plastyka, 
muzyka, technika, religia i wychowanie fi-
zyczne. Ponadto uczniowie ci nie otrzymują 
oceny z kategorii: zachowanie.

Z pomocą
W procesie edukacji domowej wielu ro-

dziców samodzielnie edukuje swoje dzieci, 
ale są i tacy, którzy wspierają własne wysił-
ki i pracę swoich dzieci mniej lub bardziej 
zinstytucjonalizowanymi formami edukacji 
pozaszkolnej. Uczniowie zdolni i kreatywni 
często potrzebują jedynie inspiracji i wska-
zówek. Dla uczniów z trudnościami i orze-
czeniami szkoła jako instytucja powinna za-
pewnić wsparcie poprzez różne formy zajęć 
rewalidacyjnych i specjalistycznych (zgod-
nych z orzeczeniem ucznia).

Fundacja Działań Edukacyjnych „Edu-
care necesse est” im. św. Józefa jest jedną 
z interesujących form wspierania edukacji 
domowej. Prezes Fundacji, pani Katarzyna 
Koseła opisuje działania jakie podejmują, 
w następujący sposób:

Głównym obszarem działalności Funda-
cji jest prowadzenie zorganizowanych form 
edukacji domowej. W ten sposób chcemy 
wspierać rodziców, którzy zainteresowani są 
realizacją obowiązku szkolnego poza szkołą, 
ale nie mają takich możliwości organizacyj-
nych, bo na przykład praca zawodowa zaj-
muje im zbyt wiele czasu lub najzwyczajniej 

boją się, że nie będą w stanie pomóc dziecku 
z opanowaniu podstawy programowej z nie-
których przedmiotów, szczególnie w klasach 
VII i VIII. We współpracy z rodzicami, z po-
mocą specjalistów, nauczycieli, edukatorów 
i pasjonatów prowadzimy zajęcia edukacyj-
ne, warsztaty i lekcje w formie stacjonarnej 
i zdalnej, umożliwiające nabywanie wszyst-
kich umiejętności i wiedzy wymaganej 
w podstawie programowej. Ważnym aspek-
tem działalności jest także  wspieranie dzieci 
znajdujących się pod naszą opieką w rozwi-
janiu umiejętności pracy własnej. Czuwa-
jąc nad realizacją podstawy programowej 
pragniemy zapewnić dzieciom możliwość 
uczenia się w przyjaznym i bezpiecznym 
środowisku. Zaletą takiej zorganizowanej 
formy edukacji domowej jest to, że dzieci nie 
tracą kontaktu z rówieśnikami. Dzieci mają 
nieocenioną możliwość nabywania umiejęt-
ności relacyjnych i kompetencji społecznych 
w bezpiecznej grupie rówieśniczej, gdzie 
wszelkie konflikty i sprawy trudne mogą być 
rozwiązywane na bieżąco, a podstawową 
zasadą jest tworzenie przestrzeni wolnej od 
przemocy, opartej na tolerancji, wzajemnym 
szacunku i współpracy. 

Uczniów w edukacji domowej wciąż przybywa w naszym kraju. Nie wydaje się jednak, aby taka 
forma kształcenia stała się kiedykolwiek powszechna. Czy to oznacza, że jest „gorsza”?  
Raczej bardziej wymagająca od rodziców i uczniów.

Jacek Kwiatkowski, wychowawca, pedagog, szkoła ,,Da Vinci” Kosów
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Nowy rok szkolny
w czasie pandemii
W tym roku nie pojechaliśmy na Żoliborz na Mszę inauguracyjną 
nowego roku szkolnego. Pomimo tego, nasz patron bł. ks. Jerzy  
Popiełuszko towarzyszył nam w tym wydarzeniu. 
Maria Gągała i Feliks Pipka, uczniowie KLO w Magdalence, Sławomir Fido, NSP Władysławów

