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Domyślam się, że po takim tytule, to i po pandemii 
będę miał kłopot z uzyskaniem zgody na wejście do kościoła. 
Ale błagam doczytajcie do końca – może chociaż 
„miejsce na chórze” się znajdzie…

Wincenty Pipka

MAM TO Z BIBLII

Jakiś czas temu rozmawiałem z ko-
leżanką, która była dyrektorem PR 
w dużej instytucji i chwaliła się, że 
przewalczyła, aby fi rma na Święta 

Bożego Narodzenia wysyłała kartki z mo-
tywem religijnym. No, prawdziwy bohater 
– pomyślałem. Ale gdy w listopadzie zo-
baczyłem w sklepie kalendarz adwentowy 
z misiem, bałwanem i pingwinem na san-
kach, to zacząłem powoli rozumieć, o co 
jej chodziło. Gdy przejrzałem otrzymane 
kartki świąteczne z ostatnich lat (nie od 
rodziny i najbliższych, ale te od otwartych 
i tolerancyjnych) to przyznam – cieplej 
pomyślałem o koleżance. Pomijam grafi kę 
na tych kartkach, ale same tytuły zwalały 
z nóg, z których hitem dla mnie są życze-
nia z zagranicy brzmiące w bezpośrednim 
tłumaczeniu: „Z okazji białego sezonu”. 

Wygląda na to, że co rok świętujemy, 
ale tak naprawdę nie wiemy już co. Zani-
kła prawda, powstał mit. Skoro tak, to po-
zwolę sobie na subiektywny opis Bożego 
Narodzenia.

Było tak: Maryja wieść o ciąży przy-
jęła jako błogosławieństwo od Boga, choć 
od chwili zwiastowania nie miała lżej, ale 

ciężej. Musiała to jakoś powiedzieć Jó-
zefowi i całej rodzinie; nie miała domu, 
pracy, kasy, samochodu, a jedyna osoba, 
która mogła ją zrozumieć, bo też w prze-
dziwny sposób zaszła w ciążę, mieszkała 
daleko w górach. Zamiast SPA, masaży 
i szkoły rodzenia, przed Maryją i Józefem 
była też przymusowa podróż do Betle-
jem. Gdy tam dotarli, mieli prawo liczyć, 
że z Bogiem w sercu każdy przyjmie ich 
z otwartymi rękami. A ludzie co? Mówili: 
wyp… ożyczcie sobie pokój gdzie indziej, 
nam się już biznes z wynajmu zgadza, taki 
Jezus to tylko kłopot.

I dlatego Jezus urodził się w cuchną-
cej jaskini z dala od światłych Betlejem-
czyków. Choć tłumaczymy sobie, że tę 
szopkę z siankiem wybrał sam Bóg, by 
pokazać jak jest skromny. A Bóg płakał tej 
nocy! Wiedział, że Jezus będzie na Ziemi 
cierpiał, ale żeby odrzucić dziecko? Boże 
Dziecię!? Aż tak płytko patrzą ludzie? Bóg 
płakał, bo dał światu to, co ma najcenniej-
szego w ofi erze, a ludzie odrzucili Tego, 
którego – jak deklarowali – wyczekują. 
Honor ludzkości uratowała grupa pastu-
chów (mieli opinię gorszą niż współcześni 

kibole), którzy stanęli w progu groty-
-świątyni, by choć ktoś oddał cześć Bogu. 
Mało tego. Spośród wszystkich mądrych 
i przemądrzałych tego świata, tylko trzech 
rozpoznało nadejście Mesjasza. A mający 
władzę Herod spanikował, że coś na tym 
straci. I zwalczanie Boga okupione zostało 
morzem przelanej krwi niewinnych dzieci. 

Gdy Maryja z Józefem przynieśli Je-
zusa do świątyni, gdzie jest jego natural-
ne miejsce, też rozpoznały go tylko dwa 
„moherowe berety” – starzec Symeon 
i prorokini Anna. Nie wyszedł na powi-
tanie żaden kapłan. Kiedy dwunastoletni 
Jezus w dyskusjach z uczonymi w Piśmie 
„rozkładał na łopatki” najtęższe głowy, 
też nikt nie rozpoznał Go, choć wszyscy 
rozpływali się nad mądrością wypowia-
danych przez nastolatka słów. Jak my dziś 
często nad pięknem Słowa Bożego.

Przez cały czas Jezusowej działalności 
wszyscy chętnie korzystali z Jego mocy 
uzdrawiania, wskrzeszania, rozmnażania 
chleba i słuchali mądrych nauk. Choć, gdy 
mówił prawdę, zaczynał być niewygodny. 
I to dla „swoich”. Co więc zrobili? Parę 
kłamstw, podburzenie ludu i… tłum jak 
opętany wyszedł na ulice stolicy żąda-
jąc zabicia Jezusa, a dostawszy ostatnią 
szansę, wybrał wolność dla przestępcy, 
a śmierć dla Boga. 

I to byłby koniec, gdyby światem 
rządził człowiek ze swoimi prawami. 
Na szczęście tak nie jest. Jezus zwyciężył 
śmierć, zmartwychwstał i otworzył drzwi 
do prawdziwej wolności. Ale czy Bóg 
przestał płakać? 

Jeśli w Bożym Narodzeniu widzimy 
tylko ferie z wymuszonymi prezentami 
w tle, to… 
 w św. Janie Pawle II będziemy widzieli 
tylko kremówki z aferami księży w tle, 
 w miłości będziemy widzieli tylko seks 
z prawem do aborcji w tle…

Narodzenie Boga to nie mit ani kolejna 
z baśni, ale Wielka Prawda. Żeby ją od-
kryć musimy patrzeć głębiej i dalej poza 
świąteczne błyskotki i nastrój. Patrząc na 
choinkę, widzimy drzewo krzyża, patrząc 
na żłóbek widzimy monstrancję, patrząc 
na Jezuska, widzimy chleb, patrząc na 
cuchnącą grotę, widzimy nasz brudny 
Kościół, który jednak jako jedyny jest 
otwarty na Boga. Boże Narodzenie… ta 
piękna chwila, która może być początkiem 
naszego narodzenia, lub zaniedbania czy 
wręcz upadku jak Heroda. 

MAM TO Z BIBLII

Skończmy z mitem 
o Bożym Narodzeniu
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i Sympatykom naszej gazety, 
aby te Święta wniosły nową ja-
kość w nasze życie. Jakość pełną 
miłości, którą niesie betlejem-
ska stajenka. Miłość bowiem, 
ta, którą jest sam Bóg, jest za-
wsze największym pragnieniem 
każdego człowieka, nawet kie-

dy tego sobie w pełni nie 
uświadamia. Dopiero wówczas, gdy poczujemy 

ciepło miłości płynącej ze żłóbka, możemy 
doświadczyć przemiany serca. Tym ciepłem 

zatem, które potrafi  roztapiać najtwardsze 
lody i uzdrawiać relacje międzyludzkie, 
pragnijmy ogrzewać siebie i innych, 
by każdego dnia zmieniać oblicze tej 
ziemi. Zmieniać na lepsze, by Bóg mógł 
narodzić się w każdym z nas, jak kiedyś 

urodził się w Betlejem.
Błogosławionych, pełnych nadziei Świąt 

Bożego Narodzenia. Nadziei, że możemy być 
lepsi – dla siebie nawzajem także. 

Boże Narodzenie 2020

ks. Ryszard Gołąbek, 
pallotyn

Ach ten rok 2020! Miało być tak pięknie – 100. 
rocznica urodzin papieża Polaka Jana Pawła II, 
beatyfi kacja Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana 
Wyszyńskiego… a tu wszystko przyćmiła ogól-

noświatowa pandemia koronawirusa SARS-CoV-2. Do 
tego jeszcze w Polsce wielka afera Strajku Kobiet, która 
uczyniła przestrzeń publiczną wybitnie wulgarną. Zapew-
ne dlatego na te Święta czekamy z wyjątkowo wielką na-
dzieją. Na Święta Bożego Narodzenia 2020 r.

