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Po świętach Bożego Narodzenia z roku na rok pojawia się 
coraz więcej poradników o tym, co zrobić z nietrafi onymi 
prezentami? Zjawisko socjologicznie dość ciekawe, 
ale interesujące również duchowo.

Wincenty Pipka

mam to z biblii

Miesiąc po świętach pewnie 
już część z nas pozbyła się 
czy na aukcji, czy to w for-
mie tzw. prezentu przechod-

niego większości podarunków, które nam 
nie przypadły do gustu. 

A co jeżeli tym niechcianym prezentem 
był ten najważniejszy Dar – sam Nowona-
rodzony?! Przecież „odrzucamy” prezenty 
nie dlatego, że są nic niewarte, ale dlate-
go, że albo się na ich wartości nie poznali-
śmy, albo nie są w naszym guście, albo nie
na ten czas itd. 

Ten blask dobrze widać
Odrzucenie Chrystusa nie jest niczym 

nowym. Przyszedł do swoich, a swoi go nie 
przyjęli (por. J 1, 11). Dobry czas na refl ek-
sję: czy – miesiąc po Bożym Narodzeniu... 
Jezus jest ze mną? Bo przecież prezent, 
który nam się podoba, natychmiast nosi-
my, używamy, chwalimy się nim. Mogą to 
być nowe spodnie, zegarek, czapka, portfel, 

mop obrotowy itp. A reszty się pozbywamy. 
Czy w tej reszcie nie „zaplątał” nam się 
czasami Jezus?

W okresie świątecznym często mogliśmy 
rozważać fragment Biblii: W Nim było ży-
cie, a życie było światłością ludzi, a świat-
łość w ciemności świeci i ciemność jej nie 
ogarnęła (J 1, 4). To oczywiście o Chry-
stusie, ale… również o nas. Jeśli w swo-
im życiu chociaż się „otarliśmy” o Jezusa,  
wówczas o nas mówi św. Paweł:  Niegdyś 
bowiem byliście ciemnością, lecz teraz je-
steście światłością w Panu: postępujcie jak 
dzieci światłości! Owocem bowiem światło-
ści jest wszelka prawość i sprawiedliwość, 
i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I nie 
miejcie udziału w bezowocnych czynach 
ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie 
[tamtych]! (Ef 5, 8-11).

Nie licz na tłum
Łatwo było dawać świadectwo wiary 

na kolejnych pielgrzymkach św. Jana Pawła II 

do Polski, czy  podczas Bożego Ciała, gdy 
cała parafi a przychodziła skubać zieleninkę 
przy ołtarzach polowych, czy na Pasterkach, 
gdy o miejsce siedzące było trudniej niż 
podczas fi nałów Ligi Mistrzów. Właściwie 
to dziś nawet trudno powiedzieć, kto w tym 
tłumie z nas był prawdziwą światłością. 
Bo jak to się mówi: „w tłoku zawsze jakoś 
ujdzie”. Ale gdy robi się coraz ciemniej? 
Św. Jan podkreśla, że światłość właśnie 
w ciemności świeci! W blasku ani jej nie 
widać, ani nie odgrywa takiej roli. A prze-
cież Jezus tego od nas wymaga, mówiąc: 
Wy jesteście światłem świata. Nie może się 
ukryć miasto położone na górze. Nie zapa-
la się też światła i nie stawia pod korcem, 
ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, 
którzy są w domu. Tak niech świeci wasze 
światło przed ludźmi, aby widzieli wasze 
dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, któ-
ry jest w niebie (Mt 5, 14-16).

Może być nieprzyjemnie
Hm! Czy świecę odbitym świat-

łem Chrystusowym? A może zgarnąłem 
w święta parę gadżetów spod choinki, a Je-
zusa uznałem za nietrafi ony Podarunek? Je-
śli nie niosę Chrystusowego światła innym, 
to pewnie znów coś przegapiłem... 

Ale jak sprawdzić, czy świecę? Tu stają 
mi przed oczami (przepraszam co bardziej 
wrażliwych) częste obrazy z horrorów. Nie 
jest to może najlepszy, ani biblijny przy-
kład, ale dobrze oddaje chyba istotę. Otóż 
w takich horrorach, gdy do jakichś ogarnię-
tych ciemnością lochów ktoś wchodzi, to 
napięcie rośnie, ale przeważnie nic szcze-
gólnego się nie dzieje. Wystarczy jednak 
snop światła, zapalona pochodnia i… budzą 
się upiory. Wiem, że to mało zachęcające, 
ale nie chodzi o testowanie. Raczej chodzi 
o oswojenie się z sytuacją, że gdy niesie-
cie światło Chrystusa będą was wydawać 
sądom i w swych synagogach będą was 
biczować. Nawet przed namiestników i kró-
lów będą was wodzić z mego powodu, na 
świadectwo im i poganom (Mt 10, 17-18).

Ale co tam. Potraktujmy to jako pierw-
szy etap, bo przecież Jezus nas zapewnia: 
Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam 
urągają i prześladują was, i gdy z mego po-
wodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. 
Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza na-
groda wielka jest w niebie (Mt 5, 11-12).

Kto jeszcze nie odrzucił defi nitywnie 
Nowonarodzonego, niech skorzysta z tego 
Prezentu... 

mam to z biblii

Jezus 
– nietrafi ony Prezent?
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słonę również w zaszczepianiu się niektórych celebrytów poza 
kolejnością.

Rok 2021 jest zatem kolejną szansą na odkrywanie człowie-
czeństwa na nowo. Współczesna wieża Babel zaczyna się bowiem 
chwiać na naszych oczach. Chrystus zaś, który wkroczył w życie 
człowieka ponad dwa tysiące lat temu i dzisiaj ma moc zmieniać 
oblicze ziemi. Do tego jednak potrzebuje pełnego zaangażowania 
człowieka. Człowieka, który będzie w stanie dostrzec tę prawdę, 
o której mówi już Stary Testament, że: Jeśli Pan domu nie zbuduje, 
na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie 
strzeże, strażnik czuwa daremnie (Ps 127, 1). Działanie więc czło-
wieka zgodne z wolą Boga daje największą nadzieję na pozytywny 
skutek. Tego też jako uczniowie Chrystusa chcemy oczekiwać od 
siebie nawzajem, by zapewniać światu coraz bardziej bezpieczne 
jutro, budowane na Bogu i Jego łasce dzisiaj. 

(Nie)dobry rok
Koronawirus zmienił nie tylko nasze myślenie. I to jest to, co zapamiętamy 
na długie lata, wiążąc z rokiem 2020. Udowodnił, że człowiek XXI wieku 
przy całej swojej mądrości, musiał z pokorą skłonić głowę 
przed rzeczywistością, która go najzwyczajniej przerosła.

