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MaM to z BiBlii

Potrafi ę sobie wyobrazić, że za 
każdym razem, gdy wchodzę 
do kościoła, słyszę zamiast elek-
tronicznego psiknięcia wodą 

święconą delikatne pytanie: „po coś przy-
szedł?” Prawdę mówiąc od jakiegoś czasu 
sam zacząłem je sobie zadawać. Aż do-
szedłem do tego, że to pytanie zadał Jezus 
w Ogrodzie Oliwnym Judaszowi – Przyja-
cielu, po coś przyszedł? (Mt 26, 50). Tym 
bardziej mi przypasowało… i natychmiast 
pojawiło się kolejne: co zrobić, by nie 
skończyć jak Judasz? Żeby z Mszy św. 
nie pójść jak on prosto w ciemność? Prze-
cież nawet przystąpienie do Komunii św. 
nie daje gwarancji, czytamy bowiem: po 
spożyciu kawałka [chleba] wszedł w niego 
szatan (J 13, 27). 

Zdrajcy w porę upomnieni
Judasz był apostołem z powołania (jak-

byśmy dziś powiedzieli). Ale… św. Jan 
otwarcie pisze o nim, że był złodziejem 
(J 12, 6). Może tu należy upatrywać po-
czątku jego upadku? Niby wszyscy wie-
dzieli, ale nikt nie udzielił mu braterskiego 
upomnienia. Ilu zgorszeń można by i dziś 
uniknąć, gdyby w porę „zdrajcy” zostali 
upomniani? Można zapytać, a gdzie był 
Pan Bóg? No, na miejscu! Gdy Judasz za-
pytał, czy to nie on zdradzi, Jezus odpo-
wiedział: Tak jest, ty (Mt 26, 25). Ale to 
był jeden z tych kurtuazyjnych rachunków 
sumienia, gdy z pyszną pokorą mówimy: 
„Boże, ale ze mnie grzesznik”. Bóg odpo-
wiada: „zgadza się”. A my na to: „dobrze, 
że tylko my dwaj to wiemy”.   

Zwróćmy też uwagę, kiedy Judasz po-
stanowił wydać Jezusa? Było to po tym, 
gdy Maria namaściła Jezusowi nogi cen-
nym olejkiem. Judasz żachnął się: Czemu 
to nie sprzedano tego olejku za trzysta de-

narów i nie rozdano ich ubogim? (J 12, 5). 
Jakże często dziś słyszymy takie „wzru-
szające” argumenty: po co dawać na Koś-
ciół, skoro tylu jest potrzebujących. Ten 
argument zbił sam Chrystus: Ubogich za-
wsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze 
(J 12, 8). Wymówek i szans na robienie do-
bra rzeczywiście mamy mnogość, a jakże 
rzadko jest w tym Bóg? Judasze tego nie 
rozumieją. Judasze mają własny pomysł 

na religię. Przedziwnie potrafi ą dokonać 
rozdziału – na swoje i Chrystusowe chrześ-
cijaństwo. I gdy Judaszowi jego wizja 
rozeszła się z wizją Jezusa, odtąd szukał 
sposobności, żeby Go wydać (Mt 26, 16). 
Po prostu brak zgody na wolę Bożą. Cenił 
Jezusa, ale nie uznał jako Pana. 

Czego jeszcze uczy mnie historia Ju-
dasza? Tego, że wrogowie Jezusa do swej 
zbrodni potrzebują zawsze zdrajcy. Sami 
nie wiedzą, gdzie go szukać, gdzie ude-
rzyć. Prowadzi ich zawsze ktoś, kto był 
blisko, ale… sprzedał: mąż zdradzający 
żonę, ksiądz rozwiązły czy chciwy, tzw. 
katolik obijający się w pracy, kradnący, 
wspierający aborcję, zaniedbujący rodzinę 
itd. I zawsze za coś: za akceptację grupy, 
awans, chwilową przyjemność itd. Marne 
srebrniki, które ze wstydem i płaczem rzu-
camy potem w konfesjonał.

Tym bardziej mnie to przeraża, gdy 
przyjmuję Ciało Pańskie. To jakbym ca-
łował Chrystusa. I usłyszeć: Judaszu, po-
całunkiem wydajesz Syna Człowieczego? 
(Łk 22, 48). Mrożące! A prawdą jest, że 
często „ufafl uniony” grzechami przycho-
dzę jak Judasz, nie po to, aby szczerze 
oddać Mu cześć. Pokazuję niby innym 
Jezusa, ale w rzeczywistości jestem tylko 
liderem nocnego marszu śmierci. I gdy to 
sobie uświadomię, to tym dalej uciekam 
od Niego. Ze strachu, ze wstydu, z buty. 

Wciąż przyjaciel
Na szczęście mam Wielki Post. Czas 

pytań i szukania odpowiedzi w Słowie Bo-
żym. Pierwsza którą słyszę brzmi: czuwaj-
cie i módlcie się abyście nie ulegli pokusie 
(Mt 26, 41). Tak, tego Judaszowi na pew-
no zabrakło. I znów, jak bumerang, wraca 
do mnie: Przyjacielu po coś przyszedł? 
(Mt 26, 50) I odkrywam coś dla mnie ab-
solutnie fantastycznego! W tym felietonie 
mogłem wszystko napisać głupio, błędnie, 
źle i fałszywie, ale Słowa Jezusa są na 
pewno prawdziwe. I dostrzegam, że On 
nawet po zdradzie wciąż mówi do Judasza 
-– przyjacielu. 

