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Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, 
które się dokonały pośród nas. Postanowiłem więc i ja zbadać 
dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, 
abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, 
których ci udzielono.

Wincenty Pipka

mam to z BiBlii

Te słowa wstępu nie są moje. Więk-
szość czytelników z pewnością 
zorientowała się, że to z prolo-
gu Ewangelii wg św. Łukasza 

(Łk 1, 1-4). Dlaczego po niego sięgnąłem? 
Bo trudno przemilczeć to, co się działo 
ostatnio wokół nas, a z drugiej strony, padło 
na ten temat już chyba więcej komentarzy 
niż mamy płci ogłoszonych przez nowych 
konstruktorów świata. I w takich momen-
tach właśnie najlepiej udać się do Źródła.

Przewinienia
Tym bardziej, że mamy ku temu szcze-

gólnie sprzyjający okres – adwent. O czasie 
oczekiwania przypomina nam jedna z mą-
drych kościelnych pieśni: Świat przez grze-
chy nieszczęśliwy, wołał w nocy głębokiej. 
Gdy wśród przekleństwa od Boga, czart 
panował, śmierć i trwoga, a ciężkie przewi-
nienia, zamkły bramy zbawienia. Czyż nie 
brzmi to jakoś dziwnie współcześnie? 

Wróćmy jednak do św. Łukasza, który 
wszystko dokładnie zbadał, żeby przekonać 
się, że jest nadzieja. W podobnych okolicz-
nościach przyszedł na świat Jezus.

Co prawda młodszemu pokoleniu trzeba 
wyjaśnić, że były też zasadnicze różnice. 
Na przykład św. Elżbieta, gdy dowiedziała 
się, że jest w ciąży (wówczas mówiło się ra-
czej „w stanie błogosławionym”) opisała to 
w ten sposób: Tak uczynił mi Pan wówczas, 
kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę  
w oczach ludzi (Łk 1, 25). Tak, tak. Tu nie 
ma żadnego przekłamania. To były czasy, 
gdy brak ciąży był hańbą, a nie odwrotnie. 

A Maryja? Gdy Gabriel zafundował Jej 
„mowę motywacyjną”: Oto poczniesz i po-
rodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 
Będzie On wielki i będzie nazwany Synem 
Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego 
praojca, Dawida. Będzie panował nad do-
mem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu 
nie będzie końca (Łk 1, 31-33), Maryja 

zapytała tylko (i aż) o męża. Nie o trony, 
panowania, bogactwa, zaszczyty. Zapytała 
o męża, bo to były czasy, w których każda 
nastolatka wiedziała, jak wygląda rodzina. 
Skoro ma być dziecko, jest matka, to musi 
być i mąż. Proste?

Co się stało, że dwa tysiące lat po przyj-
ściu Jezusa świat nadal przez grzechy jest 
nieszczęśliwy, a do tego to co oczywiste nie 
jest już oczywiste?

Dobre i złe słowa
Odpowiedzią może być przypomnienie 

o mocy słowa. Św. Jan w prologu do Ewan-
gelii pisze: Na początku było Słowo, a Słowo 
było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było 
na początku u Boga. Wszystko przez Nie się 
stało, a bez Niego nic się nie stało, co się sta-
ło (J 1, 1-3). Dlatego sięgamy do Biblii i kto 
je rozważa – jak Maryja – dla tego wszyst-
ko jest jasne. Bo to żywe, twórcze Słowo. 
Celnie to opisuje Izajasz: Zaiste, podobnie 
jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie 
powracają, dopóki nie nawodnią ziemi (…),  
tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie 
wraca do Mnie bezowocne (Iz 55, 10-11).

A co, gdy celebrujemy złe słowa – 
wulgaryzmy? Biblia, choć napisana 
na przestrzeni wieków, przez wielu autorów 
o różnym temperamencie, nigdy się nimi 
nie posługuje. A piętnuje czasem napraw-
dę okrutne rzeczy. Bo dobre słowo stwarza 
dobro, a złe słowo wydaje złe owoce. Bóg 
nigdy nie posłużył się wulgaryzmem, za to 
szatan – co potwierdzi każdy egzorcysta – 
uwielbia bluźnierstwa i przekleństwa. 

Pan Jezus przestrzega nie tylko przed 
wulgaryzmami: Z każdego bezużytecz-
nego słowa, które wypowiedzą ludzie, 
zdadzą sprawę w dzień sądu (Mt 12, 36). 
Św. Jakub widzi to jednoznacznie: Język 
jest wśród wszystkich naszych członków 
tym, co bezcześci całe ciało… (Jk 3, 6). 
Św. Paweł nakazuje: Niech nie wychodzi 
z waszych ust żadna mowa szkodliwa (Ef 4, 
29), a w innym miejscu: odrzućcie to wszyst-
ko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, 
haniebną mowę od ust waszych! (Kol 3, 8).

Słowo Boże jest lampą dla naszych stóp 
(Ps 119, 105). Wulgarny język jest gorszy 
niż wirus. Przed nim powinniśmy szczegól-
nie chronić dzieci, bo: Kto by się stał po-
wodem grzechu dla jednego z tych małych, 
którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej 
kamień młyński zawiesić u szyi i utopić 
go w głębi morza. Biada światu z powodu 
zgorszeń! (Mt 18, 6-7). 

mam to z BiBlii

Świat przez grzechy 
nieszczęśliwy
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to zawsze potrafi ł się odrodzić. 
Czym ta nienawiść jest zatem 
spowodowana?

Kościół od samego początku swego istnienia uczy nie-
zmiennie, że życie człowieka jest najwyższą wartością i na-
leży je bezwzględnie chronić. Nic zatem nowego nie wy-
darzyło się w przestrzeni publicznej, co dotyczyłoby tego 
stanowiska Kościoła. Trzeba zatem sięgnąć do polityki, a tam 
do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, 
że art. 38. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w brzmie-
niu: Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi 
prawną ochronę życia, ma odniesienie do każdego życia, 
także w łonie matki. To właśnie ta decyzja wywołała tak 
wielką falę protestów. A że emocje, wyrażane także przez 
wulgarny język doszły do szczytu, obrywało się wszystkim, 
którzy odważyli się myśleć inaczej niż protestujący. Miałem 
tego przykłady pod własnym oknem. Dostało się więc i Koś-
ciołowi. Jednak nie o Kościół tu chodzi, ani nawet o Konsty-
tucję. Od pierwszego dnia bowiem, aż do dzisiaj, najczęściej 
używanymi hasłami są wulgarne ataki na PiS. I to jest owo 
drugie dno. A może i zasadnicze? 