Boże Narodzenie bowiem zmienia wszyst-
ko. Jest wkroczeniem Zbawiciela w rze-
czywistość człowieka; w rzeczywistość 
świata, który nie zawsze jest prze-
strzenią wypełnioną  Bogiem i Jego 
prawem. A jednak za tym właśnie 
prawem – prawem miłości, sprawied-
liwości i pokoju tęsknimy najbardziej. 
Dlatego też w imieniu własnym, całe-
go Grona Redakcji, Duszpasterzy pa-
rafi i w Magdalence, Sióstr Matki Bo-
żej Miłosierdzia z Derd z ich Księdzem 
Kapelanem życzę wszystkim Parafi anom 

PAPIEŻ POWIEDZIAŁ

Nasz Bóg jest Bogiem, który przychodzi: nie zawo-
dzi naszego oczekiwania! Przyszedł w konkretnym 
momencie dziejów i stał się człowiekiem, aby wziąć 
na siebie nasze grzechy; przyjdzie na koniec czasu 

jako sędzia wszystkiego; przychodzi każdego dnia, aby nawie-
dzić swój lud, aby nawiedzić każdego mężczyznę i każdą kobie-
tę, którzy przyjmują Go w słowie, w sakramentach, w braciach 
i siostrach. […]

Życie składa się ze wzlotów i upadków, świateł i cieni, każdy 
przeżywa chwile rozczarowania, porażki i zagubienia. Ponad-
to sytuacja w której żyjemy, naznaczona pandemią, wywołuje 
u wielu ludzi niepokój, strach i zniechęcenie; grozi nam popad-
nięcie w pesymizm, zamknięcie i apatię. Jak powinniśmy na to 

zareagować? Podpowiada nam 
psalmista: Dusza nasza wycze-
kuje Pana, On jest naszą po-
mocą i tarczą. W Nim przeto 
raduje się nasze serce. Ufne 
oczekiwanie na Pana spra-
wia, że znajdujemy pociechę 
i odwagę w mrocznych chwi-
lach istnienia. […]

A ta odwaga i to postawienie 
na ufność rodzą się z nadziei. Ad-
went jest nieustannym wzywaniem 
do nadziei: przypomina nam, że Bóg jest 
obecny w historii, aby ją doprowadzić do jej 
ostatecznego końca i do jej pełni, którą jest Pan Jezus Chrystus. 
Bóg jest obecny w historii ludzkości, jest Bogiem z nami, podąża 
u naszego boku, aby nas wspierać. Pan nigdy nas nie opuszcza; 
towarzyszy nam w naszych sytuacjach egzystencjalnych, aby po-
móc nam odkryć sens pielgrzymowania, sens codziennego ży-
cia, aby zaszczepić odwagę w próbach i cierpieniu.  

Pośród burz życia Bóg zawsze wyciąga do nas 
rękę i uwalnia nas od zagrożeń. Jednak to 
od nas zależy, czy będziemy Go chwytać.

za Katolicką Agencją Informacyjną

Chwytać Boga
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BOŻE NARODZENIE

Tamte święta

Barbara Habich

Lubię tamte grudniowe podróże

w delikatnym powiewie wspomnień,

kiedy stałaś przy choince w świetle gwiazd,

piękna, czułym zatroskaniem… o mnie.

Byłaś dla mnie kroplą świeżej rosy,

co dotyka misterium istnienia.

Ciepłym słonkiem na złotej pustyni,

dobrym drzewem, dającym chłód cienia.

Byłaś bliska i tak dotykalna,

wciąż widzialna, jak gwiazdy na niebie.

W tajemnicach, brzozach, szarych dniach,

w pustce nocy, wciąż widziałam ciebie.

Czasem boję się lub raczej mi smutno.

Na gałązce choinki świerkowej,

odciśnięte dotyku twe płótno,

twej czułości matczynej – grudniowej.

4     Magdalenka 
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Adwent to zwykle bardzo intensywny czas w Kawiarence.
I w tym roku inaczej nie jest… 

Marlena Rowińska

prezentacji – Sławek i Karolina Ślusarscy. 
Tym razem ujęli nas tym, że podróżowali 
aż trzy doby, by dotrzeć do rekinów wie-
lorybich o metrowych paszczach i osiąga-
jących do 12 metrów długości, zamieszku-
jących okolicę wyspy Cebu. Filipiny – kraj 
7 tysięcy wysp. Bioróżnorodność, białe raj-
skie plaże i turkusowa woda. Wyraki, czyli 
małpiatki zamieszkujące lasy deszczowe, 
pola ryżowe, rambutany, krojone ananasy 
na straganach, ryby w różnej postaci, ka-
łamarnice marynowane w atramencie, rum 
z trzciny cukrowej, Czekoladowe Wzgó-
rza, rafy koralowe i podwodny świat. Fili-
pińczycy – naród katolicki, miły i otwarty, 
gdzie dzieci są skarbem, a relacja dorosły-
-dziecko rzuca się od razu w oczy. W cza-
sie Eucharystii ludzie są bardzo żywiołowi, 
dotykają fi gur świętych, obrazów, ściskają 
się. Powszechnym jest czynienie znaku 
krzyża przy wsiadaniu do autobusu. Są 
biedni, ale bardzo szczęśliwi. Sławek opo-
wiadał o najdłuższej na świecie podziem-
nej rzece, o tym, jak porwała go fala i led-
wo uszedł z życiem, o zmianach planów 
ze względu na tornado, o przemieszczaniu 
się składanym samochodem, o człowieku, 
który był wytatuowany fragmentami z Bi-
blii, o ludziach tam poznanych i ich histo-
riach. Serdecznie dziękujemy wspaniałej 
rodzinie za ten czas porywających opowie-
ści w listopadowe pochmurne popołudnie.

Na kolejne spotkanie zapraszamy także 
on-line, na platformę Zoom 20.12. w nie-
dzielę o 16.00, a w podróż do Ziemi Świę-
tej zabiorą nas Agnieszka i Paweł Woro-
nieccy. 

Nie wiad   mo 
w co ręce włożyć

Już pod koniec listopada znala-
zło się kilka chętnych osób, co 
to nie tylko talentem posłużą, ale 
i czasem dla drugiego człowieka. 

Twórcza produkcja świątecznych stroi-
ków i wieńców adwentowych trwa kilka 

tygodni. Nigdy nie wiadomo, czy w tę 
niedzielę nie zabraknie, czy zostanie coś 
na „osiemnastą”? Dochód – tradycyjnie 
– przeznaczony na cele kawiarenkowe. 
Serdecznie zapraszamy do zakupu.

Na rozgrzewkę i na wynos
A do tego, od początku pandemii, Ka-

wiarenka prowadzi swą normalną dzia-
łalność, tyle że na wynos. Na rozgrzewkę 
zimowa herbata, kawa z dynią, ciasta i cia-
steczka oraz czekolada na gorąco, która 
swą wonią przyciąga z daleka. Wszystko 
pięknie zapakowane, śmiało można do-
nieść do domu na poobiedni deser. Ze 
względu na czas pandemii Kawiarenka 
zaczyna swą działalność już o 10.00.

Cudowne Filipiny
W tym okresie też odbyło się kolejne 

z kawiarenkowych podróżniczych spot-
kań. Tym razem zwiedzaliśmy Filipiny 
na platformie Zoom, a poprowadzili nas 
w tej przygodzie, znani już z poprzednich 

JESTEŚMY OTWARCI W NIEDZIELE OD 10.00 DO 15.00

Rekin 
wielorybi.

W drodze 
na kolejna rajską wyspę.