Czyli jest i dla mnie nadzieja. Nawet 
jeśli się zaparłem 77 razy, to wciąż jestem 
przyjacielem Jezusa. Nie muszę skończyć 
jak Judasz. Nie muszę uciekać, by samot-
nie dokonać duchowego samobójstwa. 
Przeciwnie. On chce bym się opamiętał 
i wrócił. Wiem, że to będzie daleka dro-
ga. Będę musiał wziąć swój krzyż. Ale… 
mam nadzieję, że wspomni na mnie…  n

MaM to z BiBlii

Czas Wielkiego Postu to czas pytań. Pytań do siebie i o siebie. 
Bo to czas podjęcia decyzji: czy chcę być z Jezusem? 
Czy do końca?

Wincenty Pipka

Przyjacielu, 
po coś przyszedł?
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to zakonnicy, 1281 to mniszki w zakonach kontemplacyj-
nych, koło 1150 to członkowie Instytutów Świeckich Życia 
Konsekrowanego, zaś 267 to dziewice konsekrowane, 305 
wdów poświęconych Bogu, 2 mężczyzn to wdowcy, 1 pu-
stelnik i 2 pustelnice.

Wszystkie te formy życia konsekrowanego to żywe świade-
ctwo cichej posługi wobec upośledzonych, chorych i umiera-
jących, a także modlitwa w ukryciu.

Papież chciał, aby Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 
był okazją do głębszej refl eksji każdego z nas nad darem życia 
poświęconego Bogu, ale także uświadomieniem sobie jaki jest 
wkład i wsparcie każdego z nas, by te formy życia konsekro-
wanego mogły być nadal obecne w życiu Kościoła, rozwijać 
się i świadczyć wieloraką pomoc wszystkim potrzebującym. n 

25 lat
Jubileusze to ważne wydarzenia, które pozwalają raz jeszcze – po latach 
– nie tylko powracać myślami do początków, ale też kształtować nową 
rzeczywistość przez pryzmat obchodzonych rocznic. Podobnie jest i z tą, 
25. rocznicą ustanowienia przez papieża Jana Pawła II 
Światowego Dnia Życia Konsekrowanego.

Ryszard Gołąbek, pallotyn

Papież św. Jan Paweł II wśród wielu wspaniałych ini-
cjatyw pozostawił także i tę – Światowy Dzień Ży-
cia Konsekrowanego. Ustanowił ten Dzień w 1997 r. 
i powiązał ze świętem Objawienia Pańskiego przypa-

dającym na 2 lutego.
Wśród ochrzczonych są kobiety i mężczyźni, którzy 

przyjmują radykalny styl życia. Wyraża się on w naśladow-
nictwie rad ewangelicznych: posłuszeństwa, ubóstwa i czy-
stości. Jest to poniekąd powołanie w powołaniu, aby wiernie 
trwać przed Panem i w Panu. Śluby zakonne i błogosła-
wieństwo Kościoła, są niejako pieczęcią na tej drodze życia, 
przekonywał bp Jan Piotrowski, ordynariusz diec. kieleckiej 
w homilii wygłoszonej 2 lutego 2021 r. Na 32 tys. osób kon-
sekrowanych w Polsce ok. 18 tys. to siostry zakonne, 11 942 

papieŻ poWiedział

Dwa lata mija od podpisania przez papieża i wielkiego imama Ahmeda Al-Tayeba „Dokumentu 
o ludzkim braterstwie dla światowego pokoju i światowego współistnienia” w Abu Zabi. Pi-
saliśmy o nim na łamach Magdalenki. Teraz papież podziękował imamowi, nazwał go bratem 
i przyjacielem oraz towarzyszem wyzwań i ryzyka w walce o braterstwo. Tak o tym mówił: Jego 

świadectwo bardzo mi pomogło, ponieważ było to świadectwo odważne. Wiem, że nie było to łatwe zadanie. Ale 
dzięki Tobie mogliśmy zrobić to razem i pomóc sobie nawzajem. Najpiękniejsze ze wszystkiego jest to, że to pierwsze 
pragnienie braterstwa zostało skonsolidowane w prawdziwe braterstwo. Dziękuję Ci bracie, dziękuję. Za podejmo-
wane wysiłki na rzecz powstania dokumentu z Abu Zabi podziękował również szejkowi Mohammedowi bin Zayedowi 
i sędziemu Abdelowi Salamowi, przyjacielowi, pracowitemu, pełnemu pomysłów, który pomógł nam iść naprzód. – Dziękuję wam 
wszystkim za postawienie na braterstwo, ponieważ dzisiaj braterstwo jest nową granicą ludzkości. Albo jesteśmy braćmi, albo niszczymy się 
nawzajem. Dziś nie ma czasu na obojętność. Nie możemy umyć rąk. Z dystansem, z lekceważeniem, z pogardą. Albo będziemy braćmi, albo 
wszystko się rozpadnie. n

To słowa papieża Franciszka wypowiedziane podczas przesłania 
wideo z okazji Międzynarodowego Dnia Ludzkiego Braterstwa
ogłoszonego przez ONZ.