Drugie dno
Tak otwartych i agresywnych ataków na Kościół nie było w Polsce 
od upadku komunizmu. Co się wydarzyło w dzisiejszym społeczeństwie, 
a zwłaszcza w odczuciach młodzieży, która wiodła prym w antykościelnych 
akcjach, że pojawiły się tak skrajne emocje?

ks. Ryszard Gołąbek, 
pallotynGrzegorz Górny pisze w wPolityce.pl, że: Po raz 

pierwszy od upadku komunizmu ujawniła się 
w Polsce na masową skalę siła manifestująca 
tak otwarcie swą nienawiść do Kościoła. […] 

Uderzenie w Kościół to uderzenie w porządek aksjologiczny 
i moralny, na którym opiera się ład cywilizacyjny, którego fi -
larem jest chrześcijaństwo. […] Wiele razy już jednak w cią-
gu ostatnich 2 tys. lat grzebano Kościół ostatecznie, a mimo 

PaPiEŻ PowiEdział

Bóg nie potrzebuje być przez nikogo broniony 
i nie chce, aby Jego imię było używane do terro-
ryzowania ludzi. Proszę wszystkich o zaprzestanie 

używania religii w celu budzenia nienawiści, przemocy, 
ekstremizmu i ślepego fanatyzmu. 

Jak mówi biskup Adrian Galbas, te słowa Franciszka nie wybrzmiały 
wystarczająco w polskim Kościele. Cytujemy w całości.

Nie terroryzujcie ludzi!
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Co słyChać Pod aniołami

W pewną jesienną niedzielę rozpoczęliśmy cykl spotkań podróżniczych,  
czyli opowieści z wypraw bliższych lub dalszych. Do ich współprowadzenia  
zapraszamy każdego, kto chciałby podzielić się wspomnieniami z podróży.

Marlena Rowińska

towarzyszą mi obawy o nasze zdrowie 
i bezpieczeństwo. Zawsze, w każdej podró-
ży, towarzyszy nam różaniec. W trudnych 
sytuacjach sięgam po niego. I tak sobie my-
ślę, że to właśnie dzięki modlitwie i naszej 
rozwadze wracamy cali i zdrowi do domu.

Jednak to, co najważniejsze w tej wspól-
nej pasji, to czas, który spędzamy razem. 
Jest bezcenny, bo to jest czas tylko dla nas 
– bez pracy, telefonów, laptopów i niepo-
trzebnych spraw.

Karolina, żona Sławka,  
matka trójki dzieci

Kolejne spotkanie będzie miało miej-
sce 22 listopada, w niedzielę o 16.30. 
Odwiedzimy wtedy Filipiny. Ze względu  
na pandemię zapraszamy na Zoom, czyli 
zobaczymy się w przestrzeni wirtualnej. 
Link do spotkania podamy między innymi 
na Facebooku parafialnym.

Serdecznie zapraszamy! 

Wszelkie pytania prosimy kierować na 
adres: marlene.rowinska@gmail.com

Afryka w Kawiarence 

Tematem pierwszego spotka-
nia było: „Podróżowanie, czyli 
sposób na pogłębianie relacji 
rodzinnych”. Tego dnia udali-

śmy się do Namibii i Bostwany, a swoimi 
doświadczeniami podzielili się z nami pań-
stwo Sławomir i Karolina Ślusarscy. Trzeba 
przyznać, że opowieści Sławka z podróży 
były tak zapierające dech w piersiach, że 
nawet dzieci siedziały w skupieniu przez 
półtorej godziny.

Oglądaliśmy slajdy z widokami. Wi-
dzieliśmy miejsca, do których dotrzeć 
niełatwo. Słuchaliśmy o przygodach, 
z których nie wszyscy wychodzą cało… 
Dowiedzieliśmy się, jak przygotować się 
do wyprawy od strony praktycznej. Podzi-
wialiśmy rodzinę, która zwiedziła już ka-
wał świata i pokazała nam, że warto mieć 
odwagę realizować marzenia. 

Podróżujemy rodzinnie od 11 lat. Jest 
to sposób na wspólnie spędzony wakacyj-
ny czas. Bardzo lubię nasze wyprawy, gdyż 
są one wynikiem naszych długich przygo-
towań. Zanim jeszcze wylecimy, wspólnie 

opracowujemy plan, dzielimy się obowiąz-
kami i włączamy w to nasze dzieci. Każdy 
jest odpowiedzialny za jakąś część przygo-
towań. Ja zajmuję się częścią logistyczną – 
dbam o takie przyziemne rzeczy jak: selekcja 
ubrań, które będą pasować na każdą pogo-
dę, apteczkę, by była dobrze zaopatrzona 
na różne dolegliwości. Zadaniem naszych 
dzieci jest przeczytanie książek i wszelkich 
artykułów na temat zwyczajów oraz kultury 
panującej w odwiedzanych krajach, by wie-
dzieć jak należy się zachować. 

Sama wyprawa jest czasem, kiedy inte-
grujemy się z lokalnymi społecznościami, 
odkrywamy nieznaną nam przyrodę, w koń-
cu także – nadrabiamy zaległości w rozmo-
wach na wszystkie nurtujące nas sprawy. 
Cieszy mnie to, że jako rodzice mamy moż-
liwość pokazania naszym dzieciom cieka-
wych części świata. Przeżywamy przygody 
na miarę Tomka Wilmowskiego z książek 
Szklarskiego. 

Wierzę, że nasze wspólne wyprawy po-
magają naszym pociechom być wrażli-
wymi na drugiego człowieka. Oczywiście 
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JESTEŚMY OTWARCI W NIEDZIELE OD 12.00 DO 15.00
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KwiatKi Pana Boga

Święte dzieci, jakie były?

Jaka jest droga do świętości? Jak 
zostać świętym? Te pytania zadaje 
sobie prawdopodobnie wielu. Za-
zwyczaj pytania są wyrazem docie-

kliwości, zdarza się jednak, że pytający nie 
jest wstanie dotrzeć do prawdy. Najczęś-
ciej myślimy, że świętość jest tylko dla nie-
licznych, dla tych, którzy urodzili się jako 
święci. A święty Jan Apostoł wyraźnie 
wskazuje: Każdy zaś, kto pokłada w Bogu 
nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest 
święty (1J 3, 3). Jak widać, świętość nie 
jest elitarna i daje nadzieję każdemu. 

Męczennicy
Czytając biografie świętych, widzimy, 

jak byli różni. Byli księża, biskupi, pa-
pieże, małżonkowie, dziewice, robotnicy 
i nauczyciele. Równie budujące, jak przy-
kłady dorosłych świętych, są przykłady 
najmłodszych świętych i ich losy. W gro-
nie dzieci wyniesionych na ołtarze w Koś-
ciele katolickim, najwięcej jest młodych 
męczenników prześladowanych i pono-
szących śmierć ze względu na wiarę.

Wynika to między innymi z faktu,  
że dopiero w drugiej połowie XX wieku 
Kościół zaczął wynosić do świętości dzie-
ci i nastolatków, niebędących męczenni-
kami. Precedensem w tym postępowaniu 
było wydanie dekretu o heroiczności cnót 
Franciszka i Hiacynty Marto – pastuszków 
z Fatimy, którzy są dziś czczeni w Koście-
le wraz z wieloma rówieśnikami, a po-
święcili swoje życie Bogu i ze względu  
na Niego umierali w młodym wieku. 