Nie wiad   mo 
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WIZYTA DUSZPASTERSKA AD 2020/21

PONIEDZIAŁEK 28.12. POCZĄTEK O 17.00
Lesznowola: ul. Słoneczna, ul. Topolowa, Bankowa 
(1 ksiądz) ul. Słoneczna po stronie stawów od p. Seligi przy ul. Wojska Pol-
skiego
(2 księży) na Słonecznej od p. Adamczyków i z drugiej strony
(1 ksiądz) ul. Topolowa 
(1 ksiądz) ul. Bankowa
WTOREK 29.12. OD GODZ. 17.00
Lesznowola: ul. Gminna z przyległymi, ale bez ul. Lisiej
(5 księży) Lesznowola ul. Gminna z obu stron wraz z przyległymi
ŚRODA 30.12. OD GODZ. 17.00
Lesznowola Pole „Zielone ogrody” na ul. Poprzecznej 
i ul. Poprzeczna
(3 księży) osiedle „Zielone ogrody” przy ul. Poprzecznej
(1 ksiądz) ul. Poprzeczna 
SOBOTA 2.I. POCZĄTEK O GODZ. 9.00
Lesznowola: ul. Szkolna i przyległe, 
Lesznowola Pole: ul. Słoneczna, Jedności i Żytnia
(2 księży) ul. Szkolna i przyległe
(1 ksiądz) ul. Jedności
(1 ksiądz) ul. Żytnia
(1 ksiądz) ul. Słoneczna – Lesznowola Pole
PONIEDZIAŁEK 4.I. POCZĄTEK O GODZ. 17.00
Łazy: ul. Polna do nr.12 przy Familijnej i Familijna 
(2 księża) Łazy: ul. Familijna i ul. Polna – z obu końców
WTOREK 5.I. POCZĄTEK O GODZ. 17.00
Łazy II: ul. Przyszłości 2, 3, 4, 6, 7, 9, 
ul. Pozytywna, ul. Perspektywy i przyległe
(1 ksiądz) Łazy II: ul. Przyszłości 2, 3, 4, 6, 
ul. Pozytywna,  ul. Perspektywy i przyległe.
(1 ksiądz) Łazy II ul. Przyszłości 7
(1 ksiądz) Łazy II ul. Przyszłości 9
CZWARTEK 7.I. POCZĄTEK O GODZ. 17.00
ŁAZY II UL. PRODUKCYJNA 8
(2 księża) Łazy II ul. Produkcyjna 8 
PIĄTEK 8.I. POCZĄTEK O GODZ. 17.00
Magdalenka: ul. Słoneczna i Jarzębinowa, 
Magdalenka, ul. Modrzewiowa
(2 księża) Magdalenka: ul. Słoneczna na odcinku od ul. Lipowej 
do ul. Jarzębinowej i ul. Jarzębinowa – początek na ul. Jarzębinowej 
od ul. Sosnowej i na ul. Słonecznej od ul. Lipowej
(1 ksiądz) ul. Modrzewiowa – początek od ul. Granicznej
SOBOTA 9.I. POCZĄTEK O GODZ. 9.00
Władysławów: ul. Wojska Polskiego i ul. Zielona
(3 księży) ul. Wojska Polskiego z obu końców ulicy z przyległymi 
(1 ksiądz) ul. Zielona 

Kolęda dla chętnych

PONIEDZIAŁEK 28.12. POCZĄTEK O 17.00PONIEDZIAŁEK 28.12. POCZĄTEK O 17.00

Jesteśmy gotowi, Drodzy Parafi anie, nieść Wam Boże błogosławieństwo i wsparcie w czasie
tzw. kolędy, ale z powodu pandemii w tym roku odwiedzimy tylko te rodziny, które nas osobiście 
zaproszą. W czasie wizyty będziemy w maseczkach i Was o to prosimy. Z góry dziękujemy 
za wszelkie poczęstunki, ale dla wspólnego bezpieczeństwa tym razem nie skorzystamy z nich.
Zaproszenia można kierować przede wszystkim poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie 
www.parafi amagdalenka.pl Modlimy się o ustanie pandemii i o Boże błogosławieństwo dla Was.

opracował: ks. Mirosław Cholewa

PONIEDZIAŁEK 11.I. POCZĄTEK O GODZ. 17.00 
Władysławów: ul. Pełni Księżyca i ul. Motocyklistów  
(2 księża) ul. Pełni Księżyca i ul. Motocyklistów   
WTOREK 12.I. POCZĄTEK O GODZ. 17.00 
Magdalenka: ul. Wiśniowa, ul. Pionierów, 
ul. Brzozowa (od Wiśniowej do Jarzębinowej) 
i ul. Ogrodowa; Łazy ul. Łączności 
strona nieparzysta od ul. Rolnej 
do Al. Krakowskiej włącznie (do p. Rękawków)
wraz z ul. Krótką
(1 ksiądz) początek na ul. Pionierów od Leśnej 
i dalej na ul. Wiśniowej od Brzozowej (łącznie z budynkami 
na Leśnej i Brzozowej pomiędzy Wiśniową a Pionierów)
(1 ksiądz) ul. Ogrodowa – początek od ul. Brzozowej 
(1 ksiądz) Łazy ul. Łączności strona nieparzysta od ul. Rolnej 
do Al. Krakowskiej włącznie (do p. Rękawków) wraz z ul. Krótką 
ŚRODA 13.I. POCZĄTEK O GODZ. 17.00
Magdalenka ul. Jałowcowa
(2 księża) ul. Jałowcowa z obu końców ulicy
CZWARTEK 14.I. POCZĄTEK O GODZ. 17.00
Magdalenka przy kościele – całe osiedle 
(1 ksiądz) zaczyna od ul. Posępnej, ul. ks. Słojewskiego 17 i ul. Grójeckiej
(1 ksiądz) na ul. Wesołej od ul. Kaczeńców 
(1 ksiądz) na ul. Zielonej od ul. Kaczeńców, ul. Kwiatowej i ul. Środkowej 
(1 ksiądz) od ul. Krańcowej i potem na ul. Piaskowej od ul. Kaczeńców
PIĄTEK 15.I. POCZĄTEK O GODZ. 17.00
Magdalenka ul. Leśna 
(3 księży) ul. Leśna (z obu krańców)
SOBOTA 16.I. POCZĄTEK O GODZ. 9.00
Łazy: ul. Wiejska i przyległe, ul. Wrzosowa i Miła 
(1 ksiądz) ul. Wiejska, od Al. Krakowskiej do ul. Wrzosowej 
wraz z ul. Sezamkową (oraz ul. Wiejska 47abc) i przyległymi
(2 księży) Łazy ul. Wiejska od kościoła do ul. Wrzosowej
(1 ksiądz) Łazy: ul. Wrzosowa i ul. Miła
(1 ksiądz) ul. Kształtki, ul. Dobra, ul. Daleka i Bliska
PONIEDZIAŁEK 18.I. POCZĄTEK O 17.00 
Wólka Kosowska, Łazy II: ul. Lokalna i Produkcyjna
(2 księży) jeden rozpocznie na ul. Polnej i ul. Nadrzecznej, 
przejdzie na Al. Krakowską, drugi na Al. Krakowskiej po stronie parzystej 
i wróci drugą stroną Al. Krakowskiej
(1 ksiądz) Łazy II: ul. Lokalna i ul. Produkcyjna – początek na Produkcyjnej 
WTOREK 19. I. POCZĄTEK O 17.00
Magdalenka: ul. Graniczna, Świerkowa, 
Lesznowola Pole ul. Końcowa
(2 księży) Magdalenka: ul. Świerkowa i ul. Graniczna
(1 ksiądz) ul. Końcowa

Kolęda dla chętnych

(1 ksiądz) ul. Słoneczna – Lesznowola Pole
PONIEDZIAŁEK 4.I. POCZĄTEK O GODZ. 17.00
Łazy: ul. Polna do nr.12 przy Familijnej i Familijna 
(2 księża) Łazy: ul. Familijna i ul. Polna – z obu końców
WTOREK 5.I. POCZĄTEK O GODZ. 17.00
Łazy II: ul. Przyszłości 2, 3, 4, 6, 7, 9, 
ul. Pozytywna, ul. Perspektywy i przyległe
(1 ksiądz) Łazy II: ul. Przyszłości 2, 3, 4, 6, 
ul. Pozytywna,  ul. Perspektywy i przyległe.
(1 ksiądz) Łazy II ul. Przyszłości 7
(1 ksiądz) Łazy II ul. Przyszłości 9
CZWARTEK 7.I. POCZĄTEK O GODZ. 17.00
ŁAZY II UL. PRODUKCYJNA 8
(2 księża) Łazy II ul. Produkcyjna 8 
PIĄTEK 8.I. POCZĄTEK O GODZ. 17.00
Magdalenka: ul. Słoneczna i Jarzębinowa, 
Magdalenka, ul. Modrzewiowa
(2 księża) Magdalenka: ul. Słoneczna na odcinku od ul. Lipowej 
do ul. Jarzębinowej i ul. Jarzębinowa – początek na ul. Jarzębinowej 
od ul. Sosnowej i na ul. Słonecznej od ul. Lipowej