Ryszard Gołąbek, pallotyn

Jestem przekonany, że nawet po bardzo wielu latach rok 2020 
będzie kojarzony przede wszystkim z pandemią koronawi-
rusa. Podsumowując więc miniony rok, nie sposób pomi-
nąć tego faktu, który tak mocno wpisał się w życie każdego 

z nas. Co więcej, jeszcze dziś budzi grozę wśród wielu, choć nie-
którzy wydają się być uodpornieni – nie tyle na koronawirusa, co 
na strach z nim związany.

Ten strach uświadomił nam jednak, jak bardzo ważne jest dla 
nas życie. Jak wiele ograniczeń jesteśmy w stanie znieść, by czuć 
się bezpiecznie.  

Zupełnie niezrozumiała była zatem postawa tych rodaków, 
którzy w tzw. Strajku Kobiet w sposób bezprecedensowy wystą-
pili przeciw życiu – i to tych najbardziej bezbronnych, bo jeszcze 
nienarodzonych. Zupełnie, jakby życie jednych miało większą 
wartość niż życie innych. Taka postawa miała zresztą swoją od-

papieŻ powiedział

Papież Franciszek ogłosił specjalny Rok 
Rodziny „Amoris laetitia”. Zostanie 
on zainaugurowany 19 marca 2021 r. 
w uroczystość św. Józefa, w 5. rocznicę 

ogłoszenia adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”. 
Zakończy się w czerwcu 2022 roku w Rzymie podczas 
obchodów 10. Światowego Spotkania Rodzin. Te refl eksje 
zostaną udostępnione wspólnotom kościelnym i rodzinom, aby 
towarzyszyły im w ich drodze. Już od tej chwili zachęcam wszystkich, by przyłą-
czyli się do inicjatyw, które będą podejmowane podczas tego Roku i które będą 
koordynowane przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia. 

Po pięciu latach od ogłoszenia adhortacji „Amoris Leatitia” papież 
Franciszek pyta nas, jak wdrożyliśmy założenia tego dokumentu: 
towarzyszyć, rozeznawać, integrować, głównie w odniesieniu 
do rodzin pogubionych, których małżeństwa się rozpadły.

za: Deon.pl
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zamiast wstępniaka

Rodziny „Amoris laetitia”. Zostanie 
on zainaugurowany 19 marca 2021 r. 
w uroczystość św. Józefa, w 5. rocznicę 

ogłoszenia adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”. 
Zakończy się w czerwcu 2022 roku w Rzymie podczas 

Te refl eksje 
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mam to z bibliidyRektoRium o katechizacji

Lekcje religii po nowemu

Kongregacja do spraw Ducho-
wieństwa, która przygotowywała 
poprzednie Dyrektorium to organ 
księży i biskupów, a więc i przy-

gotowany przez nich dokument był pisany 
z punktu widzenia biskupa i księdza. Dużo było 
tam dogmatyki, nauki formułek, przykazań. 
Teraz Papieska Rada ds. Nowej Ewangelizacji 
środek ciężkości przeniosła na to, by nauczyć 
młodych ludzi, jak żyć we współczesnym spo-
łeczeństwie, zachowując tożsamość chrześci-
jańską. Zatem nacisk kładzie się na nowoczesną 
pedagogikę, która potrafi  w sposób integralny 
włączyć religię w krąg literatury, sztuki, mu-
zyki, historii, psychologii. Odpowiedzialność 
za takie wprowadzenie młodego chrześcijanina 
w świat spoczywa zatem nie tylko na kateche-
tach, ale przede wszystkim na rodzicach, parafi i 
i wspólnotach wiernych. Już nie tyle znajomość 
katechizmu jest celem, ale zbudowanie tożsa-
mości młodego chrześcijanina w szeroko poję-
tym kontekście kulturowym. Etyka ma rodzić 
się w głowach na skutek interpretacji Biblii, 
dzieł Ojców Kościoła i innych dzieł kultury, 
a nie poprzez wykute na pamięć nakazy.    

Otwierać na dialog
Choć lekcje religii nie są według nowych 

przepisów najważniejszym miejscem katechi-
zacji, to wciąż bardzo ważnym, ale przesunię-
to ich cel. Otóż religia w szkole ma być naj-
lepszym sposobem na uczenie się tolerancji 
przy jednoczesnym wzmocnieniu tożsamości 

chrześcijańskiej. Ks. Damian Wyżkiewicz, au-
tor książki „Ostatni dzwonek” tak pisze o tej 
kwestii: Nowe Dyrektorium mówi, żeby me-
rytorycznie i zgodnie z nauczaniem Kościoła 
ukazywać relację chrześcijaństwo-judaizm, 
chrześcijaństwo-islam, ale też z religiami 
Wschodu takimi jak buddyzm czy hinduizm.

Katecheza dla rodziców
Częstym błędem rodziców jest przekona-

nie, że ich edukacja już się skończyła, o swo-
im dziecku wiedzą absolutnie wszystko, więc 
teraz mogą odcinać kupony bez żadnego 
wysiłku. Nic bardziej mylnego. Pedagogika to 
skomplikowana nauka, która pokazuje, jakie 
obszary rozwoju należy wspomagać w konkret-
nym okresie życia dziecka, jak nie popełniać 
błędów i wreszcie, jakich sposobów używać, 
by zainteresować dziecko tematem. W papie-
skim Dyrektorium  jest napisane, że rodzice 
sami muszą się kształcić, by przekazywać wia-
rę. I nie wystarczy kazanie w kościele. Powinni 
poszukać ofert dla małżonków, np. neokate-

chumenatu, Domowego Kościoła, innych grup. 
Powinni czytać książki pogłębiające wiedzę re-
ligijną, ale uwaga: dowiadywać się także o psy-
chologii religii, by nie wychowywać młodego 
człowieka strasząc go Bogiem, bo będzie wy-
rastał przepełniony różnymi religijnymi lękami. 

Nie chodzi o to, by cudować
Nowa ewangelizacja kojarzy się wielu oso-

bom z bezmyślną akcyjnością, na zasadzie – 
weźmiemy gitary, zrobimy teatrzyk, będzie 
fajnie. Tymczasem chodzi o to, by powrócić 
do Ewangelii i mocno pogłębić wiedzę, by 
bez kompleksów łączyć się ze światem współ-
czesnym. Takie kwestie, jak nauka i wiara nie 
stoją ze sobą w sprzeczności. I tu znowu cytat 
z książki ks. Damiana Wyżkiewicza: Tu musi 
być solidna wiedza biblijna, a nie jakieś włas-
ne wizje świata, jakiś tani kreacjonizm czy 
zbanalizowany ewolucjonizm. Musi być po-
kazane, jak naprawdę Kościół podchodzi do 
interpretacji Biblii, do rozumu i nauki.  