Nieugięte
Jedną z najbardziej znanych dzieci mę-

czenniczek, czczonych od wieków w Koś-
ciele, jest święta Agnieszka. Była piękną, 
młodą dziewczyną, która miała wielu ado- 
ratorów, lecz oddała życie za Chrystu-
sa w czasie prześladowania chrześcijan 
w Rzymie około 305 roku. Kiedy odrzu-
ciła propozycję mężczyzn starających się 
o jej rękę, starano się, aby uległa i wyrze-
kła się wiary w Chrystusa. Nieugięta Rzy-
mianka została ścięta w wieku 12 lat. 

Również w obronie czystości wiary od-
dała życie jedenastoletnia Maria Goretti – 
włoska dziewczynka z wiejskiej rodziny, 
z okolic Ankony, a także polska męczen-
nica, błogosławiona Karolina Kózkówna. 

Widzący
Powracając do naszych pastuszków 

z Fatimy należy jeszcze raz podkreślić, że 
nie byli oni męczennikami. To portugalskie 
rodzeństwo doznało w roku 1917 objawień 
maryjnych w Fatimie. Matka Boża obja-
wiała się dzieciom sześciokrotnie, przeka-
zując im swoje orędzia. W czasie objawień 
prosiła o opamiętanie, zmianę życia, mod-
litwę i pokutę. W fatimskich orędziach 
Matka Boża daje nam narzędzia do zwy-
cięstwa, kiedy zapominamy o Bogu, kiedy 
zaczynamy żyć po swojemu, w postaci ró-
żańca, pokuty, Eucharystii i adoracji Naj-
świętszego Sakramentu. Warto dodać, że 
Kościół katolicki w Portugalii był bardzo 
prześladowany. Rodzeństwo kanonizowa-
no 13 maja 2017 roku w Fatimie, w czasie 
pielgrzymki papieża Franciszka. 

Boży influencerzy 
Nie tak dawno, 10 października br., 

a więc współcześnie, włoski uczeń liceum, 
piętnastolatek z Mediolanu został błogo-
sławionym Kościoła katolickiego. Waty-
kan uznał, że Włoch Carlo Acutis zasłużył 
na to szerzeniem wiary przez Internet. Za 
pośrednictwem sieci nastolatek opowiadał 
m.in. o cudach eucharystycznych. Za życia 
był uznawany za geniusza komputerowego. 
Pasję informatyczną łączył z działalnością 
charytatywną i szerzeniem przez Inter-
net Słowa Bożego. Dzięki swojej polskiej 
niani stał się bardzo religijny, codziennie 
przystępował do Komunii świętej.

Eucharystia to moja autostrada do nieba  
– tłumaczył internautom. Został dopusz-
czony do I Komunii świętej w wieku zale-
dwie 7 lat i od tamtej pory nigdy nie opuś-
cił ani jednej Mszy św. Zawsze starał się 
przystępować do adoracji eucharystycznej 
w przekonaniu, że stojąc przed Jezusem 
w Eucharystii, stajemy się święci. Był ta-
kim samym chłopcem, jak inni, lubił się 
śmiać, jeździć na rowerze. Niestety, bia-
łaczka odebrała mu życie. Włoskie media 
określiły go mianem Bożego influencera. 
Zgodnie z przedśmiertną prośbą został po-
chowany na miejskim cmentarzu w Asyżu. 

Na przestrzeni wieków było wiele przy-
kładów małych dzieci, które żyły na ziemi 
świętym życiem i mimo młodego wieku 
były wzorem miłości do Chrystusa, cno-
ty i odwagi. Odkrywając Boga, bardzo 
wcześnie otwierali się na Jego łaskę, pozo-
stawiając wszystko, by pójść za Nim, aż do 
śmierci. Pokazali tym samym swoją odwa-
gę, heroizm i nadludzką determinację. 

Ich życiorysy są różne, łączy je jedno – święte dzieci były ufne i otwarte na Boga, jak… dzieci.
Barbara Habich

 Święci Franciszek i Hiacynta Marto

 Błogosławiony 
carlo acutis

 Błogosławiona 
karolina kózka
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głos ProBoszCza

Na banerze 1% na rzecz szkoły katolickiej, który wisiał  
na ogrodzeniu naszego kościoła, pojawił się wypisany  
czerwoną farbą napis „ świeckie państwo”. 

ks. prob. Mirosław Cholewa

św. Jan Paweł II mówił: naród, który zabija 
swoje dzieci jest narodem bez przyszłości.

Także w zwykłej działalności parafii 
widzimy, ile dobra się dzieje, w tym też 
konkretnego wsparcia kobiet. Mogę dać 
osobiste świadectwo jako spowiednik i po-
wiernik duchowy, że wielokrotnie Dobry 
Bóg także przeze mnie wspierał kobiety 
przeżywające przemoc w domu, obawia-
jące się urodzić dziecko lub też te kobiety, 
które nawet po 50 latach przeżywały wieki 
dramat i przenikający ból aborcji, jakiej 
się dopuściły w młodości.

Wspieramy wychowanie dzieci i mło-
dzieży w duchu czystości przedmałżeń-
skiej i wierności małżeńskiej. Sprzeci-
wiamy się zabijaniu nienarodzonych, 
upośledzonych oraz niedołężnych i taką 
cywilizację, która to propaguje nazywamy 
barbarzyńską i nieludzką.

Pamiętamy jak ateistyczne państwo 
PRL-u najpierw uderzało w instytucjonal-
ny Kościół, a potem uderzało w człowieka. 
Pamiętamy ilu zbrodni dopuścił się bezboż-
ny komunizm w Polsce, nie tylko w latach 
stalinowskich, ale także w 1956 r. w Pozna-
niu, w 1968 r. w Warszawie, w 1970 r. na 
Wybrzeżu, w 1976 r. w Radomiu i Ursusie, 
w 1981 r. na Śląsku. Patronem jest dla nas 
bł. ks. Jerzy Popiełuszko, zamordowany 
przez oficerów Służby Bezpieczeństwa 
świeckiego państwa komunistycznego.

Jaka jest nasza odpowiedź na akty agre-
sji i profanacji miejsc świętych?

Pamiętajmy, że ciągle obowiązuje nas 
zasada: zło dobrem zwyciężaj! Najpierw 
żarliwa modlitwa o ochronę życia i godno-
ści każdego człowieka na tej ziemi, także 
nienarodzonego, upośledzonego i niedo-
łężnego. Dalej także modlitwa za osoby 
dopuszczające się tych aktów przemocy 
i wandalizmu o opamiętanie dla nich. 
Wreszcie stanowczy sprzeciw wobec fali 
agresji i ataków, aby zatrzymać tę agresję. 
A jeśli są fizyczne ataki na ludzi i miejsca 
oraz dewastacje, to będziemy zgłaszać je 
do organów ścigania i do sądów.