Magdalenka przy kościele – całe osiedle 
(1 ksiądz) zaczyna od ul. Posępnej, ul. ks. Słojewskiego 17 i ul. Grójeckiej
(1 ksiądz) na ul. Wesołej od ul. Kaczeńców 
(1 ksiądz) na ul. Zielonej od ul. Kaczeńców, ul. Kwiatowej i ul. Środkowej 
(1 ksiądz) od ul. Krańcowej i potem na ul. Piaskowej od ul. Kaczeńców
PIĄTEK 15.I. POCZĄTEK O GODZ. 17.00
Magdalenka ul. Leśna 
(3 księży) ul. Leśna (z obu krańców)
SOBOTA 16.I. POCZĄTEK O GODZ. 9.00
Łazy: ul. Wiejska i przyległe, ul. Wrzosowa i Miła 
(1 ksiądz) ul. Wiejska, od Al. Krakowskiej do ul. Wrzosowej 
wraz z ul. Sezamkową (oraz ul. Wiejska 47abc) i przyległymi
(2 księży) Łazy ul. Wiejska od kościoła do ul. Wrzosowej
(1 ksiądz) Łazy: ul. Wrzosowa i ul. Miła
(1 ksiądz) ul. Kształtki, ul. Dobra, ul. Daleka i Bliska
PONIEDZIAŁEK 18.I. POCZĄTEK O 17.00 
Wólka Kosowska, Łazy II: ul. Lokalna i Produkcyjna
(2 księży) jeden rozpocznie na ul. Polnej i ul. Nadrzecznej, 
przejdzie na Al. Krakowską, drugi na Al. Krakowskiej po stronie parzystej 
i wróci drugą stroną Al. Krakowskiej
(1 ksiądz) Łazy II: ul. Lokalna i ul. Produkcyjna – początek na Produkcyjnej 

opracował: ks. Mirosław Cholewa

PONIEDZIAŁEK 11.I. POCZĄTEK O GODZ. 17.00 PONIEDZIAŁEK 11.I. POCZĄTEK O GODZ. 17.00 
Władysławów: ul. Pełni Księżyca i ul. Motocyklistów  
(2 księża) ul. Pełni Księżyca i ul. Motocyklistów   
WTOREK 12.I. POCZĄTEK O GODZ. 17.00 
Magdalenka: ul. Wiśniowa, ul. Pionierów, 
ul. Brzozowa (od Wiśniowej do Jarzębinowej) 
i ul. Ogrodowa; Łazy ul. Łączności 

do Al. Krakowskiej włącznie (do p. Rękawków)

(1 ksiądz) początek na ul. Pionierów od Leśnej 
i dalej na ul. Wiśniowej od Brzozowej (łącznie z budynkami 
na Leśnej i Brzozowej pomiędzy Wiśniową a Pionierów)
(1 ksiądz) ul. Ogrodowa – początek od ul. Brzozowej 
(1 ksiądz) Łazy ul. Łączności strona nieparzysta od ul. Rolnej 
do Al. Krakowskiej włącznie (do p. Rękawków) wraz z ul. Krótką 
ŚRODA 13.I. POCZĄTEK O GODZ. 17.00

(2 księża) ul. Jałowcowa z obu końców ulicy
CZWARTEK 14.I. POCZĄTEK O GODZ. 17.00
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ŚRODA 20.I. POCZĄTEK O 17.00
Magdalenka ul. Okrężna z obu stron
(2 księży) ul. Okrężna – z obu końców ulicy
CZWARTEK 21.I. POCZĄTEK O 17.00
Magdalenka, część ul. Słonecznej od ul. Lipowej do ul. Granicz-
nej, Łazy: ul. Przyjazna i pobliskie
(1 ksiądz) Magdalenka ul. Słoneczna od ul. Lipowej do ul. Granicznej 
(2 księży) Łazy: ul. Przyjazna, ul. Grażyny oraz ul. Polna nr 16a i 6, ul. Sasanki
PIĄTEK 22.I. POCZĄTEK O 17.00
Lesznowola Pole: ul. Biedronki i przyległe oraz ul. Polna
(3 księży) ul. Biedronki i przyległe
(1 ksiądz) ul. Polna
SOBOTA 23.I. POCZĄTEK O 9.00
Łazy pod Masztem  
(1 ksiądz) ul. Projektowana, ul. Mała, ul. Środkowa, ul. Skrajna
(1 ksiądz) kolejno ul. ks. Słojewskiego (na odcinku od cmentarza do szkoły), 
ul. Rolna i ul. Irysowa, ul. Makowa, ul. Łączności 1D i 1J, ul. Makowa, 
ul. ks. Słojewskiego, ul. Rolna
(2 księża) ul. Masztowa, ul. Różana i ul. Sosnowa 
(1 ksiądz) ul. Łączności (na odcinku od cmentarza do ul. Polnej strona parzysta 
i nieparzysta – początek od cmentarza), ul. Lipowa (oraz ul. Łączności 5 i 7),
PONIEDZIAŁEK 25.I. POCZĄTEK O 17.00
Magdalenka: ul. Dębowa, ul. Polna, ul. Lipowa, ul. ks. Słojewskie-
go do kościoła
(1 ksiądz) ul. Dębowa od ul. Sosnowej
(1 ksiądz) ul. Lipowa i ul. ks. Słojewskiego (początek od ul. Słonecznej do 
kościoła)
(2 księży) Magdalenka ul. Polna z obu stron.
WTOREK 26.I. POCZĄTEK O 17.00
Magdalenka: ul. Brzozowa od ul. Lipowej do Granicznej,
ul. Sosnowa, ul. Paprociowa, ul. Klonowa i ul. Orzechowa 
(1 ksiądz) ul. Orzechowa – początek od ul. Sosnowej
(1 ksiądz) ul. Brzozowa od ul. Lipowej do ul. Granicznej
(1 ksiądz) ul. Sosnowa i ul. Paprociowa
(1 ksiądz) ul. Klonowa – początek od ul. Sosnowej
ŚRODA 27.I. POCZĄTEK O 17.00
Łazy: ul. Spokojna, ul. Marzeń i ul. Szmaragdowa, 
ul. Alpejska i ul. Słowicza; ul. Podleśna 
(za Al. Krakowską w okolicach ul. Usługowej), Usługowa i Dolna
(1 ksiądz) ul. Alpejska i ul. Słowicza
(1 ksiądz) ul. Podleśna (za Al. Krakowską w okolicach Usługowej), 
ul. Usługowa i ul. Dolna
(2 księży) ul. Spokojna, ul. Marzeń i ul. Szmaragdowa
CZWARTEK 28.I. POCZĄTEK O 17.00
Magdalenka: ul. Akacjowa, osiedle „Willa Magdalenka”
(1 ksiądz) ul. Akacjowa – początek od ul. Sosnowej
(3 księża) osiedle „Willa Magdalenka”
PIĄTEK 29.I. POCZĄTEK O 17.00
Łazy: ul. Wąska z obu końców ulicy i ul. Konwaliowa
(4 księży) ul. Wąska z obu końców ulicy 
(1 ksiądz) ul. Konwaliowa
SOBOTA 30.I. POCZĄTEK O 9.00
Lesznowola: ul. Okrężna z przyległymi i ul. Lisia
(4 księży) na ul. Okrężnej z obu końców ulicy wraz z przyległymi 
(2 księży) Lesznowola ul. Lisia
PONIEDZIAŁEK 1.II. OD 17.00
Łazy Radiostacja, Marysin Al. Krakowska, Łazy: 
ul. Łączności – strona parzysta od p. Grochalów 
na Al. Krakowskiej do ul. Polnej oraz ul. Agatowa
(1 ksiądz) Radiostacja – od budynków przy ul. Przyszłości do p. Stręk na Al. 
Krakowskiej
(2 księża) ul. Łączności – strona parzysta z obu stron, jeden z księży roz-
pocznie od p. Grochalów na Al. Krakowskiej, drugi od ul. Polnej wraz z ul. 
Agatową
(1 ksiądz) Marysin Al. Krakowska – zacznie od strony ul. Krzywej 