za: KAI.pl

Albo jesteśmy braćmi, 
albo niszczymy się nawzajem
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zaMiast Wstępniaka

wa lata mija od podpisania przez papieża i wielkiego imama Ahmeda Al-Tayeba „Dokumentu 
o ludzkim braterstwie dla światowego pokoju i światowego współistnienia” w Abu Zabi. Pi-

. Teraz papież podziękował imamowi, nazwał go bratem 
Jego 

świadectwo bardzo mi pomogło, ponieważ było to świadectwo odważne. Wiem, że nie było to łatwe zadanie. Ale 
dzięki Tobie mogliśmy zrobić to razem i pomóc sobie nawzajem. Najpiękniejsze ze wszystkiego jest to, że to pierwsze 

. Za podejmo-
wane wysiłki na rzecz powstania dokumentu z Abu Zabi podziękował również szejkowi Mohammedowi bin Zayedowi 

albo niszczymy się nawzajem
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co słychaĆ pod aniołaMi

W Kawiarence opowieści i zdjęcia z kolejnej wyprawy rodzinnej 
do Izraela, ale tym razem mniej uczęszczanymi szlakami.

Marlena Rowińska

podziemne miasto zwane Miastem Wolności, 
którego mieszkańcy nie płacili podatków.

Zobaczyliśmy ogromny krater w Ziemi, 
który okazał się nie być kraterem, UFO na pu-
styni Negew, które okazało się być odblaskiem 
z wielkiej farmy fotowoltaicznej. Zwiedzając 
kaniony na pustyni Negew dotarliśmy do Ejla-
tu by po kąpieli w Morzu Czerwonym dotrzeć 
do Jordanii, w niej do jednego z cudów świata, 
czyli Petry – olbrzymiego miasta Nabatejczy-
ków – wykutego w skałach.  Mogliśmy rów-
nież z naszymi przewodnikami powspinać się 
na skały i pobawić w gigantycznej piaskow-
nicy Wadi Rum pełnej drobno zmielonego 
czerwonego piachu. Beduini, jazda na wiel-
błądach, pyszne ryby…

Choć podróż w upale i piachu męczy, 
Agnieszka i Paweł udowodnili nam, że woda 
w Izraelu jest wszędzie i kąpiel możliwa jest 
niemal w każdym miejscu.

Ta wyprawa dała okazję do zachwytu 
nad geniuszem Boga Stwórcy utrwalonym 
w stworzeniach. Na przykład w – wydawałoby 
się – powszechnej na tamtych terenach i nie-
ciekawej na pierwszy rzut oka roślinie jaką 
jest drzewo chleba świętojańskiego (karob), 
której strąki zawierają dokładnie pięć nasion 
tej samej wagi – dokładnie 0,2 g. Arabowie 
wykorzystywali je jako odważniki w wagach 
do ważenia kamieni szlachetnych. Obecna 
nazwa karat, wykorzystywana do określania 
wielkości diamentów i czystości stopu złota, 
pochodzi właśnie od tej roślinki. n

Podróż do Ziemi Pana

Rok temu Agnieszka Wędrychow-
ska i Mira Majdan pokazywały 
nam w Kawiarence pod Anioła-
mi piękne slajdy ubrane w cie-

kawe wspomnienia z czasu Szkoły Biblijnej, 
którą dane im było ukończyć w Jerozolimie. 
Przeszliśmy wtedy śladami Jezusa Chrystu-
sa i proroków. Tuż przed Świętami Bożego 
Narodzenia Agnieszka i Paweł Woronieccy 
zabrali nas w niezwykłą podróż. Niby do tej 
samej Ziemi Świętej, a jakże innej od tej, któ-
rą znamy z pielgrzymek i kart pocztowych.

Izrael to niewielki kraj w porównaniu 
z Polską. Tylko 80 km szerokości i 460 km 
długości. Na tak małym obszarze spotykamy 
jednak różnorodność klimatów i krajobra-
zów. Nad morzem mamy do czynienia z kla-
sycznym klimatem śródziemnomorskim. 
W głębi kraju natomiast znajdujemy ośnie-
żone góry wznoszące się na 2800 m. n.p.m., 
stepy, półpustynie i totalną pustynię z oazami 
pełnymi wody, dającymi wytchnienie w cza-
sie upału. Paweł i Agnieszka zabrali nas na 
wyprawę od góry Hermon na północy, gdzie 
znajdują się źródła Jordanu i piękne lasy, po-
przez podnóża wzgórz Golan, poprzecinane 
głębokimi wąwozami wyżłobionymi przez 
rzeki i strumienie, zieloną Galileę, świętą 

Jerozolimę, średniowieczną Akkę, pustynną 
Beer-Szewę, aż po tętniący kurort nad Mo-
rzem Czerwonym z pięknymi rafami – Ejlat 
i kamienne miasto Petrę oraz czerwoną pu-
stynię Wadi Rum w Jordanii. Pokazali nam 
wzniosłe budowle Heroda Wielkiego: twier-
dzę Masadę, fortecę-górę Herodion – miejsce 
jego ostatecznego spoczynku. Zwiedziliśmy, 
co prawda tylko oczami, przepiękną Jaskinię 
Aszkalom, która jest zaledwie 11 km od Je-
rozolimy. Podziwialiśmy różne oblicza Matki 
Bożej w Nazarecie. Zawitaliśmy do Kafara-
naum do Monasteru Dwunastu Apostołów. 
Podziwialiśmy basen heksagonalny i organy 
bazaltowe w rezerwacie Meshushim. Próbo-
waliśmy naszej wiary krocząc po Jeziorze 
Galilejskim – na szczęście nasi przewodnicy 
okazali się być małej wiary, więc mogli swo-
bodnie w nim pływać. W przeciwieństwie 
do Morza Martwego, gdzie prawie im się 
udało – leżeli na wodzie. Wspięliśmy się 
na Górę Tabor, gdzie człowiek przemienia się 
w Bazylice  Przemienienia Pańskiego.