Ważne, żebyśmy nie traktowali tych 
ludzi, którzy są agresywni wobec nas jak 
wrogów, gdyż naszym jedynym wrogiem 
jest szatan. Raczej mamy szukać sposobu, 
by walczyć o ludzi, a nie z ludźmi, o ich 
zbawienie wieczne. Tu wielkim wrogiem 
może być lęk i lękliwe wycofywanie się 
z obrony życia.

Nie lękajcie się! Mówcie, działajcie, 
módlcie się! 

Napis na banerze

Tak, mieliśmy już w Polsce świe-
ckie państwo, to znaczy atei-
styczne, bezbożne, antykościel-
ne państwo, od roku 1944 do 4 

czerwca 1989 r., kiedy zostało odrzucone 
przez naród i to państwo zbankrutowało. 
To w tym świeckim państwie wyrzucono 
krzyż i religię ze szkoły oraz innych insty-
tucji, zlikwidowano Caritas i wiele dzieł 
prowadzonych przez instytucje kościelne: 
szkoły, domy opieki, wydawnictwa, uczel-
nie, szpitale, a także znacznie ograniczono 
duszpasterską działalność Kościoła – zli-
kwidowano Akcję Katolicką, różne stowa-
rzyszenia i grupy, nie pozwalano na wy-
jazdy młodzieży z księżmi (a jeśli się one 
odbywały, to były wówczas uważane przez 
władzę za nielegalne).

Po roku 1989 nastąpiło odrodzenie 
tych dzieł, aby służyć człowiekowi i ży-
ciu. Na nowo utworzono Caritas, który 
podjął wiele dzieł charytatywnych: świet-
lice, noclegownie, wydawanie posiłków 
ubogim, domy opieki dla osób niepeł-
nosprawnych – szczegółowe informacje 
możemy wyczytać na stronie interneto-
wej pod adresem – „dzieła charytatywne 
Kościoła katolickiego w Polsce”. W 2014 

roku działało 835 kościelnych instytucji 
charytatywnych, które prowadziły 5 tys. 
różnych dzieł charytatywnych.

Poza tym powstały także inne dzieła, 
oprócz Caritas, prowadzone przez zakony, 
diecezje, parafie i stowarzyszenia katoli-
ckie. Wśród nich są przedszkola, szkoły, 
uczelnie, szpitale, hospicja, wydawnictwa, 
rozgłośnie radiowe i telewizja, domy reko-
lekcyjne, domy dla seniorów, domy dzie-
cka, domy resocjalizujące młodych, orato-
ria, kluby sportowe...

Także w kwestii ochrony życia instytu-
cje kościelne włączyły się bardzo aktyw-
nie: okna życia, domy samotnej matki, in-
stytucje pomagające osobom doznającym 
przemocy domowej, ośrodki dla upośle-
dzonych, grupy wsparcia rodzin posiada-
jących niepełnosprawne dzieci, ośrodki 
adopcyjne, ośrodki rehabilitacji, ruchy 
pro-life, inne ruchy katolickie. Wśród tzw. 
instytucji pozarządowych nie ma drugiej 
takiej instytucji w Polsce, która prowa-
dziłaby tak rozległą działalność i z takim 
rozmachem, jak Kościół katolicki.

Św. Matka Teresa z Kalkuty mówiła: 
zamieńcie aborcję na adopcję (tyle mał-
żeństw czeka na możliwość adopcji!), zaś 

Okno Życia 
u Sióstr  
św. elżbiety 
w Toruniu
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hymn o miłoŚCi

Ona: Nie da się jednak wymazać zu-
pełnie z pamięci wydarzeń, szczególnie 
tych, które nas głęboko dotknęły. Nasze 
doświadczenia z przeszłości przecież 
w dużej mierze nas kształtują.

On: Zgadza się. I pewnie dlatego 
św. Paweł napisał: miłość nie pamięta 
złego, właśnie w znaczeniu, by tego nie 
rozpamiętywać i nie kształtować swojej 
przyszłości na złu.

Ona: Ja tylko mówię, że od przeszłości 
nie uciekniemy i uważam, że nawet warto 
ją przywoływać. Ale… czytam to w ten 
sposób, że warto przywoływać dobre 
wspomnienia. 

On: Jasne. I dlatego tak ważne jest ce-
lebrowanie w małżeństwie rocznic ślubu, 
oświadczyn, narodzin dzieci, ba – nawet 
Wigilie czy śniadania Wielkanocne temu 

służą. Przecież nikt nie obchodzi uroczy-
ście rocznicy pierwszej kłótni małżeńskiej.

Ona: Tu muszę podkreślić, że choć 
jestem zwolenniczką „kolekcjonowania” 
w pamięci dobrych wspomnień, to jednak 
nie przeszłość buduje poczucie naszej 
wartości (czy to indywidualnie czy z re-
lacji). Taką wartość czerpiemy zawsze 
z tego, kim jesteśmy teraz, a nie z tego, 
że kiedyś byliśmy wspaniali.

On: No tak, dlatego Bóg przedstawił 
się Mojżeszowi Jestem, który jestem. On, 
który jest wzorem miłości i samą Miłoś-
cią, wskazuje najwyraźniej, że liczy się ta 
właśnie „chwila”. A nie rozpamiętywa-
nie dawnego zła.

Ona: Zgrabne przeniesienie tematu... 
Wróćmy jednak do „tu i teraz”. Trzeba 
przyznać, że o ile przebaczyć jeszcze 

potrafi my, to zapomnieć, wydaje się po-
nad nasze siły. 

On: Niekoniecznie. Miłości i ufności 
trzeba się uczyć od dzieci. Ileż to razy dosta-
ną burę od rodzica, a za kilka minut potrafi ą 
już się przytulać lub opowiadać o swoim 
świecie. Dzieci nie chowają urazy. A jesz-
cze zachęcone przez rodzica w lot zapomną.

Ona: Jest takie trafne zdanie br. Tadeu-
sza Rucińskiego: To, co cię złego od ludzi 
spotka, zapisz na piasku, lecz to, co dobre-
go cię od nich spotka, wykuj w granicie. 
Myślę, że oddaje to zalecenie, jakie kieru-
je do nas św. Paweł.

On: I siłą rzeczy przywołuje jedną 
z piękniejszych scen przebaczenia, gdy 
Chrystus pisał na piasku, gdy przypro-
wadzono mu pod osąd jawnogrzesznicę. 
Choć niektórzy twierdzą, że tam właśnie 
pisał grzechy faryzeuszy. Nie zmienia to 
faktu, że na piasku.

Ona: Inna sprawa, że zło niewycięte 
z pamięci zawsze będzie tam tkwić i może 
co jakiś czas „ropieć’, a wyrzucone raz na 
zawsze, nawet jeśli zostawiło bliznę – już 
nie boli. 

Większość psychologów i terapeutów przyznaje, 
że rozpamiętywanie trudnych wydarzeń z przeszłości 
jest bardzo szkodliwe dla naszego funkcjonowania. 
Niektórzy wręcz mówią, że jesteśmy tym, co pamiętamy.