Baza danych i regionalne wpływy
Dyrektorium określa, że Konferencja Epi-

skopatu Polski powinna stworzyć komisję, któ-
ra stale czuwałaby nad podręcznikami do reli-
gii. Chodzi o to, by nauczyciele mieli dostęp 
do wiedzy rzetelnej, sprawdzonej pod wzglę-
dem teologicznym i metodycznym. Powinno 
się stworzyć metodyczną bazę danych, dzięki 
której każdy katecheta w Polsce mógłby sam 
ciekawie przygotować temat. Co ważne, nowe 
Dyrektorium kładzie nacisk na lokalne formy 
pobożności. Zaleca, by pielęgnować zwycza-
je kraju, regionu, a nawet szkoły. W szkołach 
o profi lu ekologicznym – nauka Kościoła po-
winna iść z pomocą. W placówkach, gdzie or-
ganizuje się akcje charytatywne – lekcja religii 
powinna wpisywać się w ten kontekst. Religia 
nie może być odrębnym przedmiotem, który 
nie wchodzi w dialog z innymi przedmiotami. 
Przeciwnie, ma dopełniać naukę historii, ety-
ki, fi lozofi i, literatury, sztuki, nauk przyrod-
niczych. To wymaga nieustannego dokształ-
cania się katechetów oraz pozostawania ich 
w stałym dialogu z całą radą pedagogiczną. 

Papieska Rada ds. Nowej Ewangelizacji przygotowała nowy dokument dotyczący katechizacji. 
W porównaniu z poprzednim z 1997 roku, wskazuje on na większe znaczenie Biblii, mniejsze katechizmu 
oraz większe znaczenie parafi i, rodziny i wspólnoty wierzących, mniejsze – lekcji religii w szkole. 

Opracowała: Teresa Jaskulska-Gil   

ongregacja do spraw Ducho-
wieństwa, która przygotowywała 
poprzednie Dyrektorium to organ 
księży i biskupów, a więc i przy-

gotowany przez nich dokument był pisany 
z punktu widzenia biskupa i księdza. Dużo było 
tam dogmatyki, nauki formułek, przykazań. 
Teraz Papieska Rada ds. Nowej Ewangelizacji 
środek ciężkości przeniosła na to, by nauczyć 
młodych ludzi, jak żyć we współczesnym spo-

Stare i nowe Dyrektorium – porównanie
Dyrektorium o Katechizacji  Dyrektorium o Katechizacji Papieskiej
Kongregacji do spraw Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji
Duchowieństwa z 1997 roku  z 2020 roku
Źródło katechezy:  Wielość źródeł katechezy: Biblia, dzieła
Katechizm Kościoła Ojców Kościoła, dokumenty Soboru Watykańskiego II,
Katolickiego. literatura, sztuka, historia.
Katecheza – zajęcia w szkole. Katecheza – głoszenie Chrystusa w rodzinie,
 parafi i, w grupach parafi alnych, stowarzyszeniach.
Biskup i ksiądz – tym, który  Biskup i ksiądz – tym, który czuwa, a poza tym:
tworzy wiedzę, katecheta tym,  rodzice, rodzina, katecheta, osoby świeckie, siostry
który przekazuje wiedzę. zakonne, źródła pisane, sprawdzone portale internetowe.
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Rób jak jezus – słowa popieRaj czynami

Wtym trudnym dla nas 
wszystkich czasie ob-
ostrzeń, wśród tysiąca 
problemów słowo „cari-

tas” nabiera szczególnego znaczenia. Przy-
zwyczailiśmy się do niego jako instytucji 
charytatywnej, działającej w ramach Epi-
skopatu. Nawiasem mówiąc, przy naszej 
parafii także działa ta instytucja, która na-
jogólniej mówiąc, ma na celu pomaganie 
ludziom biednym, bezdomnym, bezrobot-
nym, chorym i starszym. Udziela pomocy 
humanitarnej wszędzie tam, gdzie trzeba 
dotrzeć ze swoją troską. Do tej działalno-
ści miłosiernej, wspierającej, akceptującej, 
bratniej, wzywa i uzdalnia nas Jezus Chry-
stus, lecz za tą instytucją stoi konkretny 
człowiek, ofiarny, bezinteresowny, odzna-
czający się chrześcijańską miłością. Sam 
Jezus Chrystus pomagał biednym ludziom 
w potrzebie. Chorych, cierpiących uzdra-
wiał i leczył oraz nakazał czynić tak Apo-
stołom i wszystkim członkom Kościoła.

Choćby teraz
Często mamy dobre pomysły oparte  

na wielkich ideach, rozsmakowujemy się 
we własnych koncepcjach i przedsięwzię-
ciach dotyczących pomocy innym, ale 
niejednokrotnie trwamy w zawieszeniu 
między wolą, a działaniem. Nierzadko za-
dajemy sobie pytanie – jak wystartować? 
Kiedy rozważany jest wybrany fragment 
Ewangelii, Pan Bóg zawsze skłania do 
jakiegoś konkretnego działania. Jeśli tak, 
to do jakiego? Pytam, co Bóg mówi do 
mnie, co mam zrobić, jak to zrobić, kiedy 
to zrobić? W historii Kościoła znajdziemy 
wiele postaci, które w szczególny sposób 
odznaczały się chrześcijańską miłością. 
Posłużmy się znaną powszechnie historią 
z udziałem św. Marcina. Kiedy podzielił 
się swym oficerskim płaszczem z ubogim 
człowiekiem, którego wszyscy mijali, roz-
cinając swój płaszcz na pół i okrywając go, 
w nocy przyśnił mu się Chrystus. Mówił 
On do aniołów i świętych w niebie: To jest 
Marcin, który podzielił się ze mną swoim 
płaszczem. „Byłem nagi, a przyodzialiście 
mnie (…). Wszystko, co uczyniliście jed-
nemu z tych braci moich najmniejszych, 
mnieście uczynili” (Mt 25, 36-40).

W spotkaniu
Tak mówił Chrystus. Warto o tym 

pamiętać. Aż strach pomyśleć, co by 
się stało, gdyby miłosierny Samarytanin  

odwrócił się od poszkodowanego czło-
wieka i tak po prosu poszedł sobie do 
domu na obiad. 

Dzisiaj ludzie żyją obok siebie w jed-
nym bloku, w jednej klatce, prawie nic 
o sobie nie wiedząc. Mamy niejednokrot-
nie zdolność do dawania grosza, rzuca-
nia jałmużny na różne szczytne cele, ale 
czy mamy zdolność do spotkania twarzą 
w twarz z kimś, kto będzie musiał sam 
zjeść świąteczny obiad? Gdy minie eu-
foria roznoszenia „szlachetnych paczek” 
i innych działań błyskotliwych medialnie, 
czy zauważymy wówczas czyjąś biedę 
w dzień powszedni? Wiemy, że w cza-
sie pandemii trudno o bliskie kontakty, 
ale można do kogoś zadzwonić, czy też 
korzystając z nowoczesnych form ko-
munikacji, porozmawiać przez różnego 
rodzaju komunikatory. Utożsamiając się 
z potrzebującymi, człowiek zawsze wy-
chodzi bogatszy. 