Odkryliśmy co kryje się pod ziemią: 
w grotach Rosz ha-Nikra – hucząca woda; 
w twierdzy Akka – tunel, którym ostatni 
krzyżowcy uciekli przed muzułmanami na 
statek; w Parku Narodowym  Bet Guvrin – 
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Kawiarenka czeka na Ciebie w niedziele od 10.00 do 15.00!
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Wiara

Jak dobrze przeżyć
Wielki Post ?

Chyba nikomu nie trzeba tłuma-
czyć, jak bardzo ważny to czas. 
Z perspektywy ostatniego roku 
widzimy, jak pandemia zbiera 

swoje żniwo, tym bardziej pobudzając nas 
do refleksji nad tym, co jest istotne w ży-
ciu dla nas, naszych rodzin i innych osób.

Kościół w okresie Wielkiego Postu, 
przypominając słowa Pana Jezusa, propo-
nuje trzy drogi przybliżenia się do Boga: 
post, jałmużnę i modlitwę. Wszyscy do-
skonale wiemy, że nie chodzi tu tylko 
o praktyki pokutne, ale o coś więcej, o na-
wrócenie serca. Oczywiście wyrzecze-
nia, posty i modlitwa to duchowa droga  
do nawrócenia, ale najważniejsza jest nasza 
przemiana i do niej jesteśmy zobowiązani. 
W liturgii będziemy słyszeli wielokrotnie 
wezwanie: Nawróćcie się! Nawróćcie się 
do Mnie całym swym sercem! (Jl 2, 12).

Los ludzki obarczony cierpieniem
Widzimy na czym panu Bogu najbar-

dziej zależy. Jakże mocno wybrzmiewają 
słowa Pana Jezusa w kontekście Ewange-
lii: Powiadam wam, lecz jeśli się nie na-
wrócicie, wszyscy tak samo zginiecie (Łk 
13, 3). Jezus nawiązuje tu do wstrząsają-
cego wydarzenia znanego rozmówcom: 
zawalenia się wieży budowanej w Siloa 
i śmierci osiemnastu osób. Można do-
mniemać, że śmierć tych ludzi była wyni-
kiem ich grzeszności, ale Chrystus uczy 
nas właściwego odczytywania tej trage-
dii. Przez te wydarzenia przypomniał, że 
śmierć może zaskoczyć każdego z nas. 
Przecież ciągle słyszymy wstrząsające 
wiadomości o katastrofach, zabójstwach, 
nagłych zgonach, czy wypadkach. War-
to zadać sobie pytanie: co Bóg chce mi 
powiedzieć przez to co słyszę? Czasem 
niespodziewana choroba lub inne tragicz-
ne wydarzenia zmuszają nas do zmian 

w naszym życiu i naszych najbliższych. 
Nawrócić się – ale dlaczego i w jaki 
sposób? Można zilustrować nawróce-
nie, porównując je do podróży. Modny 
niegdyś szlagier zaczynał się od słów: 
„Wsiąść do pociągu byle jakiego”. Miał 
nas zawieść dokądkolwiek, byle dalej od 
otaczającej nas rzeczywistości. Jednak 
doświadczenie uczy, aby lepiej wysiąść 
z takiego pociągu, bo można nie dotrzeć 

do zamierzonego celu. Należy przeczytać 
„rozkład jazdy” i podążać we właściwym 
kierunku. 

Ratunek w uczynkach
Potrafimy nieraz mówić długo i pięknie 

o nawróceniu, ale nie oznacza to, że jeste-
śmy nawróceni. Zmiana może być chwilo-
wa i nie przynosić owoców, jak poucza nas 
o tym Pan Jezus w przypowieści o nieuro-
dzajnym drzewie figowym.

Papież Franciszek mówi o tym wprost: 
Nie pozwól zatem, aby ten czas łaski prze-
minął daremnie, w zarozumiałym złu-
dzeniu, że to my jesteśmy panami czasu 
i sposobu naszego nawrócenia ku Niemu. 
W wielkopostnym orędziu przedstawił 
swój punkt widzenia na temat przeżywa-
nia tego okresu. Napisał, że kluczem do 
niego powinny być uczynki miłosierdzia. 
Po lekturze orędzia można wyłonić pięć 
niezawodnych wskazówek, które pomogą 
nam lepiej przeżyć ten wielkopostny czas:

n Odkryj Boże Miłosierdzie w Biblii
n Przyjmij Boże Miłosierdzie w spowie-
dzi
n Codziennie pomyśl o tym co miłosier-
nego zrobiłeś
n Odkryj ciszę na nowo
n Wyjdź do ubogich i odrzuconych.