Publiczne Katolickie  
Liceum Ogólnokształcące  
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
l Relikwie księdza Jerzego Podczas Mszy 
św. w Magdalence 1 września wystawiono 
relikwie naszego patrona. Pani dyrektor Do-
rota Koprowska podkreśliła to mówiąc: My 
nie mogliśmy pojechać do Warszawy, ale to 
ksiądz Jerzy przyjechał do nas w postaci re-
likwii i będzie się nami opiekował. 
l Nowe zasady Nauczyciele od samego 
początku zapowiadali ciężką pracę, ale 
byli bardzo pomocni. Tłumaczyli zagad-
nienia, tworzyli prezentacje i pomagali 
nam zdobywać wiedzę – w ten sposób mi-
jał dzień za dniem, a my dostosowywali-
śmy się do nowych warunków. 

l Bezpieczeństwo Najtrudniejszym za-
daniem było przystosowanie szkoły do 
tego, aby zapewnić ponad 260 uczniom 
bezpieczne miejsce do nauki. Mierzenie 
temperatury, przydzielanie sal lekcyjnych 
czy codzienna dezynfekcja budynku to 
tylko niektóre z wyzwań. Pomimo tych 
utrudnień rozpoczęliśmy zajęcia  lekcyjne. 
l Relacje Kolejną rzeczą z której szkoła 
musiała zrezygnować, były wyjazdy integra-
cyjne klas pierwszych. Wychowawcy mu-
sieli sami pomóc swoim nowym podopiecz-
nym nawiązać między sobą relacje i spisali 
się w tym zadaniu na medal. Mimo strachu 
przed pandemią, obostrzeniami i nowymi 
zasadami, nasze liceum pozostało tą samą, 
przyjazną uczniom i tworzącą domową at-

 Do noszenia maseczek przez cały dzień, trzeba będzie się przyzwyczaić...
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mosferę szkołą, która łączy młodych ludzi.
Najlepiej chyba tę sytuację obrazuje wynik 
ankiet przeprowadzonych wśród uczniów 
klas pierwszych w której ponad 90% ankie-
towanych udzieliło odpowiedzi „szkoła bar-
dzo mi się podoba”.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
we Władysławowie
l Różaniec Do naszych szkolnych prak-
tyk włączamy w tym miesiącu odma-
wianie przez każdą klasę raz w tygodniu 
przynajmniej dziesiątki różańca. W ten 
sposób nie tylko chcemy oddać cześć 
Maryi, która opiekuje się naszą szkołą, 
parafią i całą ojczyzną, ale wierzymy też, 
że odkładamy te nasze skromne „skar-
by modlitewne” w Jej skarbcu. Ona już 
najlepiej wie, kto najbardziej potrzebuje 
tej naszej modlitwy. Dla uczniów to też 
praktyczna nauka zawierzania wszystkie-
go w ręce Matki, podobnie jak św. Jan 
Paweł II – Totus Tuus, czy Sługa Boży 
prymas Stefan Wyszyński, który w naj-
trudniejszych czasach właśnie w ręce 
Maryi powierzył Kościół w Polsce.
l Święci patronowie W październiku 
przypadły też dwie bardzo ważne rocz-
nice dla naszej szkoły: 19.10 wspo-
mnienie błogosławionego ks. Jerzego 
Popiełuszki, patrona naszej szkoły, 
a 16.10 – Dzień św. papieża Jana Pa-
wła II. W ramach tych obchodów 
i gościliśmy w naszej szkole dwóch 
znamienitych gości. Pierwszym z nich 
był pan Paweł Zuchniewicz – pisarz, 
dziennikarz, autor wielu książek o św. 
Janie Pawle II i Prymasie Wyszyń-
skim. Drugim gościem, który zaszczy-
cił nas swoją obecnością był ks. Sta-
nisław Kicman – skarbnica wiedzy nie 
tylko o kościele czasów Jana Pawła II 
i ks. Jerzego Popiełuszki, ale również 
o Powstaniu Warszawskim, którego 76 
rocznicę zakończenia również obcho-
dziliśmy w październiku. 
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hymn o miłośCi

Ona: I wcale nie chodzi o unikanie 
gniewu. Trudno uniknąć emocji, która we-
dług słownikowej definicji oznacza nieza-
dowolenie i poczucie wzburzenia w reak-
cji na przykry zewnętrzny bodziec.

On: Zresztą św. Paweł, który jest au-
torem Hymnu o miłości, w innym miej-
scu mówi wprost – Gniewajcie się, a nie 
grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie 
zachodzi słońce!