Dla kogo jestem?
Nieraz młodzi ludzie zadają pytanie – 

„kim jestem?” Papież Franciszek proponu-
je aby zapytać inaczej – dla kogo jestem? 
To pytanie umożliwia rozwój, wzrost. Jeśli 
będziesz żył według tego pytania, staniesz 
się innym człowiekiem, bo wszędzie tam, 
gdzie odkrywamy w sobie miłość, któ-
ra uzdalnia nas do działania, mamy do-
świadczenie dotknięcia Pana Jezusa, Jego 
działania. On wzywa do miłości, ale nie 
słowem i językiem, ale czynem i prawdą. 
Odkrycie w sobie tego, co w życiu najważ-
niejsze, czyli zdolności do miłości, daje 
wielką radość – kontynuuje papież. 

Oto jak pięknie o tym uczuciu pisał Bo-
lesław Prus: miłość jest radością świata, 
słońcem życia, wesołą melodią na pustyni. 
Można rozsmakować się w tym opisie.

W ruchu
Są ludzie jak drogowskazy. Oni świe-

cą. Św. Augustyn nazywa ich kamieniami 
milowymi. Mówi: idziesz i odczytujesz te 
kamienie, one wskazują ci drogę, ale same 
się nie ruszają, bo są głęboko wkopane. 
Pokazują drogę, ale nigdy nie wędrują. 
Można tak żyć w swoim bezpiecznym 
świecie, w którym nic nam nie zagra-
ża, można mówić wiele o Bogu, ale ani 
o odrobinę nie przybliżyć się do Niego. 
Można jednak stać się jaśniejącą betlejem-
ską Gwiazdą wskazującą drogę w zwy-
czajnym codziennym życiu. 

Caritas 
– znaczy 
Miłość

Tyle wart jest nasz rok, ile 
zdołaliśmy okazać ludziom 

serca, bliskości, współczucia, 
dobroci i pociechy – mawiał 
kardynał Stefan Wyszyński.

Barbara Habich
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co słychaĆ pod aniołami

Nasz profi l na facebooku!
Działamy prężnie, rozwijamy się, a w dobie pandemii uruchomiliśmy fanpage, gdzie 
dużo się dzieje. Dla czytelników Magdalenki mała próbka naszych świąteczno-noworocznych wpisów. 
Zachęcamy do odwiedzania nas na www.facebook.com/Kawiarenka-pod-Aniołami

Marlena Rowińska

18.12.2020 
Święta tuż...tuż... Anioły z Kawiarenki 
zaczynają pieczenie ciast, które będzie 
można kupić już w niedzielę.

11.12.2020
Lukrowane serniki, przekładane pierniki, 
brownie z wiśniami, tarty z bitą śmietaną. 

3.01.2020
Z Nowym Rokiem, Kawiarenka serdecz-
nie zaprasza na karnawałowe wypieki...  

2.01.2021
Jutro będzie można spróbować tortów: 
śnieżny rafaello, tort szwarcwaldzki, śmie-
tanowy z truskawkami i inne...

19.12.2020
Zapraszamy serdecznie!
Piękne, pachnące, smaczne makowce 
zapraszają się na Święta!

18.12.2020
Już w niedzielę zapraszamy na pyszną 
kawę z pomarańczą...  

Kawiarenka pod Aniołami już poświęcona na Nowy Rok 2021, 
czeka na Ciebie w niedziele 10.00-15.00!
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hymn o miłoŚci

Ona: Stwierdzenie: „nigdy nie przyjdzie 
na nich”, jakby z automatu nasuwa ripostę: 
„Idź precz szatanie”. Przecież to tak, jakby 
myśleć, że w piękne słoneczne lato nigdy 
nie zdarzy się burza.

On: Właśnie. I to łatwo też można spu-
entować stwierdzeniem: „niby człowiek 
wiedział, ale się łudził”. I potem powstają 
doktoraty na temat kłótni małżeńskich, ich 
rozwiązywania, potrzeby, terapii. A może 
można ich uniknąć?

Ona: Nie można! Ale można się do nich 
przygotować, a część zneutralizować. Żeby 
jednak posiąść taką umiejętność, trzeba naj-
pierw – jak w każdej sytuacji zagrożenia – 
mieć prawdziwe dane. A to jest najczęstszy 
błąd zakochanych – patrzenie przez różowe 
okulary.

On: Może i błąd, ale przyjemny. Odro-
bina koloryzowania nie jest niczym złym. 
Z tego rodzą się najlepsze komplementy. 
Też przecież potrzebne. Przyznaję jednak, że 
nasze wyobrażenia o miłości niewiele mają 
wspólnego z prawdą i dlatego nie daje ona 
często takiej radości jak powinna.

Ona: I stąd to stwierdzenie, że miłość 
nie cieszy się z niesprawiedliwości. Czę-
sto nie chcemy przyjąć do świadomości, 
że miłość małżeńska powinna być na wzór 
miłości Chrystusowej – aż po krzyż. I to 
z wyboru. Jeśli to pojmiemy, to będziemy 
się współweselić z tą prawdą przez całe 
nasze małżeństwo. Będziemy szukali okazji, 
by coś z siebie dać dla współmałżonka.

On: Niestety dziś raczej dominuje kon-
cepcja małżeńskiej asertywności – to jest 

moje, a to twoje, ja mam prawo do tego, 
a ty do tamtego itd. Pozornie wygląda to 
na zdrowy układ, ale w logice miłości ta-
kie podziały są po prostu niesprawiedliwe. 
Wydzielanie sobie terytoriów w małżeń-
stwie jest niesprawiedliwe i taka miłość 
nie może dać radości.

Ona: Takie intercyzy, warunki czy proce-
dury, są może dobre żeby przetrwać małżeń-
stwo, ale nie żeby je przeżyć. Miłość rządzi 
się zupełnie innymi prawami.

On: To fakt, ale ekonomia miłości nie-
wiele różni się od tej giełdowej. W skrócie: 
im więcej zainwestuję i podejmę większe 
ryzyko, tym więcej mogę zyskać. Jeśli 
wystarczy mi lokata złożona raz przed oł-
tarzem, a resztę uczuć będę odkładał tyl-
ko w swoje hobby, przyjemności czy tzw. 
samorozwój, to i wartość małżeństwa nie 
będzie rosła. 

Ona: Dodałabym jeszcze, że stwierdze-
nie „miłość nie cieszy się z niesprawiedliwo-
ści” wprost kojarzy mi się z tym, że nie cie-
szę się, gdy „wygram” i gdy „moje będzie na 
wierzchu”, ale cieszę się, gdy uznam twoją 
wyższość, bo wygramy wtedy oboje. 

Czy widział ktoś młodą parę, która dopuszczałaby myśl, 
że się pokłócą, rozejdą? Może jakaś drobna sprzeczka, 
ale szybko zduszona w miłosnym uścisku. 
Nic gorszego przecież „nigdy nie przyjdzie na nich”.