Miłosierdzie Boże zmienia serce czło-
wieka i pozwala mu doświadczyć wiernej 
miłości sprawiając, że i on staje się zdolny 
do miłosierdzia – pisze papież.

Katalog uczynków i sposobów ich wy-
rażania jest bardzo długi. Ofiarność, obec-
ność, współodczuwanie, miłość, czułość, 
cierpliwość to tylko niektóre z nich.

Każdy może odszukać je we własnym 
sercu i we właściwy sobie sposób prakty-
kować miłosierdzie. Oczywiście wejście 
w okres Wielkiego Postu najlepiej byłoby 
zacząć od spowiedzi, bo droga do wyzwo-
lenia wiedzie przez konfesjonał – podpo-
wiada papież. Przyjmijmy czas Wielkiego 
Postu, jako czas ogromnej łaski. To kon-
kretny dar dla nas. To odpowiedź Boga 
na nasze słabości, lęki i niedoskonałość. 
Wielki Post to czas pokuty, ale nie jest to 
okres smutny. Jest to radosny i poważny 
trud, by ogołocić się z naszego egoizmu, 
naszego starego człowieka – mówi papież. 
Uchwyćmy się więc powtórzonej trzykrot-
nie przez Pana Jezusa wielkiej obietnicy: 
A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda 
tobie (Mt 6, 4). n

Weszliśmy w Wielki Post, kolejny w naszym życiu. 
Jest to czas trudny, obfitujący w całą gamę przeżyć i emocji,  
czasem bardzo skrajnych. 

Barbara Habich
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Szczęść Boże,
Piszemy do Was z odległego kraju 

w Afryce, z Kamerunu, gdzie rozpoczęły-
śmy prace nad budową sierocińca dla po-
nad trzydziestu podopiecznych. Warunki 
socjalne i życiowe nie należą do najłatwiej-
szych. To taki swoisty życiowy survival.

Wraz innymi siostrami z naszego Zgroma-
dzenia Opatrzności Bożej, widząc ogromne 
potrzeby miejscowej ludności, postanowiły-
śmy działać. Trudna rzeczywistość afrykań-

ska, choroby tropikalne, a ostatnio problemy 
związane z pandemią, skłoniły nas do podję-
cia decyzji o budowie sierocińca. W ostatnim 
czasie pandemia i AIDS odebrały rodziców 
wielu dzieciom. Pragniemy, by pomimo tych 
tragicznych wydarzeń, te osierocone dzieci 
doświadczyły miłości.

Prace przy budowie sierocińca już roz-
poczęliśmy. Trzeba się spieszyć, bo te dzie-
ci-sieroty, nie mają miejsca, by mieszkać, 
uczyć się i żyć. Poza dobroczyńcami z Pol-
ski, z pomocą przyszła także miejscowa 
ludność, angażując się w prace budowlane. 

To, co teraz „spędza nam sen z po-
wiek”, to kwestia wyposażenia wnętrz. 
W związku z tym, z ogromną pokorą zwra-
camy się do wszystkich ludzi dobrej woli 
o pomoc w urządzeniu sierocińca dla na-
szych podopiecznych. Będziemy wdzięczni 
za okazane serce i życzliwość. 

Modlitwa w intencji realizacji tego 
dzieła miłosierdzia oraz wszelka pomoc 
materialna jest dla nas wyrazem tego, że 
Pan Bóg wciąż wzywa nas do realizowania 
przykazania miłości wobec tych najmniej-
szych i bezbronnych.

Zapewniamy o naszej wdzięczności 
i pamięci w naszych modlitwach, które za-
nosimy wraz naszymi podopiecznymi.

Siostry ze Zgromadzenia Opatrzności 
Bożej. n

List z Kamerunu
Otrzymaliśmy go od sióstr  
ze Zgromadzenia Opatrzności 
Bożej, które niegdyś gościły  
w naszej parafii. Czym prędzej 
przekazujemy treść listu  
naszym Czytelnikom.
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hyMn o Miłości

Ona: Rzeczywiście na pierwszy rzut 
oka ten cytat przypomina dawne złośliwe 
powiedzenie adresowane do zdetermino-
wanych w szukaniu męża panien: „Niech 
by bił, niech by pił, byleby był”.

On: Tak, ale pamiętajmy, że mamy 
jako ludzie, tę fatalną tendencję odwra-
cania wektora w miłości. Miłość powinna 
być zawsze skierowana na drugiego czło-
wieka, a nie na siebie. A jeśli tak ustawi-
my kierunek, to już wszystko się zgadza.

Ona: To chyba zbyt duże uproszczenie. 
Czyli, jeśli chcę dla drugiego człowieka 
dobra, a on tego nie odwzajemnia, a wręcz 
pasożytuje na mojej miłości, to jest ok? 
Trudno się z tym zgodzić.

On: No właśnie nie. Miłość do drugie-
go człowieka nie pozwala Ci „hodować” 
w nim pasożyta. Miłość jest wymagają-
ca. Często o tym zapominamy. Najpierw 
jesteśmy gotowi pobłażać, zgadzać się 
na wszystko, a gdy się ockniemy, stwier-
dzamy, że tego już za wiele.