Iza i Wincenty Pipkowie

Bank pomysłów Stale ćwi-
czymy pamięć, a teraz mamy nauczyć 
się nie pamiętać… złego. To pewnie nie 
będzie takie proste, ale warto próbować.
  Postaram się omówić ze współmałżon-

kiem to, co leży mi na sercu, ustalić roz-
wiązanie i je wdrożyć.

  nie będę wracał/a do tematów, które daw-
no już sobie wyjaśniliśmy.

  Pomodlę się po cichu w momencie, gdy 
tylko przyjdą mi na myśl złe wspomnienia 
z naszych małżeńskich relacji.

  nie wybuchnę, gdy coś mnie bardzo zde-
nerwuje w zachowaniu współmałżonka 

i uniknę wypominania jej/jemu przykrych 
wydarzeń sprzed lat.

  Zamiast wspominania złego zachowania 
współmałżonka (nawet w myślach), przy-
pomnę sobie, co zrobił/a ostatnio dobrego.

  nie będę wyliczać współmałżonkowi, ile 
to złego doświadczyłam/em od niej/niego.

  Zamiast pamiętać to co złe u współmał-
żonka, przebaczę jej/mu w cichości serca.

  Potraktuję przebaczenie (zapomnienie 
złego) jako uzdrowienie siebie od złych 
emocji.

  w sakramencie pojednania oczyszczę się 
z grzechów w naszej małżeńskiej relacji, 

przebaczę współmałżonkowi, jak Bóg wy-
bacza mnie moje przewinienia. 

  Pierwsza/y podejmę się przebaczenia 
przy najbliższej kłótni małżeńskiej z per-
spektywą zaczynania od nowa.

  Mój własny sposób na zapominanie 
o krzywdach…

Przebaczenie jest jednym z najbardziej 
wzniosłych gestów miłości. niech te słowa 
zachęty św. Jana Pawła ii pobudzają nas do 
codziennego zmagania się w osiąganiu na-
szego celu: pięknej, bezinteresownej miłości 
do współmałżonka! Do odpierania ludzkiego 
pragnienia odtwarzania krzywd w pamięci.

Miłość 
nie pamięta 
złego
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wiEŚCi zE szKÓł

W rozproszeniu
Jesteśmy, i to jest najważniejsze. Po przepięknym, wspólnym 
wrześniu przyszedł październik, jesień, a wraz z nią 
nadszedł czas rozstania z budynkiem szkolnym. 

Dorota Koprowska, Urszula Zając uczennica NSK

Publiczne Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące w Magdalence
 Klasy drugie Najpierw na naucza-
nie zdalne przeszły drugie klasy. Szko-
ła przeniosła się do mieszkań i domów. 
W tym czasie – 19 października 2020 r. 
minęła 36. rocznica porwania i męczeń-
skiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki 
– patrona naszego liceum. Tegoroczne 
obchody święta szkoły utrudniła sytu-
acja epidemiologiczna. My uczciliśmy 
ten dzień modlitwą do błogosławione-
go. Odmówiliśmy litanię do ks. Jerzego 
w obecności Jego relikwii – klasy drugie 
towarzyszyły nam zdalnie. 
 Klasy pierwsze Od 26.10.2020 r. przed 
ekranami komputerów zasiedli uczniowie 
klas pierwszych i trzecich. Kilku nauczy-
cieli pozostało w budynku, aby stąd pro-
wadzić zdalne nauczanie. Wyzwaniem 
jest codzienna motywacja do pracy, bolą-
ce oczy i znużenie, które dopada uczniów 
po kilkugodzinnej pracy. Kadra została 
wyposażona w tablety grafi czne, które po-
magają w prowadzeniu zajęć. W teamso-
wym kalendarzu widać mnóstwo codzien-
nych spotkań nad realizacją przeładowanej 
podstawy programowej. Przed nami jesz-
cze zapewne wiele takich dni…  

 My wszyscy Wiele zostało w mediach 
i w  rodzinach powiedziane na temat 
obecnej sytuacji uczniów i nauczycieli. 
Niewiele jest do dodania… Może tylko 
to, że to czas wielkiej odpowiedzialności 
każdego: nauczyciela, rodzica, ucznia, dy-
rektora. Czas, który wymaga uczciwości 
i samodzielnej pracy – jak każdy czas – bo 
tylko wtedy będą jego owoce.

Niepubliczna Katolicka Szkoła 
Podstawowa we Władysławowie
 Wrzesień zaczęliśmy w trybie sta-
cjonarnym. Przez kolejne trzy miesiące 
kształciliśmy w sobie pod opieką nauczy-
cieli cnoty właściwego wykorzystania  
czasu, służby oraz współpracy. Do ponow-
nego zamknięcia szkół zdążyliśmy oprócz 
edukacji zrealizować kilka ciekawych 
przedsięwzięć.
 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 
14 października, uczniowie każdej kla-
sy przygotowali poczęstunek we włas-
nym gronie. Wszystko było zaplano-
wane w tajemnicy, a każdy nauczyciel 
był zaskakiwany niespodzianką, kiedy 
wchodził do sali. Pomysł ucieszył peda-
gogów i wywołał dumę z nas oraz z na-
szej współpracy. 

 W drugiej połowie października szko-
łę odwiedził ksiądz Stanisław Kicman. 
W trakcie dwugodzinnego spotkania opo-
wiadał nam o księdzu Jerzym Popiełuszce 
oraz o swoim okresie dzieciństwa w trud-
nych czasach II wojny światowej. Dwa dni 
później przyjechał do nas pisarz Paweł 
Zuchniewicz, który wygłosił prelekcję 
o życiu papieża Jana Pawła II. Wszyscy 
słuchaliśmy z dużym zainteresowaniem.
 W dniu 29 października w szkole od-
było się pasowanie na ucznia. Z powodu 
epidemii tegoroczna uroczystość miała 
bardziej kameralny, ale nie mniej uroczy-
sty charakter. Pierwszoklasiści pod opieką 
wychowawcy ubrani na galowo przywitali 
rodziców oraz nauczycieli w ozdobionej 
sali gimnastycznej. Uczniowie klasy dru-
giej i trzeciej śpiewali jako chórek, nato-
miast siódmoklasistka została konferansjer-
ką. W najważniejszym momencie święta 
pierwszoklasiści wystąpili na środek, a Pan 
Dyrektor pasował każdego z nich. 
 Od dwóch tygodni jesteśmy na na-
uczaniu zdalnym, tylko klasy 1-3 jeszcze 
walczą stacjonarnie. Każdy z nas bar-
dzo marzy o jak najszybszym powrocie
do szkolnej ławki. Jest nam smutno, 
bo nie możemy normalnie się uczyć i spę-
dzać wspólnie czasu na przerwach. Mimo 
trudności pracujemy aktywnie przez Inter-
net, bierzemy nawet udział w konkursach 
przedmiotowych.
 „Różaniec do granic nieba” – prag-
niemy dodać, że od niedzieli dołączyliśmy 
do tej akcji. Od 1.11.2020 r. do 8.11.2020 r. 
nie wypuszczamy różańca z rąk i modlimy 
się za Polskę oraz naród polski. Niech rodacy 
dojdą do porozumienia, nie krzywdząc Pana 
Jezusa i siebie. Tak nam dopomóż Bóg. 

 rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego uczciliśmy modlitwą w obecności jego relikwii  nasz kalendarz zajęć na komunikatorze McS Teams
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zaPytaJ KsiĘdza

Jak teraz funkcjonuje parafi a?