Wtorek 2.II. początek o 17.00
Marysin ul. Zdrowotna, Ludowa wraz z przyległymi (ul. Góralska, ul. Stru-
mykowa, ul. Karmazynowa, ul. Srebrna), ul. Lazurowa, ul. Gruntowa przy ul. 
Ludowej
(1 ksiądz) ul. Zdrowotna od strony ul. Lazurowej 
(3 księża) ul. Ludowa z obu końców ulicy wraz z przyległymi
ŚRODA 3.II. POCZĄTEK O 17.00
Łazy: ul. Koncertowa, ul. Teatralna i przyległe 
(całe nowe osiedle przy oczyszczalni)
(3 księży) na osiedlu
CZWARTEK 4.II. POCZĄTEK O 17.00
Kolonia Warszawska i ul. Ułanów
(4 księży) ul. Ułanów – rozpoczną z obu krańców miejscowości
SOBOTA 6.II. POCZĄTEK OD 9.00 
Wilcza Góra i Gajówka 
(2 księży) na ul. Jasnej – łącznie z ulicami prostopadłymi 
(z obu końców ulicy) i Gajówka   
(2 księży) na ul. Przyleśnej i Polnej z obu końców ulicy
(1 ksiądz) ul. Żwirowa  
PONIEDZIAŁEK 8.II. POCZĄTEK O 17.00
Kuleszówka, Marysin: ul. Krzywa i przyległe
(3 księży) Kuleszówka
(1 ksiądz) ul. Krzywa z przyległymi – zacznie od Al. Krakowskiej
WTOREK 9.II. POCZĄTEK O 17.00
Łazy: ul. Kwiatowa i przyległe (ul. Diamentowa, ul. Perłowa), 
Łazy Al. Krakowska (na odcinku od Marysina do Radiostacji)
(1 ksiądz) Łazy Al. Krakowska (od ul. Kwiatowej do Marysina) 
– początek stroną nieparzystą od ul. Kwiatowej wraz z budynkami 
na ul. Gruntowej przy Al. Krakowskiej
(3 księży) ul. Kwiatowa (od obu końców ulicy)
(1 ksiądz) ul. Perłowa i Diamentowa (i pomoże na Kwiatowej) 
ŚRODA 10.II. POCZĄTEK O 17.00
Osiedle „Słoneczna Magdalenka” ul. Olchy i przyległe 
(3 księży) osiedle „Słoneczna Magdalenka” 
CZWARTEK 11.II. POCZĄTEK O 17.00
Łazy: ul. Łączności – strona nieparzysta od Derd do Al. Krakow-
skiej, łącznie z budynkami na Al. Krakowskiej i ul. Cicha
(1 ksiądz) ul. Łączności strona nieparzysta – rozpocznie od strony Derd
(1 ksiądz) domy przy ul. Bukietowej i inne
(1 ksiądz) od ul. Cichej w stronę Derd 
(1 ksiądz) od Al. Krakowskiej do ul. Cichej 
(1 ksiądz) ul. Cicha 
PIĄTEK 12.II. POCZĄTEK O 17.00
Łazy: ul. Łączności strona parzysta od Derd do Al. Krakowskiej 
i Łazy II ul. Przyszłości 11
(2 księży) Łazy ul. Łączności strona parzysta od Derd do Spokojnej 
– z obu końców ulicy
(2 księży) Łazy ul. Łączności numery parzyste od Al. Krakowskiej 
(z budynkiem na Al. Krakowskiej) do ul. Spokojnej – z obu końców
(1 ksiądz) Łazy II ul. Przyszłości 11
SOBOTA 13.II. POCZĄTEK O 9.00
Łazy: ul. Podleśna z przyległymi, Sękocin Las
(1 ksiądz) ul. Szklarniowa, Al. Krakowska i Sękocin Las 
– ul. Księżnej Czetwertyńskiej, ul. Cedrowa, 
ul. Cyprysowa i pozostałe
(2 księża) ul. Jasna wraz z osiedlem „Aura Magdalenki”
(3 księża) na ul. Podleśnej – początek z obu 
końców ulicy wraz z przyległymi

(1 ksiądz) Radiostacja – od budynków przy ul. Przyszłości do p. Stręk na Al. 

(2 księża) ul. Łączności – strona parzysta z obu stron, jeden z księży roz-
pocznie od p. Grochalów na Al. Krakowskiej, drugi od ul. Polnej wraz z ul. 

(1 ksiądz) Marysin Al. Krakowska – zacznie od strony ul. Krzywej 

(2 księża) ul. Jasna wraz z osiedlem „Aura Magdalenki”(2 księża) ul. Jasna wraz z osiedlem „Aura Magdalenki”
(3 księża) na ul. Podleśnej – początek z obu (3 księża) na ul. Podleśnej – początek z obu 
końców ulicy wraz z przyległymikońców ulicy wraz z przyległymi
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Marysin ul. Zdrowotna, Ludowa wraz z przyległymi (ul. Góralska, ul. Stru-
mykowa, ul. Karmazynowa, ul. Srebrna), ul. Lazurowa, ul. Gruntowa przy ul. 

(1 ksiądz) ul. Zdrowotna od strony ul. Lazurowej 
(3 księża) ul. Ludowa z obu końców ulicy wraz z przyległymi

Łazy: ul. Koncertowa, ul. Teatralna i przyległe 
(całe nowe osiedle przy oczyszczalni)

CZWARTEK 4.II. POCZĄTEK O 17.00

(4 księży) ul. Ułanów – rozpoczną z obu krańców miejscowości

(2 księży) na ul. Jasnej – łącznie z ulicami prostopadłymi 

(2 księży) na ul. Przyleśnej i Polnej z obu końców ulicy

PONIEDZIAŁEK 8.II. POCZĄTEK O 17.00
Kuleszówka, Marysin: ul. Krzywa i przyległe

(1 ksiądz) ul. Krzywa z przyległymi – zacznie od Al. Krakowskiej

Łazy: ul. Kwiatowa i przyległe (ul. Diamentowa, ul. Perłowa), 
Łazy Al. Krakowska (na odcinku od Marysina do Radiostacji)

ul. Rolna i ul. Irysowa, ul. Makowa, ul. Łączności 1D i 1J, ul. Makowa, 
ul. ks. Słojewskiego, ul. Rolna
(2 księża) ul. Masztowa, ul. Różana i ul. Sosnowa 
(1 ksiądz) ul. Łączności (na odcinku od cmentarza do ul. Polnej strona parzysta 
i nieparzysta – początek od cmentarza), ul. Lipowa (oraz ul. Łączności 5 i 7),
PONIEDZIAŁEK 25.I. POCZĄTEK O 17.00
Magdalenka: ul. Dębowa, ul. Polna, ul. Lipowa, ul. ks. Słojewskie-
go do kościoła
(1 ksiądz) ul. Dębowa od ul. Sosnowej
(1 ksiądz) ul. Lipowa i ul. ks. Słojewskiego (początek od ul. Słonecznej do 
kościoła)
(2 księży) Magdalenka ul. Polna z obu stron.
WTOREK 26.I. POCZĄTEK O 17.00
Magdalenka: ul. Brzozowa od ul. Lipowej do Granicznej,
ul. Sosnowa, ul. Paprociowa, ul. Klonowa i ul. Orzechowa 
(1 ksiądz) ul. Orzechowa – początek od ul. Sosnowej
(1 ksiądz) ul. Brzozowa od ul. Lipowej do ul. Granicznej
(1 ksiądz) ul. Sosnowa i ul. Paprociowa
(1 ksiądz) ul. Klonowa – początek od ul. Sosnowej
ŚRODA 27.I. POCZĄTEK O 17.00
Łazy: ul. Spokojna, ul. Marzeń i ul. Szmaragdowa, 
ul. Alpejska i ul. Słowicza; ul. Podleśna 
(za Al. Krakowską w okolicach ul. Usługowej), Usługowa i Dolna