Iza i Wincenty Pipkowie

Bank pomysłów Prawda 
oraz sprawiedliwość w miłości – jak nad nimi 
pracować i jak je pielęgnować. Poszukaj-
my konkretnych wskazówek:
  Postaram się częściej niż zwykle rozma-

wiać ze współmałżonkiem o tym, co dla nas 
ważne.

  Otwarcie poruszę w naszej rozmowie te-
maty, które wymagają wyjaśnień.

  Empatycznie podejdę do trudnych spraw 
współmałżonka, postaram się zrozumieć, 
wesprzeć.

  Pozbędę się swojego egoizmu, otworzę 
moje serce na takie samo rozumienie 
problemu współmałżonka.

  W naszej relacji nie będę myśleć tyl-
ko o własnej korzyści, ale skupię się 
na wspólnym rozumieniu prawdy.

  Będę czujna/y na wszystkie nieuczciwe, 
niesprawiedliwe działania współmałżonka 
i otwarcie o nich porozmawiamy, bo tylko 
prawda i uczciwość są odpowiednią pod-
stawą do budowania relacji miłości.

  Zawsze będę mówić prawdę współmał-
żonkowi, nawet gdy jest dla mnie trudna.

  Będę sobą w naszej relacji małżeńskiej, nie 
budując nieprawdziwego obrazu siebie.

  Wybaczę i zachęcę współmałżonka 
do wybaczenia sobie nawzajem wszyst-
kich dotychczasowych „niesprawied-

liwych” działań, oboje otworzymy się 
na szczerość, prawdę i uczciwość.

  Powiemy sobie, co jest dla naszego mał-
żeństwa dobre i sprawiedliwe, nawet gdy 
nie będzie to równie dobre dla nas nieza-
leżnie.

  Mój sposób na życie prawdą w naszym 
małżeństwie…

Tylko w prawdzie miłość nabiera blasku 
i może być przeżywana autentycznie. Praw-
da jest światłem nadającym miłości sens 
i wartość. Jakże potrzebne w małżeństwie 
są te słowa Benedykta XVI z „Caritas in ve-
ritate”.

Miłość nie cieszy się 
z niesprawiedliwości, 
lecz współweseli się
z prawdą 
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wieŚci ze szkół

Elektroniczne jasełka
240 osób przy komputerach wzruszonych niezwykłymi jasełkami 
przygotowanymi przez drugoklasistów liceum 
– czy kiedyś wyobrażaliśmy sobie takie rzeczy?

Dorota Koprowska, dyrektor Liceum

Publiczne Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące w Magdalence
 22. dzień grudnia był ostatnim dniem 
szkolnym w 2020 roku. Tradycyjnie nie 
było już lekcji, które zastąpiliśmy spot-
kaniami w gronie szkolnych przyjaciół. 
Nauczyciele oraz pracownicy szkoły 
przyszli do kościoła p.w. św. Marii Mag-
daleny na wspólną modlitwę i rozważa-
nia. Kilkoro z profesorów uczestniczyło 
w spotkaniu poprzez Teamsa, pozostali 
mogli zobaczyć się bez pośrednictwa ka-
mery. Rozpoczęliśmy o godzinie 11.00 
Mszą świętą w intencji nauczycieli, ucz-
niów oraz rodziców i rodzin związanych 

z naszym liceum. Kazanie powiedział  
ks. Mirosław Cholewa, a konferencję do 
nauczycieli o św. Józefi e i spojrzeniu na 
powołanie nauczycieli w dobie zdalnej 
nauki  przygotował  i wygłosił ks. Mi-
chał. O  godzinie 13.30 rozpoczęła się 
kończąca ten rok kalendarzowy Godzina 
Duszpasterska on-line. Poprowadził ją 
duszpasterz szkolny ks. Michał, później 
były życzenia od Pani Dyrektor i długo 
wyczekiwana premiera szkolnych Jase-
łek. Jasełka przygotowali uczniowie klas 
2e i 2d. Tym razem zgodnie z wymaga-
niami czasu świąteczne przedstawienie 
zostało zrealizowane  w formie  elektro-

Dziękujemy za dar serca  
 i okazane zaufanie

KRS

0000112478
cel szczegółowy:

Szkoły w Magdalence
Dziękujemy za 1% przekazany na rzecz

Publicznego Katolickiego Gimnazjum i Liceum
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

w  Łazach k. Magdalenki.

 i okazane zaufanie i okazane zaufanie i okazane zaufanie i okazane zaufanie i okazane zaufanie i okazane zaufanie i okazane zaufanie i okazane zaufanie i okazane zaufanie i okazane zaufanie i okazane zaufanie i okazane zaufanie
Dziękujemy za dar serca Dziękujemy za dar serca Dziękujemy za dar serca Dziękujemy za dar serca 
 i okazane zaufanie i okazane zaufanie i okazane zaufanie i okazane zaufanie i okazane zaufanie i okazane zaufanie i okazane zaufanie i okazane zaufanie
Dziękujemy za dar serca Dziękujemy za dar serca Dziękujemy za dar serca Dziękujemy za dar serca 
 i okazane zaufanie i okazane zaufanie i okazane zaufanie i okazane zaufanie

nicznej. Nadzwyczajna współpraca ucz-
niów, połączenie talentów artystycznych, 
aktorskich, pisarskich i informatycz-
nych zaowocowały fi lmem, który połą-
czył w zamyśleniu nad istotą Świąt 240 
zgromadzonych przed ekranami swoich 
komputerów osób. Za ten wspólny czas 
dziekujemy. Po Jasełkach przyszedł czas 
na spotkania uczniów z wychowawcami 
w grupach klasowych na Teamsie. Było 
mnóstwo życzeń, serdeczności, ale i tęsk-
noty za spotkaniem w realnym świecie. 
A później przyszedł czas  zimowego 
wypoczynku, który jak wszystko w tym 
mijającym roku będzie inny niż ten, do 
którego się przyzwyczailiśmy, ale bardzo 
nam wszystkim i uczniom i nauczycie-
lom potrzebny. W szkole (pewnie jeszcze 
wirtualnej, choć z nadzieją czekamy na 
prawdziwe ławki i tablice) zobaczymy się 
dopiero 18 stycznia 2021 r. 

 Kartka świąteczna przygotowana przez uczniów Liceum   Nasz kościół przyozdobiony na święta ze smakiem, elegancko, 
ale też z artyzmem
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Dziękujemy za wszelkie formy 
wsparcia fi nansowego, niezwykle istot-
nego w czasie, gdy dotacja nie pokrywa 
kosztów utrzymania szkoły i wynagro-
dzeń nauczycieli. Finanse wpłacane na 
konto Fundacji na Rzecz Szkoły Kato-

lickiej w Magdalence są przekazywane 
do Centrum Edukacyjnego Archidiecezji 
Warszawskiej – naszemu organowi pro-
wadzącemu i pozwalają utrzymać szko-
łę. Część z tych funduszy pozwala spła-
cać kredyty związane z budową szkoły.  