Wydaje się, że nowa fala 
pandemii, wywiera więk-
szy wpływ na funkcjono-
wanie ludzi, niż w jej po-

czątkach. Ludzie czują się jakby osaczeni. 
To samo można powiedzieć o naszej pa-
rafi i. Stąd nasza aktywność duszpasterska 
zmierza do tego, by umacniać naszą rela-
cję z Bogiem. Nasza aktywność jest nie 
mniej ważna, niż troska medyczna, wspar-
cie psychologiczne, czy troska o egzysten-
cjalne potrzeby człowieka. 

Nasza kondycja duchowa
Aktualna sytuacja u wielu ludzi wy-

wołuje lęk i „wycofywanie się z życia”. 
Rodzi się coś z postawy: schować się we 
własnym domu i przeczekać; trochę tak, 
jakby się życie zatrzymało. Zmęczenie 
aktualną sytuacją powoduje rozdrażnienie, 
czasem irracjonalny bunt, spięcia, kłótnie 
z najbliższymi, czasem o tzw. „byle co”. 
Ludzie czują się osamotnieni, oddziele-
ni od siebie: nawet ręki sobie nie można 
podać. W kościele znak pokoju sprowa-
dza się do formalnego kiwnięcia głową. 

Chciałoby się w tym momencie choćby 
uśmiechu serdecznego płynącego z serca. 

Jezus Chrystus naszą nadzieją
W tej sytuacji pogłębiona relacja z Bo-

giem wydaje się być wprost krzyczącą po-
trzebą. Tylko Jezus Chrystus, nasz Zbawi-
ciel, może nam dać „światłe oczy serca”, 
dzięki którym będziemy zdolni patrzeć na 
obecną sytuację w perspektywie wiary. 
On także może być naszą mocą w prze-
żywaniu najtrudniejszych życiowych sytu-
acji. To dlatego mówię, że nasza posługa 
stoi w pierwszej linii tego, co dziś ważne.

Wsparcie
Stąd nasz apel, by nie dać się totalnie 

zamknąć w swoim domu. Wydaje się, 
że my – duszpasterze jesteśmy w stanie 
odpowiedzieć na każdą telefoniczną po-
trzebę skorzystania z sakramentu poku-
ty i pojednania. Miejsca do spowiedzi są 
u nas tak przygotowane, że każdy może się 
czuć w kościele bezpieczniej niż w sklepie 
w godzinach dla seniora. Przy tej okazji za-
wsze jest możliwe przyjęcie Komunii św. 

Dyspensa od udziału w niedzielnej Mszy 
św. udzielona przez naszego biskupa wy-
chodzi naprzeciw ludziom, którzy stają 
wobec dylematu: iść, czy nie iść do koś-
cioła. Chcielibyśmy jednak powiedzieć: 
przychodźcie, korzystajcie! Jeśli obawia-
cie się przyjść na niedzielną Mszę św., to 
przyjdźcie w wybrany dzień powszedni, 
bo do kogóż pójdziemy, tylko On – nasz 
Pan – ma słowa życia wiecznego. 

Grupy 
Grupy funkcjonujące przy naszej para-

fi i nie zrezygnowały ze swej aktywności. 
Część spotyka się jak dotąd w kościele na 
modlitwie, czytaniu Słowa Bożego, dzie-
leniu się doświadczeniem wiary, życia. 
Spotkania podejmują z ogromną troską 
o zachowanie wszystkich zasad bezpie-
czeństwa. Inne grupy kontynuują swoje 
spotkania one-line. 

Komunia
Co do Komunii św. – kolejny raz pro-

simy Was: przyjmujcie Komunię św. na 
rękę. Od wielu lat Komunia św. na rękę 
praktykowana jest w Kościele. Przez Sto-
licę Apostolską uznana za właściwą, więc 
nie ma sensu dyskusja, czy to godna, czy 
niegodna forma. W obliczu coraz większe-
go zagrożenia zarażeniem, trzeba odsunąć 
własne preferencje wynikające z wielolet-
niego zwyczaju, czy innych przekonań wo-
bec perspektywy zarażenia kogoś, kiedy 
ze swoim oddechem można posyłać falę 
wirusów. Czy tak wolno? Czy to etyczne?

Twierdzenie, że „Pan Jezus nie zara-
ża”… On nie zaraża, ale święta Hostia 
kryjąca w sobie Naszego Pana nie zmie-
nia właściwości chleba; jest nadal białym 
kruchym opłatkiem w smaku takim, jak 
wigilijny. Na jakiej podstawie mielibyśmy 
twierdzić, że choć materia się nie zmienia, 
to jednak nie zaraża?

Obecny czas jest szczególnym wyzwa-
niem weryfi kującym naszą wiarę, miłość 
bliźniego, wierność naszemu Panu i Jego 
Słowu. Obyśmy z tej próby wyszli umoc-
nieni w wierze. 

Zapytaliśmy księdza Andrzeja, jaki jest plan na działanie naszej parafi i podczas nowej fali pandemii.
odpowiada ks. Andrzej Grefkowicz
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Najpierw zafascynowało mnie doniesienie, że swoją najnowszą 
encyklikę „Frateli Tutti” papież Franciszek napisał wspólnie  
z imamem Ahmadem al-Tayyebem, potem zaczęłam czytać  
– mocny, potrzebny, istotny tekst!

Teresa Jaskulska-Gil

mam to z BiBlii

Pomysł, by encyklikę sporządzić 
we współpracy z muzułmańskim 
przywódcą religijnym wydaje się 
dziś odważny. Lęk przed obcą 

religią, traktowanie innowierców jako 
potencjalne zagrożenie, dominuje dziś 
wśród wiernych różnych wyznań. Trudno 
we współczesnym świecie szukać ducha 
ekumenizmu, panującego w czasach Jana 
Pawła II. Ludzie na powrót pozamykali się 
w swoich społecznościach, nacjonalizm 
zawłaszcza Boga. Ekstremizm muzułmań-
skich ortodoksów sieje grozę i śmierć, nie-
równe wojny Żydów z Pakistanem budzą 
zgorszenie, a i u nas stalowe różańce „Żoł-
nierzy Chrystusa” czy miecze „Wojowni-
ków Maryi” raczej nie zarażają miłością 
i tolerancją. Globalizacja nie przyniosła  
ze sobą zbliżenia religijnego ani nie pogłę-
biła wspólnoty pomiędzy ludźmi.