Magdalenka, część ul. Słonecznej od ul. Lipowej do ul. Granicz-

Wtorek 2.II. początek o 17.00
Marysin ul. Zdrowotna, Ludowa wraz z przyległymi (ul. Góralska, ul. Stru-
mykowa, ul. Karmazynowa, ul. Srebrna), ul. Lazurowa, ul. Gruntowa przy ul. 
Ludowej
(1 ksiądz) ul. Zdrowotna od strony ul. Lazurowej 
(3 księża) ul. Ludowa z obu końców ulicy wraz z przyległymi
ŚRODA 3.II. POCZĄTEK O 17.00
Łazy: ul. Koncertowa, ul. Teatralna i przyległe 
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Badania terenowe

Interesuję się geografi ą, a „Ma-
zowiecki Program Stypendialny 
dla uczniów szczególnie uzdolnio-
nych – najlepsza inwestycja czło-

wieka” umożliwił mi przeprowadzenie 
ciekawych badań o terenach, na których 
wszyscy mieszkamy. Dlatego pragnę po-
dzielić się z Czytelnikami „Magdalenki” 
wynikami mojej pracy.

Sypialnia Warszawy
30 lat to bardzo długo. Punktem wyjścia 

dla mnie była analiza krajobrazu naszej 
gminy. Składa się z siedmiu elementów: 

szaty roślinnej, zwierząt, wody, gleb, rzeź-
by terenu, budowy geologicznej oraz dzia-
łalności człowieka.

Na przestrzeni 30 lat zmiany zachodziły 
w każdym z tych elementów. Jednak prze-
de wszystkim to człowiek zmienił krajo-
braz Gminy Lesznowola. W naszej gminie 
wzrasta współczynnik przyrostu naturalne-
go. W 2018 r. wynosił on 9,8%. W ostat-
nich latach w odniesieniu do całej Polski 
współczynnik ten jest ujemny. Rodzi się 
coraz więcej dzieci, ale też coraz więcej 
osób sprowadza się do naszej gminy. Jeste-
śmy nazywani „sypialnią Warszawy”.

Mamy więcej lasów...
Niektóre zmiany w krajobrazie gminy 

Lesznowola są bardzo zaskakujące. Jedną 
z nich jest zmiana powierzchni lasów. Obec-
nie lasy zajmują większą powierzchnię niż 
ok. 30 lat temu. Chociaż wycina się lasy, 
budując nowe drogi i domy oraz złagodzo-
no przepisy zabraniające wycinanie drzew 
na działkach, lasów jest coraz więcej. Za-
wdzięczamy to przede wszystkim temu, że 
mieszkańcy wolą zostawiać drzewa na dział-
kach niż je wycinać oraz cały czas są nowe 
nasadzenia. Lasy rozrastają się coraz bar-
dziej, zajmując nieużywane pola uprawne.

...i mniej dzików
W Gminie Lesznowola zaszły również 

zmiany w liczbie zwierząt. Zmniejszyła 
się liczba dzików. Jeszcze parę lat temu 
można było zauważyć dzika przechodzą-
cego w ciągu dnia przez ulicę. Obecnie 
jest to bardzo rzadki widok, ponieważ za-
częto je odławiać. Dziki postrzegane były 
jako szkodniki niszczące trawniki, uprawy 
i ogrodzenia. Pozytywnym działaniem za-
obserwowanym w gminie jest wypuszcza-
nie na wolność jeży hodowanych w spe-
cjalnych ośrodkach rehabilitacyjnych.

Słabsza gleba
Zmienił się też sposób wykorzystania 

gleb. W miejsce dawnych pól uprawnych 
pojawiły się lasy oraz nowe zabudowania. 

Jestem uczennicą naszego katolickiego liceum. W ramach programu stypendialnego przygotowałam 
projekt na temat zmian krajobrazowych w naszej gminie. Sporo się zmieniło przez ostatnich 30 lat! 

Klara Pluta, KLO, Magdalenka

Najnowsze inwestycje.

Las w okolicach 
kościoła.

Wzmocnione wydmy.

Uprawa leśna 
w okolicach kościoła.
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Życzenia
Proboszcza

Przede wszystkim życzę 
sobie, aby coraz więcej 
osób mieszkających na 
terenie naszej parafi i 

odkrywało prawdziwy obraz Pana 
Boga i prawdziwy obraz Koś-
cioła, jaki zawarty jest w Bożym 
Objawieniu. Życzę sobie, aby-
śmy jako duszpasterze pomagali 
w tym względzie, zwłaszcza tym 
osobom, które mają dystans wo-
bec Pana Boga i Kościoła. Wie-
rzę, że wówczas ci, którzy odkry-
ją piękno Boga i Kościoła, zbliżą 
się i do Boga, i Kościoła, a może 
nawet zachwycą się tym odkry-
ciem i będą chcieli dzielić się tym 
z innymi ludźmi.

Abyśmy mieli 
odwagę kochać

Czas Świąt Bożego Narodze-
nia, gdy Syn Boży stał się czło-
wiekiem, abyśmy mogli stać się 
dziećmi Bożymi, jest szczególnym 
czasem odkrywania Emmanuela, 
czyli Boga z nami, Boga pośród nas. W kru-
chym, delikatnym, bezbronnym niemowlę-
ciu, pokorny Bóg zbliża się do nas i chce 
nas hojnie obdarować Sobą. Życzę sobie, 
aby moje serce i serca parafi an były otwarte 
na ten Dar, a przez to, abyśmy sami stawali 
się także darem dla innych. Abyśmy mieli 
w naszej codzienności odwagę przyjmować 
Boże dary, a następnie dawać, służyć, prze-
baczać, po prostu kochać i radować się.

Abyśmy bezpiecznie wrócili
Życzę sobie, aby nasz kościół parafi al-

ny na nowo mógł się bezpiecznie zapełnić 
wiernymi, już bez żadnych limitów. Abyśmy 
mogli wyśpiewać z głębi duszy „Gloria in ex-
celsis Deo…”, aż tak mocno, by ta modlitwa 

i uwielbienie Boga wręcz unosiła naszą świą-
tynię do góry. Aby na nowo wiele osób odna-
lazło miejsce w grupach modlitewnych i for-
macyjnych, aby także inne dzieła nie mogły 
wręcz pomieścić chętnych. Abyśmy mogli 
wrócić do całodobowej adoracji Najświęt-
szego Sakramentu w kaplicy Zesłania Ducha 
Świętego. A nabożeństwo różańcowe pierw-
szych sobót przyciągało coraz więcej osób.

Aby młodzi wrócili na lekcje do bu-
dynków szkolnych i zakończył się czas 
on-line. Aby także rekolekcje parafi al-
ne i szkolne mogły się normalnie odbyć, 
z posługą sakramentalną w kościele. 

Aby to wszystko służyło chwale Boga 
w Trójcy Świętej Jedynego i było ku po-
żytkowi ludzi. 

Zapytaliśmy naszego Księdza Proboszcza, czego sobie życzy 
na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. 

odpowiada ks. proboszcz Mirosław Cholewa

 Aby młodzi wrócili na lekcje do budynków.

 Żeby kościół mógł się bezpiecznie zapełnić wiernymi.

ZAPYTAJ KSIĘDZA
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Życzenia
Proboszcza

Zapytaliśmy naszego Księdza Proboszcza, czego sobie życzy 
na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. 

Stawianie nowych domów bardzo często 
wymaga melioracji, która bardzo pogar-
sza jakość tych gleb. Do zmniejszenia ich 
przydatności przyczyniło się również prze-
dostawanie się coraz większej ilości meta-
li ciężkich, które wytwarzają samochody. 
Obecnie, aby pola dawały zadowalające 
plony, należy używać bardzo dużej ilości 
nawozów sztucznych. Nawozy sztuczne 
przedostając się do gleby, niestety trafi a-
ją również do wód podziemnych i bardzo 
mocno je zanieczyszczają. Jeszcze kilka 
lat temu jakość naszych wód podziemnych 
mieściła się w klasie Ib, a obecnie jest to 
III klasa czystości wód podziemnych.