Ona: I to nie grzeszcie jest właśnie 
kluczowe. Aby ta emocjonalna reakcja, 
w pewnym sensie obronna, nie przerodziła 
się w grzech, nie wolno dopuścić do tego 
by zaszło nad nią słońce. Czyli, by z gnie-
wem nie iść w ciemność.

On: Warto też przy tym pamiętać, że 
gniew zniekształca nam postrzeganie rze-
czywistości. Odczuwając gniew, możemy 
mieć wrażenie, że druga osoba chce nas 
skrzywdzić. Możliwe, że tak jest rzeczy-
wiście, ale gniew znacząco wzmacnia te 
uczucia.

Ona: I uruchamia reakcje obronne. 
Gniew uruchamia tę część autonomicz-
nego układu nerwowego, która odpowia-
da za reakcje walki, agresji lub ucieczki. 
Żadna z nich nie rozwiązuje problemów 
w małżeństwie, jedynie odracza jakieś ne-
gatywne skutki.

On: Dlatego wartością jest odczuwanie 
gniewu, ale pod warunkiem, że w ślad za tym 

idą reakcje, które pozwalają nad nim zapano-
wać, zdiagnozować co go wywołało i ustrzec 
się przed reakcją łańcuchową.

Ona: W tym znaczeniu właśnie mówi-
my, że miłość nie unosi się gniewem. Nie 
pozwala mu rosnąć, nie jest niesiona po-
dmuchami wichrów niezgody, roznieco-
nych tą małą, ale burzliwą i niebezpieczną 
emocją.

On: Gniew chyba najskuteczniej gasi 
się szczerym uśmiechem, serdecznością 
i cierpliwością. W małżeństwie są one 
czasem dość rzadkie i kosztowne. Może 
dlatego tyle par ginie w płomieniach gnie-
wu, czasem nawet nie wiedząc, co go wy-
wołało.

Ona: Gniew dla miłości jest tym, czym 
ból dla ciała. Potrzebny jest, by rozpoznać, 
że dzieje się coś niedobrego, ale jak naj-
szybciej należy go zwalczyć razem z przy-
czyną. Wtedy mamy szansę, żyć „długo 
i szczęśliwie”. 

Wszyscy znamy powiedzenie: „gniew jest złym doradcą”,  
ale równocześnie wszyscy też wiemy, że gniewu nie da się  
uniknąć. Również w najbardziej przykładnych związkach. 

Iza i Wincenty Pipkowie

Bank pomysłów Nauczyć się nie gniewać na 
współmałżonka? Nie jest to łatwe. Negatywne emocje pojawiają 
się podczas kłótni małżeńskiej z prędkością światła. Dlatego pa-
nowanie nad gniewem wymaga specjalnego wysiłku i ćwiczenia. 
Zachęcamy po podjęcia prób:
l  Przez najbliższy tydzień postaram się kłaść spać bez jakiejkolwiek 

urazy czy gniewu do współmałżonka.
l  Nie wybuchnę, gdy coś mnie bardzo zdenerwuje w zachowaniu 

współmałżonka.
l  Ugryzę się w język, gdy będę chciał/a powiedzieć w gniewie złe 

słowo współmałżonkowi w odpowiedzi na złośliwą uwagę.
l  Zamiast zranienia współmałżonka, zakończę małżeńską kłótnię 

chwilą ciszy, a w myślach pomodlę się za współmałżonka.
l  Zadbam o moje samopoczucie, by nie wzmacniać gniewu z powo-

du, np. mojego zmęczenia czy ogólnego rozdrażnienia.

l  Otwarcie porozmawiam ze współmałżonkiem o moich negatyw-
nych emocjach i wspólnie znajdziemy sposób, jak je kontrolować.

l  Nie będę podejmować żadnych decyzji wobec współmałżonka, je-
śli będą temu towarzyszyć negatywne emocje.

l  Policzę do dziesięciu zanim powiem współmałżonkowi coś uszczy-
pliwego, co może prowokować go do gniewu.

l  Przeproszę współmałżonka za każde niepotrzebnie wypowiedzia-
ne słowo i moje wybuchy gniewu.

l  Będę rozładowywać moje negatywne emocje w sposób kontrolo-
wany, np. uprawiając sport, oddając się jakieś pasji.

l  Mój własny sposób na radzenie sobie z wybuchami gniewu – moi-
mi i współmałżonka.