Ona: Wiesz co? Wydaje mi się, że roz-
patrujemy to zbyt jednostkowo jako miłość 
męża do żony i odwrotnie. Wyobraźmy 
sobie ją jak namiot nad małżeństwem, któ-
ry chroni przed deszczem zła, grzechów, 
niepowodzeń, chorób, utraty pracy itp. 
To dużo bardziej zachęcające.

On: Jasne. Bardzo dobre porównanie. 
I ważne jest wtedy, z jakiego materiału 

jest ten namiot, czy dobrze rozstawiony, 
naciągnięty, czy rozbity na górce, czy 
w dole, gdzie może nas zatopić. Sporo 
pracy własnej trzeba włożyć, by taki na-
miot spełnił swoją rolę.

Ona: Jednak wciąż wydaje mi się, że 
nie uciekniemy od tego, że prawdziwa mi-
łość wymaga od nas zgody na wszystko, 
co życie przyniesie, nawet gdyby nam ten 
namiot przeciekał. Po prostu konsekwen-
cji. Wybrałam, że chcę kochać, to kocham 
do końca.

On: Dlatego chyba tak ważne jest za-
topienie miłości małżeńskiej w Miłości 
Boga, czyli sakrament. Wtedy to nabiera 
sensu. Wtedy zgoda na to, co „życie przy-
niesie”, zamienia się w spełnianie woli Bo-
żej. Może nie boli mniej, ale nabiera sensu.

Ona: I przede wszystkim zyskujemy 
pewność, że nie jesteśmy sami. Bo rzeczy-
wiście prawdziwa miłość polega na cią-
głym oddawaniu siebie, a to nie odbywa 
się bez bólu. Wsparcie kogoś, kto już to 
przeszedł – bezcenne. n

Czy to ma oznaczać, że miłość to przyzwolenie na upokarzanie, 
na odzieranie z godności, na pozwalanie, by ktoś przekraczał 
wyznaczone przez nas granice? Jeśli tak ma wyglądać miłość, 
to… co w niej zachęcającego?

Iza i Wincenty Pipkowie

Bank pomysłów Znosić 
siebie nawzajem w miłości. Poświęcić się 
dla drugiej osoby? Zrezygnować z siebie? 
Czy zawsze i do końca? jak to robić?

  wspólnie poszukamy woli Bożej w na-
szym małżeństwie, nawet jak trudno 
będzie nam ją zrozumieć – będziemy ją 
konsekwentnie przyjmować.

  Zastanowię się przez chwilę, jak reaguję 
na uwagi współmałżonka, które mi się nie 
podobają.

  odpuszczę w wymianie zdań między 
nami – nie zawsze musi stanąć na moim.

  Podaruję współmałżonkowi coś, co jest 
dla mnie cenne, a jest też ważne dla nie-
go/niej (czas, przyjemność, słowo itp).

  Zrezygnuję ze swoich planów, celów 
na rzecz planów współmałżonka czy też 
naszych wspólnych.

  wysłucham ze zrozumieniem proble-
mów współmałżonka, będę dla niego/niej 
wsparciem.

  opowiem współmałżonkowi o swoich 
problemach, nawet gdy będę obawiać się 
reakcji.

  Nie będę negatywnie oceniać czy ko-
mentować zachowania współmałżonka, 

poszukam raczej przestrzeni do wspólnej 
konstruktywnej rozmowy.

  wybaczę współmałżonkowi wszystkie 
dotychczasowe uszczypliwości, krytykę 
i uwagi skierowane do mnie, z życzliwoś-
cią o tym powiem.

  Z miłości nie pozwolę, by współmałżonek 
tylko i wyłącznie czerpał z mojej miłości, 
stawiam granice, by moja godność nie 
została naruszona. 

  A jak moja miłość wszystko znosi…
Doskonała miłość może wiele znieść i przy 
pomocy Bożej łaski pomoże pokonać wszel-
kie trudności. Nie ustawajmy!

Miłość
wszystko znosi

Miłość
wszystko znosi

MiłośćMiłośćMiłość
wszystko znosiwszystko znosiwszystko znosi

Miłość
wszystko znosi
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kościół W drodze

Kobiety w Kościele 
to jakaś porażka
– Puk puk.
– Kto tam?
– To my, więcej niż połowa Kościoła!

Ks. Ryszard Gołąbek SAC

Taki improwizowany dialog 
krzyczały kobiety w stronę hie-
rarchów udających się na synod 
w 2018 roku.

Kto jest uczniem Jezusa, powinien być 
czołowym obrońcą godności kobiet i męż-
czyzn, bowiem jak przekonuje św. Paweł: 
Nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszy-
scy bowiem jesteście jednym w Chrystusie 
(Ga 3, 28).

Błędne widzenie roli kobiety w Koś-
ciele zmienia religię sławiącą Boga, któ-
ry zmartwychwstał na promującą Boga, 
który przybija do krzyża. Brzmi okropnie 
i niedorzecznie, ale dokładnie tak mogą 
postrzegać wiarę osoby, które nie czują się 
wyjątkowe w oczach Boga.

Być kobietą – jakie to cudowne
Jako kobieta czuję się cudowna. Uwa-

żam, że jestem ogromnym skarbem i dlate-
go muszę walczyć o siebie, o swoje serce, 
o miłość, a także dążyć ku doskonaleniu 
siebie. Pragnę upiększać świątynię swoje-
go ducha, chcę oczyszczać wnętrze i mam 
zamiar codziennie otwierać drzwi przed 
tym, który jest moim Panem i Bogiem – 
przekonuje jedna z kobiet na swoim blogu.