Na piechotę do obcego
Nie bez przyczyny zatem papież Fran-

ciszek sięga po przykład z życia, a jak-
że by inaczej, św. Franciszka z Asyżu. 

Przywołuje historię niezwykłą. Otóż 
800 lat temu św. Franciszek w czasach 
wojen krzyżowych, zajadłej i krwawej 
walki z innowiercami, udał się z wizytą 
do Egiptu do sułtana Malik-al-Kamila, 
by  z taką samą postawą, jakiej wyma-
gał od swoich uczniów: aby, nie negując 
własnej tożsamości, „pośród saracenów 
i innych niewiernych [...] nie wdawać się 
w kłótnie ani w spory, lecz być poddany-
mi wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu ze 
względu na Boga”. 

Nawoływanie więc świętego, by uni-
kać wszelkich form agresji czy sporów, 
a także, by żyć pokornie, na powrót stało 
się aktualne. Jaki z tego wniosek? Cofa-
my się, oddalamy od Ewangelii, prowa-
dzimy wojny dialektyczne, narzucając 
doktryny, wchodzimy na drogę walki, 
barykadujemy się, nie tolerujemy innych, 
brak nam pokory.

Marzenie papieża
Encyklika „o przyjaźni społecznej” ma 
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słowa katolickiego papieża i szyickiego 
imama, można by rzec, że obaj marzą 
o braterstwie, które przynosi prawdziwy 
pokój, uwalnia od pragnienia panowa-
nia nad innymi, pozwala żyć w harmonii  
ze wszystkimi. W dużym uproszczeniu 
brzmi to tak: gdybyśmy nie szukali spo-
sobów eliminowania lub lekceważenia 
innych, gdybyśmy mogli otworzyć się 
na dialog, bylibyśmy zdolni do wspólne-
go działania w obliczu zagrożenia, jakim 
jest pandemia. Jesteśmy hiper-połączeni 
poprzez technologię, a jednocześnie roz-
bici. Nie umiemy ani wewnątrz swoich 
krajów, ani w Europie, ani na świecie, szu-
kać wspólnie rozwiązania, dotyczącego 
nas wszystkich. Rozpalają się odwieczne 
konflikty, które uznawano już za prze-
zwyciężone. Odradzają się zamknięte, 
ostre, gniewne i agresywne nacjonalizmy. 
W niektórych krajach idea jedności ludu 
i narodu, przeniknięta przez różne ideolo-
gie, tworzy nowe formy egoizmu i zatrace-
nia zmysłu społecznego, zakamuflowane 
pod maską rzekomej obrony interesów 
narodowych. […] Siana jest rozpacz i bu-
dzona ciągła nieufność zakamuflowana 
pod maską bronienia pewnych wartości. 
[…] Na różne sposoby odmawia się innym 
prawa do istnienia i wyrażania swoich 
opinii. W tym celu stosowane są strategie 
ośmieszania ich, posądzania, osaczania. 
Społeczeństwo staje się podległe despoty-
zmowi najsilniejszych.

Wykluczenie zaczyna się  
w naszych głowach 

Problemy świata nie wypływają z ja-
kichś abstrakcyjnych zależności, które 
nas nie dotyczą. Bo integracja lub wyklu-
czenie cierpiących określa wszystkie pro-
jekty gospodarcze, polityczne, społeczne 
i religijne, a te rodzą się w głowach ludzi. 
Franciszek na dowód przytacza przy-
powieść o miłosiernym Samarytaninie. 
Każdego dnia stajemy przed wyborem: 
czy być miłosiernymi Samarytanami, czy 
obojętnymi podróżnikami, mijającymi 
z daleka. Narracja Jezusa w tej przypo-
wieści zawiera nie tylko pouczenie o mi-
łosierdziu, ale także obraz wewnętrznej 
walki każdego człowieka w obliczu 
spotkania z potrzebującym. Zawsze, gdy 
„wyruszamy w drogę” i wcale nie znaczy 
to, że podróżujemy gdzieś daleko, spo-
tykamy człowieka poranionego. Dzisiaj 
jest coraz więcej poranionych. 

wiara

Przyjaźń społeczna
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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. OD 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 JERU-
ZALEM” W KAŻDY PIĄTEK O 19.15 W DOMU 
MIŁOSIERDZIA LUB KOŚCIELE. „SKAŁA PANA” 
W KAŻDY PIĄTEK O 20.15 – W DOMU MIŁO-
SIERDZIA. 
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 CZWARTKI 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 SPOTYKAMY SIĘ 
W PONIEDZIAŁKI O 19.00 W KAWIARENCE 
I ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH 
MŁODYCH DUCHEM! 

OGŁOSZENIA	bieżĄce
AWANS PROMOCJA MINISTRANCKA 
21 LISTOPADA GODZ. 18.00.

Magdalenka

WIECZÓR UWIELBIENIA  
28 LISTOPADA O GODZ. 19.00 
(BĘDZIE TRANSMISJA NA FB).
KS. ANDRZEJ IMIENINY KSIĘDZA 
ANDRZEJA 30 LISTOPADA. MODLIMY SIĘ ZA 
SOLENIZANTA NA MSZY ŚW. O GODZ. 18.00.
RORATY I GODZINKI W ADWENCIE 
RORATY W TYGODNIU O GODZ. 6.30, W NIE-
DZIELE GODZINKI O NMP O GODZ. 8.00.
MSZA ŚW. W INTENCJI KÓŁ 
RÓŻAŃCOWYCH 7 GRUDNIA 
O GODZ. 18.00.
MSZA ŚW. ZA DUSZE W CZYŚĆCU 
CIERPIĄCE WE WTOREK 1 GRUDNIA NA 
MSZY ŚW. O GODZ. 18.00.
MODLITWA ZA KSIĘŻY I O POWO-
ŁANIA KAPŁAŃSKIE W CZWARTEK 
3 GRUDNIA PO MSZY ŚW. O GODZ. 18.00.
PIERWSZY PIĄTEK 4 GRUDNIA O GODZ. 
7.30 SPOWIEDŹ I O GODZ. 8.00 MSZA ŚW. 
W KAPLICY W LESZNOWOLI; SPOWIEDŹ 
W KOŚCIELE OD GODZ. 16.00, MSZA ŚW. 
O GODZ. 7.00, 9.00, 16.30 Z UDZIAŁEM 
DZIECI ORAZ O GODZ. 18.00. PRZED POŁU-
DNIEM UDAMY SIĘ DO CHORYCH.
PIERWSZA SOBOTA NABOŻEŃSTWO 
PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA (UROCZYSTY 
RÓŻANIEC Z ROZWAŻANIAMI) 5 GRUDNIA 
O GODZ. 17.00 W KOŚCIELE. RÓŻANIEC 
Z KATECHEZĄ MARYJNĄ W NIEDZIELĘ 
6 GRUDNIA PO MSZY ŚW. O GODZ. 8.30.
PRZED CHRZTEM PRZYGOTOWANIE 
DO CHRZTU 5 GRUDNIA O GODZ. 19.00, 
SAM CHRZEST 25 GRUDNIA O GODZ. 11.00. 
PARY NIESAKRAMENTALNE MAJĄ PONADTO 
DODATKOWE SPOTKANIE 5 GRUDNIA 
O GODZ. 18.00 W DOMU MIŁOSIERDZIA.
WYPOMINKI MSZA ŚW. WYPOMINKOWA 
11 GRUDNIA GODZ. 18.00.
ZA MAŁŻEŃSTWA MSZA ŚW. MAŁŻEŃ-
SKA 13 GRUDNIA O GODZ. 18.00.
REKOLEKCJE ADWENTOWE ZA-
PRASZAMY W DNIACH: 17, 18 I 19 GRUDNIA.
W WIGILIĘ BOŻEGO NARODZENIA 
24 GRUDNIA NIE MA WIECZORNEJ MSZY ŚW. 
O GODZ. 18.00.
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rozmowa