Kto nie próbuje, nie zyskuje. Nauczmy się w odpowiedni sposób kie-
runkować swoje negatywne emocje – by nie eskalować wzajemnego 
gniewu. Dla dobra naszej małżeńskiej miłości!

Magdalenka     9 

Miłość
nie unosi się 
gniewem
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Od pewnego czasu „chodzi za mną” fragment piosenki:  
Mój Bóg wykuwa słowem wieki, a chwila rani go jak mieczem. 
Chwila potrafi zniszczyć całe życie i może je uratować.

Wincenty Pipka

mam to Z BiBlii

Gdybym to ja „rozdawał karty” 
na Sądzie Ostatecznym, to 
prawdopodobnie w odniesie-
niu do siebie stwierdziłbym, 

że ogólnie całkiem w porządku gość i po 
dwóch tygodniach kwarantanny może iść 
do Nieba. Poszczególnych chwil z życia 
wolałbym nie przywoływać. Rozliczając 
jednak tego, czy owego kolegę, przypo-
mniałbym mu, że w 2007, gdy miałem na-
prawdę ciężko, nie podał mi ręki i do dziś 
za to nie przeprosił. A o Karolu, co mi poła-
mał w podstawówce na plastyce kredki, już 
nawet nie wspomnę. Tak to jest, że chwile 
decydują o tym, jak kogoś postrzegamy.

Weź, co twoje i odejdź
Przy okazji uroczystości Wszystkich 

Świętych trudno ominąć refleksje na te-
mat swojego życia. I tak, jak nie stawia 
się muru z wyszczerbionych cegieł, tak 
nie można stworzyć pięknego życia z pa-

skudnych chwil. W Biblii jest taka pięk-
na przypowieść o robotnikach w winnicy. 
Gospodarz bladym świtem umówił się 
z robotnikami o denara za dzień i posłał 
ich do winnicy (Mt 20, 2). Potem co kilka 
godzin najmował do pracy kolejnych pra-
cowników, którym mówił, że wypłaci im 
co słuszne. Na koniec dnia – jak pamię-
tamy – zaczął wypłacać, w kolejności od 
najpóźniej zatrudnionych, po denarze każ-
demu pracownikowi. Dla tych, którzy pra-
cowali najdłużej było to nie do przyjęcia. 
Szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: 
„Ci ostatni jedną godzinę pracowali, 
a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosi-
li ciężar dnia i spiekoty”. Na to odrzekł 
jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię 
ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się 
ze mną? Weź, co twoje i odejdź!” (Mt 20, 
11-14).

Jak to w jednej chwili można zaprzepaś-
cić cały trud? A może Ci ostatni wykonali  

istotniejsze zadanie? Może ich praca dała 
lepszy zysk Gospodarzowi?

Strasznie boję się, że Bóg może mi po-
wiedzieć na koniec życia: Weź, co twoje 
i odejdź! W Twoim chrześcijaństwie inte-
resowała Cię tylko niedzielna Msza, koś-
cielny ślub, pierwsza Komunia św. dzieci; 
na modlitwie prosiłeś o zdrowie, pracę, 
dom, bezpieczne wyjazdy i karierę... Weź 
co twoje i odejdź!

Przed oczami staje mi Hiob, który mó-
wił: Wiedzcie, że Bóg mnie pognębił (…) 
Pozbawił mnie całkiem godności (…) 
gardzą mną nawet podrostki (…) Lecz ja 
wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystą-
pi jako ostatni. Potem me szczątki skórą 
odzieje, i ciałem swym Boga zobaczę. To 
właśnie ja Go zobaczę, moje oczy ujrzą, 
nie kto inny; moje nerki już mdleją z tęsk-
noty (Hi 19, 6-26).