W momencie, gdy Jezus głosił na-
ukę, podążały za nim kobiety, jako 
część grupy Jego uczniów. Żadna  
nie została odrzucona czy wzgardzona.  
Dla kobiet również łamał obyczaje 
i konwenanse, np. rozmawiając z Sa-
marytanką. Po zmartwychwstaniu także 
objawił się najpierw kobietom. Podczas 
drogi krzyżowej to Weronika, jako jedy-
na, miała odwagę wyjść z tłumu i wy-
trzeć Jezusowi twarz.

Wyjątkowe jest także to, że choć Bóg 
mógł przyjść na świat w każdy możliwy 
sposób, to wybrał drogę przyjścia jak 
każdy człowiek. I nie objawił się z tą no-
winą mężczyźnie, a jedynie Maryi.

Macierzyństwo jest niesamowitym da-
rem. To my, jako kobiety, tworzymy nie-
rozerwalną, niepowtarzalną, jedyną więź 
z dzieckiem, której żaden inny ojciec nie 
zawiąże nigdy. To nasza płeć otrzymała 
straż nad życiem, które rozwija się w jej 
ciele. My, jako matki, karmimy dziecko. 
Niestety przez wieki świat pokazuje, że 
nie zawsze chcemy się decydować by ko-
chać – można wyczytać we wspomnia-
nym blogu. Dlatego nie boli mnie to tak, 
że nie mam możliwości bycia księdzem.

Każdy ma swoje miejsce
Współczesny klerykalizm, a także wy-

korzystywanie władzy duchowej do róż-
nych nadużyć, bierze się stąd, że zepchnię-
to „maryjny” – kobiecy wymiar Kościoła 
na margines.

Wszyscy mają w Kościele swoje miej-
sce. I tak Maryja symbolizuje świecką 
świętość i jest w centrum życia Kościoła, 
Piotr to urząd apostolski; nie jest w cen-
trum, ale na czele; Dwunastu – kolegial-
ność; Paweł reprezentuje tych, którzy wy-
chodzą na zewnątrz, prototyp wszystkich 
misjonarzy; Nikodem – to wszyscy poszu-
kujący; Maria Magdalena i inne kobiety 
u grobu Jezusa – to od nich zaczyna się 
wiara w zmartwychwstanie; Marta i Maria 
– Kościół domowy i gościnność; Józef – 
ojcostwo i praca; Jakub – tradycja i prawo; 
outsiderzy – grzesznicy i celnicy; dzieci – 
ubodzy i niewykształceni; Judasz – zdrajcy.

Wiara kształtuje Kościół,  
nie władza

W Kościele nie chodzi o władzę, lecz 
o wiarę i jedność z Bogiem. Władza ma 
temu właśnie służyć, aby wszyscy uwie-
rzyli tak jak Maryja. Jeśli rozerwiemy ten 
związek, Kościół zamienia się wyłącznie 
w instytucję. Kobiecy wymiar wprowadza 
do Kościoła właśnie to, że wszystko zaczyna 
się od relacji. Od Maryi zaczął się Kościół, 
nie od Piotra. Nie od budynków i przepisów.

Jeśli w Kościele nie będziemy dbali 
o relacje, o wspólnotę, o spotkanie, Koś-
ciół stanie się zimny i nieprzyjemny jak 
prosektorium – mówił podczas Mszy św. 
do uczestników Diecezjalnej Pielgrzymki 
Kobiet Katolickich do Matki Bożej Królo-
wej Rodzin bp Adrian Galbas.

Nowe otwarcie
Zapewne takie rozumienie kobiecości 

skłoniło papieża Franciszka do powołania 
po raz pierwszy kobiety – siostry Natha-
lie Becquart na stanowisko podsekretarza 
Synodu Biskupów. Jako pierwsza kobieta 
będzie miała prawo do głosowania na sy-
nodzie. Zakonnica ta jest dyrektorką kra-
jowej Służby ds. Ewangelizacji młodych 
i powołań Konferencji Episkopatu Francji. 
Siostra Nathalie uczestniczyła w przygo-
towaniach do synodu na temat młodzieży 
w 2016 roku, a trzy lata później została 
wyznaczona przez papieża jako konsul-
torka Sekretariatu Generalnego Synodu 
Biskupów. n
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Siostra Nathalie Becquart  
– powołana przez  
papieża Franciszka  
na stanowisko  
podsekretarza  
Synodu biskupów
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zapytaj księdza

Tylko gorzej?

Nie robiłem ankiety wśród 
wiernych i trudno mi powie-
dzieć, jak widzą i jak prze-
żywają parafianie zmiany 

wskazane w pytaniu. Druga kwestia to, 
w jakich proporcjach widzą korzyści du-
chowe lub straty, wynikające z tych zmian. 
To, co napiszę o korzyściach duchowych 
i stratach, wynika z pojedynczych syg-
nałów od wiernych i moich przemyśleń 
związanych z sytuacją epidemiczną.

Ufność w Bogu
Po pierwsze, mamy doświadczenie kru-

chości naszego życia, ale przecież jeste-
śmy „w ręku Pana Boga”. To, co niedawno 
wydawało się takie trwałe i pewne, choć-
by to, że mamy łatwy dostęp do świątyni,  
do Mszy św. i innych sakramentów, okaza-
ło się bardzo niepewne. 