Sztuczne górki i dolinki
W Gminie Lesznowola zaszły również 

zmiany w rzeźbie terenu. Jedną z bardziej 
znaczących, jest przekopanie wydmy 
w Magdalence w celu poprowadzenia dro-
gi asfaltowej. Zachodziło również wiele 
mniejszych zmian, jak wyrównywanie 
terenu pod budowę domów lub dróg. Nie-
legalne podnoszenie poziomu gruntów 
na terenach narażonych na zalanie. Na-
wet ostatnio zrobiono na starych polach 
PGR-owskich nasypy okalające pola.

Nie taka sielanka
Analiza wszystkich przyrodniczych ele-

mentów środowiska pokazuje, że najwięk-
sze zmiany w nim wprowadził człowiek. 
W ciągu 30 lat krajobraz zmienił się z rolni-
czego na przemysłowo-usługowy. Powstały 
nowe zabudowania, drogi. Zwiększyła się 
liczba punktów usługowych oraz magazy-
nów. Od wielu lat obserwujemy rozbudowę 
największego w Polsce Centrum Azjaty-
ckiego. Pociąga to również zajmowanie 
kolejnych gruntów pod zabudowę mieszka-
niową w przyległych miejscowościach dla 
pracowników tego obiektu.

Niewątpliwie jednym z większych przed-
siębiorstw działającym na terenie gminy są 
zakłady Kamis. Na przestrzeni ostatnich 
lat są one rozbudowywane, a mieszkańcy 
sąsiadujących działek narzekają na nieprzy-
jemne zapachy dochodzące do ich posesji 
oraz hałasy od godzin porannych.

Na terenie gminy Lesznowola w cią-
gu 30 lat zaszło bardzo wiele zmian. Po-
woli z „leśnego zakątka” zmieniamy się 
w gminę bardzo przypominającą miasto. 
I ci, którzy szukali tutaj ciszy i spokoju od 
miejskiego zgiełku, coraz bardziej będą 
się rozczarowywali. 
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Pandemia odebrała nam prawie wszystko, ale przede wszystkim wolność. Siedzenie w domu, 
nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych, niemożność wyjścia do restauracji, teatru,
utrudnienia w robieniu zakupów, brak możliwości spotkań w większych grupach ludzi to naprawdę 
nie napawa optymizmem. A do tego jeszcze ograniczona liczba osób przy wigilijnym stole…

ks. Ryszard Gołąbek, pallotyn

MAM TO Z BIBLII

Na szczęście nie wszystko zosta-
ło nam zabrane. Święta będą. 
Nikt ich nie może odwołać! 
Zapewne będą zupełnie inne 

niż zazwyczaj, ale czy to nie jest dla nas 
wszystkich szansa? Bardzo często słychać 
było w naukach rekolekcyjnych minio-
nych lat, jak bardzo konieczne jest dla na-
szego ducha i właściwego przygotowania 
do Świąt zatrzymanie się, a przynajmniej 
zwolnienie trochę tego szalonego pędu ży-
cia. Problem był jednak w tym, że przed 
Świętami zawsze było znacznie więcej obo-
wiązków niż w ciągu roku i zwolnić nawet, 
było niezwykle trudno. A tu, w tym roku, 
z pomocą przychodzi nam pandemia. Już 
analitycy przewidują, że na same prezenty 
świąteczne wydamy w tym roku o jedną 
trzecią mniej niż zazwyczaj, a na jedzenie 

może jeszcze mniej niż na prezenty. Ale 
przecież nie do końca o kasę tu chodzi.

Najbliższa rodzina
Najważniejsze, by nadchodzące Święta 

mogły się stać realną możliwością narodze-
nia Chrystusa w życiu każdego z nas. A do 
tego nie potrzeba tłumów, wystarczy głębo-
kie zanurzenie w tajemnicę Bożego Naro-
dzenia; najlepiej w gronie najbliższych. Już 
Betlejem udowadnia, że tam, gdzie dużo 
ludzi, tam trudno o miejsce dla Jezusa. 
Uboga stajenka poza miastem, w zupełnej 
ciszy betlejemskiej nocy, jest najlepszym 
miejscem. Zamiast więc zamartwiać się, 
co będzie w tym roku ze Świętami Bożego 
Narodzenia, zechciejmy ten czas wykorzy-
stać jak najlepiej. Atmosfera Świąt może 
sprawić, że nawet we dwoje można będzie 

poczuć tę magię, a przede wszystkim zbli-
żyć się do siebie bez zbędnego udawania.

Pandemia
Ksiądz biskup Adrian Galbas, pallotyn, 

w rekolekcjach adwentowych 2020 r. prze-
prowadzonych w Telewizji Polskiej TVP3 
mówił o trzech pandemiach: Pandemii 
Świętości, Pandemii Radości i Pandemii tej 
na M. Tłumaczył przy tym etymologię sło-
wa „pandemia” jako składową dwóch gre-
ckich słów: pan – tzn. wszystko i demos – 
lud. Skoro zatem pandemia to coś, co dotyka 
całego ludu, zatem zgodnie z pragnieniem 
Kościoła każdy może i powinien poddać 
się wspomnianym przez niego pandemiom: 
świętości, radości i tej na M. Choroby trze-
ba unikać. Zwłaszcza wtedy trzeba być 
wyjątkowo ostrożnym, gdy przybiera po-
stać pandemii, dotykając wszystkich ludzi, 
a przynajmniej dla wszystkich stanowiąc 
zagrożenie. Świętość zaś, radość i miłość 
nie stanowią zagrożenia, wręcz przeciwnie 
– sprawiają, że człowiek staje się bardziej 
człowiekiem, że relacje międzyludzkie na-
bierają serdeczności, a nasza relacja z Bo-
giem staje się głębsza i bardziej otwarta.

Wielki skarb
Takie Święta mogą się stać i naszym 

udziałem w tym roku. Boże Narodzenie 
zawsze jest nowym początkiem. Tak było 
ponad dwa tysiące lat tamu w Betlejem, 
ale tak jest za każdym razem, gdy oczeku-
jąc w adwentowej tęsknocie, zapraszamy 
Go do naszych serc i naszego życia, by stał 
się członkiem naszych rodzin. Sam wszak 
mówił: Kto pełni wolę Boga, ten będzie 
moim bratem i siostrą, i matką (Mk 3, 35). 
Doświadczenie więc, że nasza rodzina 
powiększa się o osobę Jezusa Chrystusa, 
który się w nas rodzi, jest największym 
szczęściem, jakie można sobie wyobrazić. 
Nie zmarnujmy zatem tego czasu, który 
dał nam Pan. 

WIARA

Jak dobrze, że są Święta!