Raczej trudno powiedzieć, że Hiob 
przeżywał piękne chwile, prawda? A jed-
nak! Jakże warto zachować tę niemal nie-
racjonalną ufność Bogu. Jak Abraham 
z mieczem skierowanym na polecenie 
Boga w serce jednorodzonego syna, jak 
dobry łotr na krzyżu, który oddaje hołd 
Skazańcowi jeszcze bardziej zmasakrowa-
nemu niż on sam.

Jedna chwila
Chwila zazdrości robotników z winni-

cy sprawiła, że usłyszeli: „Odejdź!” Dobry 
łotr usłyszał: Dziś ze mną będziesz w raju 
(Łk 23, 43), Hiobowi Pan oddał całą ma-
jętność w dwójnasób (Hi 42, 10).

To wszystko sprawia, że stoję skołowa-
ny, jak bogaty młodzieniec z pytaniem: co 
mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? 
(Mk 10, 17). Tak, wiem, że on sam odszedł 
zasmucony, gdy usłyszał, że ma sprzedać 
wszystko, rozdać ubogim i iść za Jezusem.

Czy jest jakaś inna droga? Jan w Apo-
kalipsie, gdy opisuje tłum zbawionych, 
mówi, że to ci odziani w białe szaty, któ-
rzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłu-
kali swe szaty, i w krwi Baranka je wybie-
lili (Ap 7, 14).

Nie ma innej drogi. Chwile naszego ży-
cia, nawet te najtrudniejsze, muszą być po-
wiązanie niezachwianą wiernością Bogu, 
a wątpliwości i odstępstwa opłukane 
w konfesjonale. To i tak nie daje nam jesz-
cze tej śnieżnej bieli, będącej przepustką 
przed Tron Najwyższego. Tę nieskazitelną 
biel daje krew Baranka, tak prozaicznie ła-
two dostępna w Eucharystii. 

mam to Z BiBlii

Ci przyodziani
w białe szaty, kim są?
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OGŁOSZENIA	STAŁE
PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 
W niedziele: W Magdalence 8.30, 11.00, 
12.30,18.00; W kaplicy W derdach 
8.00, 11.00; W lesznoWoli 10.00. W dni 
poWszednie: W Magdalence 7.00, 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 za-
praszamy wszystkich do cichej, indy-
widuaLnej modLitwy przy najświętszym 
sakramencie w każdy piątek od 7.00 
rano do 24.00. to dobra okazja, by po-
być z jezusem sam na sam i przedstawić 
u wszystkie swoje sprawy. 
SPOWIEDŹ codziennie od 17.45, W nie-
dzieLe 15 min przed mszami św., w pierw-
sze piątki miesiąca od 16.00 do 17.00 
spowiedź dLa dzieci, od 17.00 spowiedź 
dLa dorosłych. msza św. o godz. 16.30 
(z udziałem dzieci) i o 18.00. w Leszno-
woLi spowiedź  
od 7.30. i msza św. o 8.00. 
RÓŻANIEC w pierwsze soboty miesiąca 
o godz. 17.00., w każdą pierwszą nie-
dzieLę miesiąca po mszy św. o 8.30.  
w kapLicy w LesznowoLi w każdą  
pierwszą środę o 19.00. 
SPOTKANIA RODZICÓW PRZED 
I KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ w poniedziałki po 
trzeciej niedzieLi miesiąca o godz. 20.00. 
w kościeLe. 
CHRZTY w każdą drugą niedzieLę mie-
siąca 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 
przygotowanie 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 
świętym „emmanueL” w pierwsze piątki 
miesiąca od 17.00 do 18.00 w pomiesz-
czeniu przy wejściu na chór. 

SPOTKANIA GRUP ODNOWY 
W DUCHU 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 kościeLe. „skała 
pana” w każdy piątek o 20.15 – w domu 
miłosierdzia. 
CHORYCH KSIĘŻA ODWIEDZĄ 
według wcześniej przyjętych zgło-
szeń, w pierwszy piątek miesiąca przed 
południem. 
KOBIECE SPOTKANIA BIBLIJNE 
odbywają się: jedno w każdy czwartek 
po mszy św. o 10.00 w kawiarence 
i drugie w czwartek o 19.00 w domu 
miłosierdzia. 
MĘSKIE STUDIUM BIBLIJNE zapra-
sza w środy na 20.30 do domu miło-
sierdzia, mężczyzn bez wzgLędu na wiek 
i znajomość bibLii. 
SPOTKANIA MINISTRANTÓW  
I LEKTORÓW odbywają się w kościeLe 
w co drugą sobotę o 10.00. 
WYPOMINKI magdaLenka drugi piątek 
miesiąca – msza święta wypominkowa 
o 18.00; LesznowoLa druga środa 
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
BIERZMOWANIE 2020 25 i 26 
października mamy w parafii wizytację 