Dziękujemy za wpłaty dokonane w bieżą-
cym  roku w ramach 1%. 
Wpłat można dokonywać przelewem ban-
kowym  na konto fundacji na Rzecz Szko-
ły Katolickiej w Magdalence nr: 35 8022 
0000 2001 0007 0364 0001 (w tytule prze-
lewu: darowizna na cele statutowe fun-
dacji) przekazanie 1% podatku: NR KRS 
0000112478 – cel szczegółowy – Szkoły 
w Magdalence

z wyrazami szacunku 
Dorota Koprowska, dyrektor liceum
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o wychowaniu

Być jak Ignacy

Wiele programów jest nadal 
wspieranych przez organi-
zatorów, a jednym z nich 
jest Fundacja PGNiG 

im. Ignacego Łukasiewicza. Fundacja 
ta wspiera między innymi inicjatywy na 
rzecz nauki i edukacji. Za jej pośredni-
ctwem także uczniowie Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej Da Vinci w Kosowie 
już po raz drugi uczestniczą w projekcie 
edukacyjnym „Być jak Ignacy”. 

Koło naukowe 
Zeszłoroczna edycja programu poległa 

na przybliżeniu młodemu pokoleniu zapo-
mnianych polskich naukowców doby dwu-
dziestolecia międzywojennego. Podczas 
zajęć koła naukowego dowiadywaliśmy 
się o dokonaniach wybitnych polskich 
naukowców, dotykaliśmy przeszłości pol-
skiej myśli naukowej oraz tworzyliśmy 
własne pomysły i konstrukcje rozwijają-
ce myśli i idee pozostawione nam przez 
przodków. Poznaliśmy Stanisławę Ada-
mowiczową, która walczyła z epidemia-
mi, Mieczysława Bekkera – twórcę księ-
życowego pojazdu, Józefa Hofmanna, 
który łączył pasję do muzyki z działalnoś-
cią innowacyjną i  pasją wynalazcy, Jana 
Czochralskiego – wynalazcę powszechnie 
stosowanej do dzisiaj metody otrzymywa-
nia monokryształów krzemu. 

Podczas zajęć koła naukowego zawsze 
było dużo energii i śmiechu, a zadania wy-
konywane były nie z konieczności, a dla 
satysfakcji i przyjemności. Na podziw za-
sługuje fakt, że młodzi naukowcy po ca-
łym dniu w szkole nadal byli pełni pasji, 
a dzień w którym odbywały się zajęcia był 
dla nich zupełnie wyjątkowy. Często ma-
wiali: „Dzisiaj jest Ignacy! Super!”. 

Podjęcie decyzji o udziale w edycji 
programu na rok szkolny 2020/2021 
wydawało się być dość trudne. Ten 
trud przestał istnieć w momencie, gdy 
uczniowie zaczęli okazywać entuzjazm 

i z radością deklarowali chęć udziału 
w programie.

Pomimo zagrożeń jakie już wtedy do-
strzegaliśmy (ograniczenie działalności 
szkół – nauka zdalna) ci młodzi ludzie 
chcieli razem pracować i współtworzyć 
swoje koło naukowe. 

Nauka to przyszłość
Tegoroczna edycja programu „Być jak 

Ignacy – nauka to przyszłość” ma na celu 
kształcenie perspektywicznego spojrzenia 
na naszą planetę i otaczający nas ekosy-
stem. Program został objęty patronatem 
honorowym Ministra Edukacji Narodo-
wej. Żeby cokolwiek w otaczającym nas 
świecie zmienić na lepsze, muszą być 
ludzie, którzy chcą i wiedzą w jakim kie-
runku należy zmierzać, aby owa zmiana 
nastąpiła. Jak wykazuje praktyka, z ucz-
niami klas V-VI można rozmawiać o kwe-
stiach najistotniejszych dla przetrwania 
naszej planety. 

Etapy projektu
Pierwszy etap dotyczy wykorzystania 

przez człowieka odnawialnych i kopalnia-
nych źródeł energii. 

Drugi etap związany jest z zasobami 
wody oraz koniecznością jej oszczędzania 
i racjonalnego wykorzystania.

Trzeci etap polega na przygotowaniu 
projektu graficznego lub makiety pojazdu 
przyszłości. 

Czwarty etap ma na celu przygotowa-
nie projektu odpowiadającego na pytanie: 
jak nowa technologia i technologia przy-
szłości, może pomóc ludziom w codzien-
nym życiu? 

Dobrzy dla świata
Otaczający nas dzisiaj świat wydaje 

się bardzo interesujący od strony rozwoju 
technologii. Prace nad sieciami neurono-
wymi i sztuczną inteligencją są już w bar-
dzo zaangażowanych fazach realizacji. 
Pęd ku komercji i wszystkiemu co może 
zastąpić człowieka jest jednak bardzo nie-
bezpieczny. Wydaje się, że dzisiaj bardziej 
niż kiedykolwiek powinniśmy rozmawiać 
z dziećmi o przyszłości, w której człowiek 
jest głównym podmiotem wpływającym 
na zmieniający się świat. 

Nie zmienimy niczego, poddając się 
woli technokratów i kreatorów potrzeb. 
Największą wartością daną nam od Boga 
jest nasze istnienie, dzięki któremu może-
my wyrażać dobro. Bądźmy więc dobrzy 
nie tylko dla siebie, ale i dla otaczające-
go nas świata i już dzisiaj nie tylko roz-
mawiajmy, ale pokazujmy dzieciom jak 
oszczędzać zasoby planety, wykorzy-
stywać odnawialne źródła energii, dbać 
o czyste powietrze i segregowanie odpa-
dów. Pomagajmy dzieciom codziennym 
przykładem, a może i one zechcą „Być jak 
Ignacy”! 

Czy w czasie, gdy z powodu pandemii szkoły opustoszały,  
można podejmować dodatkową działalność dydaktyczną?  
Jak najbardziej tak! 

Jacek Kwiatkowski, pedagog
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mam to z bibliizapytaj księdza

Jak było w parafii?

Wnaszej parafii porównał-
bym rok 2020 do wę-
drówki Izraelitów przez 
pustynię, gdy Pan Bóg 

dawał im każdego dnia mannę, jako po-
karm. W ten sposób uczył ich wiary, czyli 
ufnej zależności od Niego. Podobnie było 
z nami, gdy nie wiedzieliśmy, co będzie 
następnego dnia i jak będzie mogło dalej 
funkcjonować duszpasterstwo w parafii. 
Odnoszę to do wszystkich aspektów życia 
parafii: liturgii, spotkań grup, dzieł, uro-
czystości, również spraw materialnych.