10     Magdalenka 
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OGŁOSZENIA STAŁE
NA CZAS PANDEMII 
W NIEDZIELE: W MAGDALENCE 8.30, 9.45, 
11.00 (TRANSMISJA NA FB), 12.30,16.30, 
18.00; W KAPLICY W DERDACH 8.00, 
11.00; W LESZNOWOLI 10.00. W DNI 
POWSZEDNIE: W MAGDALENCE 7.00, 9.00, 
18.00, (W SOBOTĘ FORMULARZ NIEDZIELNY), 
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 

Magdalenka

OGŁOSZENIA bieżĄce
WIGILIA W WIGILIĘ 24 GRUDNIA NIE BĘDZIE 
MSZY ŚW. O GODZ. 18.00.
PASTERKA W UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO 
NARODZENIA PASTERKA O 21.00, 22.30
I 24.00 W KOŚCIELE W MAGDALENCE, 
W KAPLICY W LESZNOWOLI O 24.00.
MSZE ŚW. W CZASIE KOLĘDY PO 
UROCZYSTOŚCI BOŻEGO NARODZENIA 
KSIĘŻA ROZPOCZYNAJĄ KOLĘDĘ. NA CZAS JEJ 
TRWANIA ODWOŁUJEMY W KOŚCIELE MSZĘ 
ŚW. W SOBOTY O GODZ. 9.00, ZAŚ W KAPLICY 
W LESZNOWOLI W ŚRODY O GODZ. 19.00.
PRZED SYLWESTREM NA ZAKOŃ-
CZENIE ROKU PAŃSKIEGO 2020 MSZA 
ŚW. DZIĘKCZYNNA W KOŚCIELE O GODZ. 
17.00 I W KAPLICY W LESZNOWOLI RÓWNIEŻ 
O GODZ. 17.00.
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ 
RODZICIELKI 1 STYCZNIA 2021 RP, 
MSZE ŚW. JAK W KAŻDĄ NIEDZIELĘ W CZASIE 
PANDEMII: 8.30, 9.45, 10.00 (W KAPLICY 
W LESZNOWOLI), 11.00 (TRANSMISJA NA FB), 
12.30, 16.30, 18.00.
ZA KAPŁANÓW MODLITWA ZA KAPŁANÓW 
I O NOWE POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE PODCZAS 
ADORACJI NS, W CZWARTEK 7 STYCZNIA PO 
MSZY ŚW. O GODZ. 18.00. 
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 
1 STYCZNIA, MSZE ŚW. JAK W NIEDZIELE, 
SPOWIADAMY PODCZAS MSZY ŚW.; DO CHO-
RYCH KSIĘŻA UMAWIAJĄ SIĘ INDYWIDUALNIE.
RÓŻANIEC UROCZYSTY RÓŻANIEC Z ROZ-
WAŻANIAMI W PIERWSZĄ SOBOTĘ 2 STYCZNIA 
O GODZ. 17.00.
PRZED CHRZTEM PRZYGOTOWANIE DO 
CHRZTU 2 STYCZNIA O GODZ. 19.00, SAM 
CHRZEST 10 STYCZNIA O GODZ. 11.00. 
PARY NIESAKRAMENTALNE MAJĄ PONADTO 
DODATKOWE SPOTKANIE 2 STYCZNIA O GODZ. 
18.00 W DOMU MIŁOSIERDZIA.
MSZA ŚW. ZA DUSZE W CZYŚĆCU 
CIERPIĄCE WE WTOREK 5 STYCZNIA 
O GODZ. 18.00.
WYPOMINKI 8 STYCZNIA O GODZ. 18.00.
MSZA ŚW. MAŁŻEŃSKA 10 STYCZNIA 
O GODZ. 18.00.

PARY NIESAKRAMENTALNE MAJĄ PONADTO 
DODATKOWE SPOTKANIE 2 STYCZNIA O GODZ. 
18.00 W DOMU MIŁOSIERDZIA.
MSZA ŚW. ZA DUSZE W CZYŚĆCU 
CIERPIĄCE
O GODZ. 18.00.
WYPOMINKI 
MSZA ŚW. MAŁŻEŃSKA
O GODZ. 18.00.

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 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 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! 

KONTAKT Z REDAKCJĄ: gazeta.magdalenka@gmail.com 
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ROZMOWA

Co jest Pana pasją? 
Mam na imię Adam i od tego 

roku uczę klasy 7 i 8 religii w Ze-
spole Szkół Publicznych im. Nobli-
stów Polskich w Lesznowoli. Moją 
pasją jest bieganie. Ostatnio miałem 
przyjemność startować w „Biegu 
Rzeźnika”, który jest towarzyskim 
rajdem miłośników biegania i Biesz-
czad. Blisko osiemdziesięciokilome-
trowa trasa wiedzie bieszczadzkim 
czerwonym szlakiem z Komańczy 
przez Cisną, góry Jasło i Fereczata, 
Smerek oraz połoniny do Ustrzyk 
Górnych. Uwielbiam ten piękny 
zakątek Polski i staram się zabie-
rać tam także swoje dzieci oraz ich 
znajomych ze szczepu harcerskiego 
o nazwie WATAHA, do którego też 
należę. Lubię także czytać książki 
i spacerować po lesie ze swoim psem 
(Akita Inu) Yukim. 

Czy łatwo być nauczycielem religii?
Nie jest łatwo, tym bardziej, 

że wracam do tego rodzaju pracy 
po blisko 16 latach. Prowadzę włas-
ną fi rmę, szkołę językową Happy 
School, która znajduje się w Nadarzynie i niby tu edukacja i tu 
edukacja, a jest zupełnie inaczej. Motywacja do nauki dzieci ze 
szkół publicznych jest zupełnie inna. W prywatnej szkole języ-
kowej jest dużo łatwiej

Czy nauczanie religii on-line jest skuteczne?
Nauczanie on-line generalnie nie należy do łatwych. Szcze-

gólnie trudno jest z dziećmi, które słabo się socjalizują. W świe-
cie lekcji internetowych potrafi ą zginąć zupełnie z pola widze-
nia. Staram się osobiście raz w tygodniu zobaczyć ich jednak za 
wszelką cenę na wizji i powiedzieć, że fajnie jest ich zobaczyć, 
autentycznie ucieszyć się z możliwości widzenia, ale nie zawsze 
się to udaje. Wystarczy, że ktoś powie, że nie może się połączyć 
i koniec. Ale wołam przez mikrofon „daj twarz” – większość 
(szczególnie ci w późniejszych godzinach) dają radę i pojawiają 
się na chwilkę z uśmiechem na buźce.

Dzieci nie skupiają się na zajęciach i w dużej mierze odpły-
wają w inne ciekawsze dla nich rzeczy. Osobiście staram się ich 
nie zniechęcić i pokazać, że są ciekawe rzeczy „kościółkowe” 
także w necie. Bardzo pomocny jest o. Adam Szustak ze swoją 
„Langustą na palmie”. 

Jakie są potrzeby duchowe młodych ludzi? 
Młodzi ludzie potrzebują być zauważeni, wysłuchani, po-

chwaleni, zaakceptowani. Staram się pokazać, że mają to 
w Chrystusowym Kościele. We wspomnianym wcześniej szcze-
pie WATAHA, harcerze zbierają żywność dla potrzebujących. 
Uczą się w ten sposób, że jest ten drugi, który może też czegoś 
potrzebować i są to rzeczy zupełnie inne od tych, które pojawiają 
się w ich świecie pragnień.

Jakie ma Pan plany na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia?
Najchętniej wyjechałbym w Bieszczady. Mamy tam zaprzy-

jaźnioną stadninę koni huculskich, gdzie uwielbiamy się zatrzy-
mywać, a gdzie trafi liśmy kiedyś przez przypadek, wędrując 
przez góry podczas naszej dorocznej męskiej wyprawy. Tam 
czas zatrzymuje się w miejscu. Przestajemy się spieszyć. Zu-
pełnie inne rzeczy stają się ważne. Nawet gwiazdy na niebie są 
inne od tych naszych z Mazowsza. Potrafi my tam całymi dniami 
siedzieć i cieszyć się, sycić tym spokojem, harmonią, zapachem 
lasu, gór, pastwisk. Zapadamy się jak Pan Wołodyjowski i zni-
kamy dla świata. Niestety w obecnej sytuacji nie wyróżnię się 
niczym wśród milionów ludzi. Zostanę w domu, z rodziną. 

Kocham Bieszczady
ADAM WILK – nowy nauczyciel religii w ZSP w Lesznowoli. Pasjonat biegania w bardzo trudnych 
warunkach. Uwielbia spacery po Bieszczadach i stara się nimi zarażać rodzinę i znajomych z harcerstwa.

 Rozmawiała Urszula Bulicz

Uwielbiam Bieszczady, ten piękny zakątek Polski 
i staram się zabierać tam także swoje dzieci 
oraz ich znajomych ze szczepu harcerskiego 
o nazwie WATAHA, do którego też należę. 
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Kocham Bieszczady
 – nowy nauczyciel religii w ZSP w Lesznowoli. Pasjonat biegania w bardzo trudnych 

warunkach. Uwielbia spacery po Bieszczadach i stara się nimi zarażać rodzinę i znajomych z harcerstwa.
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