księdza biskupa michała janochy, który 
udzieLi też bierzmowania naszej młodzie-
ży 26 października na mszy św. o godz. 
18.00.
PRZED CHRZTEM przygotowa-
nie rodziców przed chrztem św. ich 
dziecka w sobotę 31.10. o godz. 19.00, 
pary niesakramentaLne tego dnia mają 
dodatkowe spotkanie o 18.00 w domu 
miłosierdzia (z tyłu za kościołem), sam 
chrzest w niedzieLę 8 Listopada o 11.00. 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH Uroczy-
stość wszystkich świętych 1. Listopa-
da, msze św.: w kapLicy o godz. 10.00, 
w kościeLe o godz. 8.30 i 18.00, zaś 
o godz. 11.00 msza św. i po niej proce-
sja na cmentarz z modLitwą wypominko-
wą za zmarłych. tego dnia nie ma mszy 
św. o 12.30.
KOŁA RÓŻAŃCOWE msza św. za 
koła różańcowe 2.11. o godz. 18.00.
ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄ-
CE msza św. we wtorek 3.11. o 18.00.
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA  
6 Listopada spowiedź w LesznowoLi od 
7.30, msza św. o godz. 8.00, w kościeLe 
spowiedź od 16.00, msze św. o 7.00, 
9.00 (Liceum katoLickie), o 16.30 (dzieci) 
i 18.00; przed południem księża udadzą 
się do chorych, możLiwość modLitwy 
wstawienniczej między godz. 17.00 
a 18.00 w pokoju modLitewnym na baL-
konie przy schodach.
RÓŻANIEC uroczysta modLitwa 
różańcowa w pierwszą sobotę miesiąca 
7.11. o godz. 17.00, zaś w niedzieLę  
1 Listopada po mszy św. o godz. 8.30.
ZA MAŁŻEŃSTWA 8 Listopada 
o godz. 18.00 msza małżeńska.
ZA OJCZYZNĘ z racji dnia niepod-
Ległości modLimy się za ojczyznę 11.11. 
o godz. 18. 00.
WYPOMINKI zapraszamy do kościoła 
13.11. na godz. 17.30.
FILM w sobotę 21.11. o godz. 19.00 
kino alek.

KontaKt z redaKcją: gazeta.magdalenka@gmail.com 
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RoZmowa

Co chciałaby Pani opowiedzieć o so-
bie czytelnikom naszego pisma?

Chciałabym powiedzieć przede 
wszystkim, że bardzo lubię parafię 
w Magdalence, choć teraz formal-
nie do niej nie przynależę. Tu moi 
rodzice zawarli przed laty sakra-
ment małżeństwa, a ja potem zosta-
łam ochrzczona. Jestem Panu Bogu 
wdzięczna za to, że zaprosił mnie do 
służby w miejscu, które przypomina 
mi o początku mojego chrześcijań-
skiego życia, o fundamencie mojej 
wiary. Cytując znane słowa, mogę 
powiedzieć i ja, że „tu wszystko się 
zaczęło”. Szkołę podstawową skoń-
czyłam na Górnym Śląsku, dokąd 
przeprowadziła się moja rodzina 
na kilkanaście lat. Wspominam ten 
czas z wielkim sentymentem, cząst-
ka mojego serca na stałe została na 
południu Polski. Następnie był po-
wrót – liceum w Warszawie i studia 
na UW. Skończyłam najpierw Wy-
dział Pedagogiczny, część studiów 
odbyłam również w Belgii. Potem 
dopiero znalazłam się na katechety-
ce i teologii. Poza tym mam swoje 
zainteresowania, lubię podróżo-
wać, zwiedzać świat, spędzać czas 
z bliskimi oraz w gronie przyjaciół, 
uwielbiam muzykę, przyrodę, czy-
tanie książek, szybkie samochody, 
no i… Włochy. Do tego kraju, jego 
kultury oraz języka pałam oddziel-
ną miłością :) I do mojej wspólnoty 
Sant'Egidio, która zajmuje się ubo-
gimi i towarzyszy ludziom w po-
trzebie: bezdomnym, starszym, więźniom, chorym, nazywając 
ich swoimi Przyjaciółmi.