Proszę opowiedzieć czytelnikom 
naszej gazety o swoich 
zainteresowaniach.

Życie kleryka kojarzy się naj-
częściej z modlitwą i studiowaniem 
teologii, ale nie należy zapominać, 
że każdy ma indywidualne zain-
teresowania i pasje, które stara się 
realizować. Moje zainteresowania 
wynikają w dużej mierze, z podjętej 
na studiach pracy magisterskiej, któ-
ra dotyczyła miejsca Maryi w życiu 
Kościoła i naszego narodu na pod-
stawie kazań jasnogórskich kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego. Interesują 
mnie zwłaszcza losy i historia obra-
zu Matki Bożej Częstochowskiej 
i szerzej rozumiana problematyka 
maryjna.

Prywatnie staram się ponadto 
uprawiać sport, zwłaszcza jazdę na 
rowerze, a oprócz tego lubię piesze 
wędrówki i związane z tym oglą-
danie otaczającej przyrody. Lubię 
pływać, co pomaga w utrzymaniu 
zdrowia, choć, w obecnie panującej 
sytuacji epidemiologicznej, trudniej 
jest o taki aktywny tryb życia w czasie wolnym.
Czego chce się kleryk nauczyć w naszej parafi i?

Zdążyłem już pozyskać wiele informacji na temat parafi i. 
Staram się uczestniczyć w jej życiu duszpasterskim. Mam moż-
liwość uczestniczenia w spotkaniach wspólnot i grup parafi al-
nych: Żywego Różańca czy Skały Pana. W toku dalszej praktyki 
chciałbym się nauczyć wartościowych pomysłów, które pomogą 
mi w przyszłości pomagać wiernym i rozumieć ich potrzeby. 

Uczestniczę w przygotowaniach do chrztów, naukach dusz-
pasterskich dla par niesakramentalnych, co może być dla mnie 
ważną lekcją, abym w przyszłości towarzyszył ludziom, któ-
rzy będą chcieli uregulować swoją sytuację kanoniczną. Pobyt 
w parafi i w Magdalence to szansa, aby dobrze przygotować 
się do kapłaństwa. Równie ważna jest i osobista modlitwa – 
zwłaszcza przed Najświętszym Sakramentem. Mamy w naszej 
parafi i tę łaskę, że każdy może w ciągu dnia odwiedzać ot-
warty kościół, a w piątkowe wieczory adorować Pana Jezusa 
do północy. Staram się, aby codziennie pogłębiać przyjaźń 
z Jezusem i Jego Matką.
Jakie zadania powierzył klerykowi nasz proboszcz?

Ksiądz proboszcz wyznaczył mnie do pracy w kancela-
rii parafialnej. Zajmuję się tam przede wszystkim obsługą 

kartoteki parafialnej. Wśród mo-
ich obowiązków jest pomaganie 
w udzielaniu Komunii świętej, jak 
również branie aktywnego udziału 
w przygotowywaniu Mszy świę-
tej oraz pozostałych nabożeństw 
w ciągu roku liturgicznego. W ra-
mach obowiązków współprowa-
dzę z siostrą Marią Józefą Toczko 
spotkania dla „Bielanek”. Zajmuję 
się liczeniem ofiar z tacy. Bardzo 
bogatym i ciekawym zajęciem jest 
możliwość uczestniczenia w roz-
mowach z parafianami w kance-
larii podczas środowych dyżurów, 
a moim osobistym wyzwaniem 
jest wskrzeszenie ruchu Rycerstwa 
Niepokalanej w naszej parafii, 
o ile będą ku temu możliwości, 
związane także z ograniczeniami 
wynikającymi z pandemii.

Moim zdaniem, ciekawym obo-
wiązkiem jest prowadzenie katechi-
zacji dzieci w szkole podstawowej 
w Lesznowoli. Prowadzenie zajęć 
z dziećmi w klasach 4 i 6 wymaga 
dużo cierpliwości, ale przynosi też 

wiele radości. Staram się, aby zasiać w sercach powierzonych 
mi dzieci miłość do Boga i szacunek do Kościoła.
Co sądzi ksiądz na temat zmagań z Covid-19? 
Jak to wpłynie na Kościół i praktyki religijne?

Zmagania z Covid-19 pokazują wysiłek różnych jednostek 
i grup w walce z tym realnym zagrożeniem. Potrzebna jest soli-
darność i zrozumienie problemu przez wszystkich ludzi. Można 
to w praktyce zresztą zobaczyć w działaniach władz i ludzi do-
brej woli, z pożytkiem dla całego społeczeństwa.

Światowa pandemia może niekorzystnie odbić się na sytua-
cji Kościoła. Obecnie widzimy mniej wiernych w kościołach, 
ponieważ wiele osób obawia się wirusa. Słabną praktyki re-
ligijne, ale nie jest to spowodowane odwrotem od wiary, ale 
obostrzeniami prawnymi i sceptycyzmem samych wiernych, 
co do wychodzenia z domu i kontaktów z innymi ludźmi 
w tym trudnym czasie. W obliczu trudnych wydarzeń w naszej 
ojczyźnie, ciągłego zagrożenia koronawirusem, chciałbym 
z wszystkimi podzielić się bliskimi memu sercu słowami, któ-
re kiedyś wypowiedział wspomniany wcześniej prymas Stefan 
Wyszyński: Tam gdzie panuje wielka ufność ku Maryi i wiara 
w Jej zwycięstwo, tam Bóg dokonuje przez Nią przedziwnych 
cudów swojej potęgi. 

Maryja – moja pasja
Fascynuje go Matka Boża. Marzy, by wskrzesić w naszej parafi i ruch Rycerstwa Niepokalanej. 
Nasz nowy kleryk, zBigniEw ŻUrEK, ma w sobie dużo radości. Cieszy się ze wszystkiego, co u nas robi.

Rozmawiała Urszula Bulicz

12     Magdalenka	

Moim osobistym wyzwaniem 
jest wskrzeszenie ruchu 
Rycerstwa Niepokalanej 

w naszej parafii.
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