Jak było w 2020 roku?
Bogu niech będą dzięki, że każde-

go dnia mogła się pełnić służba Boża 
(raz z większymi limitami, innym razem 
z mniejszymi, ale bez dnia pozbawionego 
liturgii). Dziękujemy, że odbyły się reko-
lekcje parafialne, w wielkim poście on-line,  

w adwencie już w świątyni. Na jesieni 
miały też miejsce tradycyjnie rekolekcje 
ewangelizacyjne, zaś w lato wyjazdy for-
macyjne Domowego Kościoła i młodzie-
ży. Dziękujemy, że mogliśmy sprawować 
sakramenty święte, grupa dzieci przystą-
piła do pierwszej spowiedzi i Komunii św., 
grupa młodzieży do bierzmowania, odby-
wały się chrzty, pogrzeby, śluby (niekiedy 
w ostrym rygorze sanitarnym), niektóre 
udzielane całkiem indywidualnie. 

Panu Bogu dziękujemy też, że dzięki 
ofiarności wiernych, parafia nie zbankruto-
wała finansowo. A pamiętajmy, że w pew-
nym momencie mogło uczestniczyć we 
Mszy św. w kościele tylko pięć osób. Para-
fia prowadzi rozległą działalność duszpa-
sterską (mamy siedem budynków do utrzy-
mania), edukacyjną (liceum katolickie, 
w którym pracuje około czterdzieści osób), 
rekolekcyjną (dom rekolekcyjny) – co wiąże  

się ze znacznymi kosztami utrzymania. 
Do tego ciągle jeszcze spłacamy pożyczkę 
zaciągniętą na budowę gmachu katolickie-
go liceum, a są to znaczne kwoty comie-
sięczne. Najpoważniejszą inwestycją ostat-
niego roku było wykonanie fotowoltaiki, 
która z czasem przyniesie parafii znaczne 
oszczędności. Płatność jest tutaj rozłożo-
na w czasie i w tej chwili nadal stopniowo 
spłacamy wykonawcę. Pan Bóg daje nam, 
poprzez dobrych ludzi, „mannę”, czyli po-
trzebne finanse na każdy dzień. 

W tym czasie pomagaliśmy też oso-
bom w trudnej sytuacji materialnej. Dzię-
ki hojnym parafianom i adoptowanym 
parafianom, którzy nas wspierali, Caritas 
parafialny przekazał około trzydzieści ty-
sięcy złotych na lekarstwa, żywność, ubra-
nia, remonty i inne konieczne rzeczy dla 
osób ubogich. Poza tym od półtora roku 
systematycznie wspieramy materialnie 
siostry zakonne, które prowadzą misje na 
Kubie i doraźnie wspomagaliśmy ludzi po 
kataklizmach (np. tragedia w Bejrucie), to 
kwota ponad piętnaście tysięcy zł.

Jakie mamy plany na 2021 rok? 
Przede wszystkim ufać Panu Bogu, 

że będzie nas nadal prowadził do Ziemi 
Obiecanej, nawet jeśli będą się pojawiały 
kolejne przeszkody, to jesteśmy w Jego 
ręku. Na bieżąco rozeznawać, czego On 
od nas oczekuje jako poszczególnych księ-
ży i jako wspólnoty parafialnej. Póki co 
kontynuujemy rozkład Mszy św. na czas 
pandemii i staramy się na tyle, na ile nam 
Pan Bóg pozwoli, prowadzić dalszą dzia-
łalność duszpasterską. 

Jeśli Pan Bóg pozwoli, to dokończenie 
spłaty pożyczek zaciągniętych na budowę 
gmachu katolickiego liceum i ewentualnie 
dokończenie budowy tego gmachu (bar-
dzo brakuje choćby sali gimnastycznej 
i kolejnych pomieszczeń dydaktycznych 
oraz kaplicy w samej szkole). Wszystko 
zależy od Pana Boga i od hojności ludzi, 
którymi On się posługuje. 

Jak Ksiądz podsumuje rok 2020 w działaniu parafii i jakie są plany na działanie w 2021
 – jakie inicjatywy są planowane, jakie inwestycje? Czy rozkład Mszy św. pozostanie poszerzony?

ks. prob. Mirosław Cholewa
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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
WIECZÓR UWIELBIENIA 
30 STYCZNIA O GODZ. 19.00.
KOŁA RÓŻAŃCOWE MSZA ŚW. ZA KOŁA 
ŻYWEGO RÓŻAŃCA 1.02. O GODZ. 18.00.
OFIAROWANIE PAŃSKIE 2 LUTEGO, 
MSZE ŚW. W KOŚCIELE O GODZ. 7.00, 9.00, 
18.00, ZAŚ W KAPLICY W LESZNOWOLI 
O GODZ. 19.00.
MSZA ŚW. ZA DUSZE W CZYŚĆCU 
CIERPIĄCE 2.02. O GODZ. 18.00.
ZA KAPŁANÓW DNIA 4 LUTEGO PO MSZY 
ŚW. O GODZ. 18.00 ADORACJA NAJŚWIĘT-
SZEGO SAKRAMENTU O ŚWIĘTOŚĆ KAPŁANÓW 
I O NOWE POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE.
PIERWSZY PIĄTEK 5 LUTEGO; SPOWIEDŹ 
W KAPLICY W LESZNOWOLI OD GODZ. 7.30, 
MSZA ŚW. O GODZ.8.00; SPOWIEDŹ W KOŚ-
CIELE OD GODZ. 16.00. MSZE ŚW. Z UDZIA-
ŁEM DZIECI O GODZ. 16.30, Z UDZIAŁEM 
DOROSŁYCH O GODZ. 18.00. DO CHORYCH 
UDAMY SIĘ PRZED POŁUDNIEM.
PRZYGOTOWANIE PRZED CHRZTEM 
W SOBOTĘ 6 LUTEGO O GODZ. 19.00, 
SAM CHRZEST 14 LUTEGO NA MSZY ŚW. 
O GODZ. 11.00. DODATKOWE SPOTKANIE PAR 
NIESAKRAMENTALNYCH RODZICÓW 6 LUTEGO 
O GODZ. 18.00 W DOMU MIŁOSIERDZIA.
PIERWSZA SOBOTA UROCZYSTY RÓŻA-
NIEC W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA 6 LUTEGO 
O GODZ. 17.00.
WYPOMINKI 12 LUTEGO O GODZ. 18.00.
ŚRODA POPIELCOWA 17 LUTEGO; 
MSZE ŚW. W KOŚCIELE O GODZ. 7.00, 9.00 
I 18.00, ZAŚ W KAPLICY W LESZNOWOLI 
O GODZ. 19.00.
WIELKI POST W WIELKIM POŚCIE W PIĄT-
KI DROGA KRZYŻOWA Z UDZIAŁEM DZIECI 
O GODZ. 17.30, Z UDZIAŁEM DOROSŁYCH 
O GODZ. 18.45, GORZKIE ŻALE W NIEDZIELE 
O GODZ. 8.00.
PRZED I KOMUNIĄ SPOTKANIE ON-LINE 
RODZICÓW DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH 
W PONIEDZIAŁEK 22 LUTEGO O GODZ. 20.00.
IMIENINY PROBOSZCZA MSZA ŚW. 
IMIENINOWA KS. PROBOSZCZA 27 LUTEGO 
O GODZ. 18.00.
AKCJA KRWIODAWSTWA 28 LUTEGO 
OD 9.00 DO 13.00.