Jest Pani nauczycielką religii, z czym to się wiąże?
Kocham mój zawód, choć jest to niełatwy kawałek chleba. Łą-

czę obecnie pracę wychowawczą w edukacji wczesnoszkolnej i ka-
techezę. Bycie nauczycielem religii jest w pewnym sensie powo-
łaniem w powołaniu. Od dzieciństwa chciałam być nauczycielką, 
lubiłam bawić się w szkołę, a moimi pierwszymi uczniami były 
misie i lalki. Nigdy jednak nie przypuszczałabym, że Pan Bóg 
powoła mnie do apostołowania przy tablicy. Odkrywałam to Jego 

zaproszenie stopniowo, aż do momentu, 
gdy po prostu zaproponowano mi pracę 
w katechezie. Uczenie religii wiąże się 
z przekonaniem, że jest się wybranym 
i posłanym do dzieci i młodzieży, aby 
doprowadzić ich do osobistego spotka-
nia z Bogiem. Jest to piękne a zarazem 
wymagające zadanie, a my jesteśmy 
słabi, więc bez modlitwy, adoracji, ży-
cia sakramentami zdziała się niewiele 
albo nic. Taka formacja to absolutna 
podstawa. Aby być nauczycielem, trze-
ba być najpierw uczniem Jezusa, trzeba 
Go słuchać. I kochać te dzieci, i być op-
tymistą, bo nie zawsze oglądamy owoce 
naszej pracy.

Czy trudniej jest uczyć religii w ka-
tolickiej szkole?

Mam wieloletnie doświadczenie 
pracy w dużej placówce publicznej 
i kilkuletnie w szkole katolickiej. Przy-
znaję, że nieco łatwiej uczy się w bar-
dziej kameralnym miejscu, w którym 
ludzi łączą podobne wartości i cele. 
Z kolei w szkole samorządowej wiele 
się nauczyłam, a nawet bardziej za-
hartowałam w boju przez różne trudy 
i przeciwności, dlatego dziś, patrząc 
z pewnej perspektywy, zdecydowanie 
doceniam tamten czas. Wydarzyło się 
w nim także wiele dobra.

Czym jest dla Pani charytatywność?
Jest ona realizacją Ewangelii. Je-

stem człowiekiem zadaniowym, lubię 
działać, i chyba dlatego moim ulu-
bionym fragmentem z Biblii jest ten 

mówiący o Sądzie Ostatecznym (Mt 25, 31-45). To jest konkret 
– lista uczynków miłosierdzia z konkluzją: Wszystko, co uczynili-
ście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. 
Wspaniale jest czynić rzeczy, o których się wie, że Bóg je kocha.

Czy we współczesnym świecie potrzebne jest pomaganie innym.
Pomaganie jest zawsze potrzebne. Każdy z nas jest w ja-

kiejś dziedzinie ubogi. A w pomaganiu najpiękniejsze jest to, 
że ten, kto pomaga, myli się z tym, komu się pomaga, w na-
pięciu, które staje się objęciem. I bohaterem staje się objęcie 
(papież Franciszek). 

Włoska szkoła pomagania
KaRina Rajman, wieloletni nauczyciel religii. Kocha swój zawód, a oprócz tego lubi czytać książki, 
szybkie samochody i Włochy.

Rozmawiała Urszula Bulicz

12     Magdalenka	

Do Włoch pałam oddzielną miłością. 
I do mojej wspólnoty Sant'Egidio, 

która zajmuje się ubogimi  
i towarzyszy ludziom potrzebie: 

bezdomnym, starszym, 
więźniom, chorym, 

nazywając ich swoimi  
Przyjaciółmi.
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