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

Proszę opowiedzieć  o sobie czytel-
nikom gazety.

Gdyby nie Jezus, nie byłoby mnie 
w Magdalence. Gdyby nie Jezus, 
nie uczyłabym religii. Magdalena 
z Magdalenki. Zawsze czegoś szuka-
łam. Nie wiedziałam czego. W latach 
90-tych wyjechałam do Meksyku. 
Zostawiłam rodzinę, znajomych i stu-
dia na polonistyce. Miałam marzenia: 
opiekować się bezdomnymi dziećmi 
z meksykańskich ulic. Mieć dużą 
rodzinę i pensjonat – dom nad brze-
giem morza. W Meksyku uczyłam 
dzieci angielskiego, one mnie  hi-
szpańskiego. Po latach poszukiwań 
wróciłam do domu w Magdalence, 
w którym wcześniej mieszkałam. 
Niedługo kończę studia podyplomo-
we na Akademii Katolickiej w War-
szawie na Wydziale Teologiczno-
-Katechetycznym. W tygodniu uczę 
dzieci religii w klasach 0-3 w Zespo-
le Szkół Publicznych w Lesznowoli. 
W soboty sama jestem uczennicą :). 
Skąd wzięła się u Pani misja na-
uczania religii?

Ufam, że od Jezusa i Maryi, 
Anioła Stróża, księdza proboszcza 
i księdza biskupa. Telefon od kole-
żanki był początkiem misji. W moim 
imieniu napisała do sekretariatu 
uczelni. W dzień Anioła Stróża. Rekrutacja była już zamknięta. 
W modlitwie pytałam Anioła Stróża, co robić? Przygotowałam 
dokumenty i przesłałam do księdza Proboszcza. Na rozmowie 
rekrutacyjnej dostałam pytanie: kto mnie tu skierował? Odpo-
wiedziałam, że Anioł Stróż. Zostałam przyjęta. Tego dnia przy 
wejściu do budynku uczelni wpadłam na ogromną fi gurę Anioła 
Stróża. Miałam mnóstwo wątpliwości i pytań. Odpowiedzi za-
częły „przychodzić same”. Przez Słowo Boże, w czasie Eucha-
rystii i adoracji Najświętszego Sakramentu. Każdy ma coś do 
zrobienia w życiu. Zadanie czy misja – trzeba tylko zacząć pytać 
i szukać. Tylko zacznij, a sam Jezus po ciebie wybiegnie.
Odnosi Pani sukcesy w pracy z uczniami? Jak rozwija Pani 
religijność u podopiecznych?

Staram się nie myśleć o sukcesie w tych kategoriach. Przez 
lata pracy w korporacjach funkcjonowałam według kryteriów 
i kluczowych czynników sukcesu, wskaźników wzrostu i wydaj-
ności pracy. Przez wydarzenia w moim życiu Jezus pokazał mi, 

że to ślepa ulica. Czas zmienić kurs 
myślenia. Kiedyś Jezus powiedział 
do Katarzyny ze Sienny i do św. Te-
resy z Ávila: Zajmij się Mną, a ja 
zajmę się tobą. O! To coś dla mnie 
– pomyślałam. Jezu, będę zajmować 
się Tobą, byś Ty mógł zająć się mną 
i tym, co mam w życiu do zrobienia. 
Duchu Święty bądź zawsze moim 
szefem! To niewiarygodne, jak moż-
na odzyskać wolność, gdy się odda 
Jezusowi odpowiedzialność za swój 
„życiowy sukces”. Gdy jego miarą 
staje się tylko Jego bliskość, droga 
z Nim, po której On sam cię prowadzi.  
Religijność? To mierzeja, po której 
można tylko dryfować. W dorosłym 
życiu to nie wystarcza. Życie bez 
życia nie wystarcza. Religijność nie 
daje spełnienia. Prawda daje. Miłość 
daje. Żywa wiara daje życie. Dzieci 
są prawdziwe i potrzebują Prawdy. 
Potrzebują Miłości. Potrzebują żywe-
go Jezusa i Maryi. Ja niczego u niko-
go nie mogę rozwinąć, ale dla Boga 
nie ma nic niemożliwego! Jezu ufam 
Tobie! Maryjo, trzymaj mnie za rękę!
Czy program nauczania religii 
powinien się zmienić? 

To nie kwestia programu naucza-
nia, technik i podręczników. To BÓG. 
Słowo mieszkające we mnie. Promie-

nie Boga z tabernakulum rozświetlają i ogrzewają serca człowie-
ka. W nauczycielu religii, katechecie, każdym. W tobie też. Wtedy 
wszystko jest przeniknięte Duchem Bożym: świadomość nauczy-
ciela, jego warsztat pedagogiczny i cały program nauczania. Tea-
msy też. Nośnikiem przekazu  takich wartości jest już samo słowo 
„katecheza”. Przedrostek katà i czasownik ēcheō: brzmieć, roz-
brzmiewać (pochodzi od niego słowo „echo”); przedrostek kata 
wskazuje na kierunek – z góry na dół. Łącząc oba słowa razem 
– katēchein oznacza dosłownie rozbrzmiewać! Rozbrzmiewać ma 
głos! Głos ludzki, którego dźwięk wywołuje u słuchacza echo! 
Echo serca! To jest wartość ponadczasowa. Dar Boga! 
Jakie ma Pani  plany na przyszłość? W jakim kierunku prag-
nie zmierzać?

Odpowiedź pozostaje tajemnicą. Nie konsultowałam jej 
z Królewską Radą Nadzorczą na modlitwie, więc jeszcze nie 
wiem. W jakim kierunku? W kierunku Nieba. Za echem, po śla-
dach Jezusa, razem z Maryją i Aniołem Stróżem :). 

Magdalena z Magdalenki
Pełna pasji i wewnętrznej radości z zaangażowaniem prowadzi nasze maluchy do Boga. 
Katechetka maGdalena Ruiz mówi, że wszystko w jej życiu ostatnio pojaśniało.

Rozmawiała Urszula Bulicz
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To niewiarygodne, jak można 
odzyskać wolność, gdy się odda 

Jezusowi odpowiedzialność 
za swój „życiowy sukces”. 

Gdy jego miarą staje się tylko 
Jego bliskość, droga z Nim, 

po której On sam cię prowadzi.
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