Wiele osób uczestniczy we Mszy św. 
poprzez media, gdyż po prostu boi się 
przychodzić na Mszę św. do kościoła. 
Warto w tym miejscu im uświadomić, że 
w naszym kościele robimy wszystko, co 
możliwe, aby było jak najbezpieczniej: po 
każdej Mszy św. wietrzymy kościół dzięki 
wcześniej zainstalowanej wentylacji, pil-
nujemy maseczek, by były na nosie i na 
ustach uczestników, wprowadziliśmy do-
datkowe Msze św. w niedziele, aby pilno-
wać limitów w świątyni, rekomendujemy 
Komunię św. na rękę i stosujemy płyny do 
dezynfekcji tuż przed Komunią św. 

Owszem, respektujemy zasady sanitar-
ne, ale przede wszystkim w Bogu pokłada-
my ufność, gdyż On jest Panem wszystkie-
go, czyli ta sytuacja uczy nas wiary i także 
tego, że wszystko jest łaską – udział we 
Mszy św., przyjęcie sakramentalnej Ko-
munii św., spotkania grup, czy działająca 
kawiarenka lub biblioteka.

Szkoła człowieczeństwa
Po drugie, cała ta sytuacja pandemicz-

na, na którą nie mamy wielkiego wpływu, 

uczy nas tego, że jednak mamy wpływ 
na to jak ją przeżywać. Nawet najtrud-
niejsze sytuacje zewnętrzne mogą być 
szkołą naszego człowieczeństwa. Pan 
Bóg, dopuszczając te trudne sytuacje, nie 
chce nam dokuczyć, ani nas zniszczyć, 
ale wewnętrznie oczyścić, uszlachetnić 
i uświęcić, byśmy stawali się ludźmi szla-
chetnymi, wrażliwymi na innych, po pro-
stu świętymi. Widzimy w tym czasie, jak 
wiele osób z oddaniem i zaangażowaniem 
pełni posługę zawodową, czy wolontaria-
cką, pomocną wobec ludzi chorych, star-
szych i potrzebujących. A nawet choćby 
ci, którzy po prostu cierpliwie i pogodnie 
na co dzień znoszą niedogodności, mogą 
wzrastać w swoim człowieczeństwie.

Rodzina ma szansę
Po trzecie, jest to szansa dla naszych 

rodzin, które nagle zaczęły być ze sobą 
razem, dzięki nauczaniu i pracy online 

w domu. To szansa, by wejść w głębsze 
relacje małżeńskie, rodzicielskie i brater-
skie. Wiele czasu jesteśmy razem w domu; 
oby to faktycznie było razem, a nie obok 
siebie pod jednym dachem. Możemy ra-
zem modlić się w naszym Kościele do-
mowym, możemy razem odpoczywać, np. 
przez wspólny spacer, grę planszową, czy 
wspólny posiłek. Możemy na nowo uczyć 
się rozmawiać ze sobą, nie tylko na tematy 
techniczne (co i kiedy zrobić), ale rozma-
wiać o swoich zainteresowaniach, proble-
mach, przeżyciach, dzieląc radości i smut-
ki z najbliższymi. Możemy odkrywać 
głębszą prawdę o sobie i o najbliższych, 
możemy uczyć się bliskości, miłości 
i odpowiedzialności za siebie nawzajem, 
wspierając się w tym trudnym czasie.

Tak więc mamy wpływ na to, jak prze-
żyjemy ten niezwyczajny czas i czy choć 
trochę zbliżymy się do Pana Boga i do sie-
bie nawzajem. n

Kolęda dla chętnych, Popielec w zmienionej formie, maseczki podczas Mszy św.,  
Komunia na rękę – czy takie zmiany uczą nas czegoś? Jak wierni z naszej parafii radzą sobie z nimi? 
Czy widzą korzyści duchowe, czy tylko straty?

ks. prob. Mirosław Cholewa
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MaM to z BiBliio WychoWaniU

10 porad, jak radzić sobie 
z przedłużającą się nauką online

1. Codzienne rozmowy
Rodzicu, nawet jeśli sam jesteś zmęczo-

ny, pomyśl o swoim dziecku, pochyl się 
nad jego codzienną pracą online i wspieraj 
każdy wysiłek. Bądź częścią świata swoje-
go dziecka, okaż zainteresowanie jego spra-
wami. Stabilizacja, spokój i pełne wsparcie  
ze strony rodzica to fundament dobrej i wy-
dajnej pracy dziecka. Wszystkie inne elemen-
ty nie będą aż tak wspierać ucznia, jak dobre 
słowo i zainteresowanie ze strony rodziców.  

2. Plan pracy
Pomóż dziecku w planowaniu pracy 

online. Niech dziecko ma stałe miejsce 
na swój plan zajęć szkolnych. Zainteresuj 
się czy plan jest aktualny. Pomóż porząd-
kować i układać materiały oraz pomoce  
do kolejnych przedmiotów zgodnie z pla-
nem lekcji – niech dziecko nie traci czasu 
na przerwach. Porozmawiaj o planowaniu 
pracy własnej, planowaniu czasu na odra-
bianie lekcji. Nagradzaj inicjatywę dziecka. 

3. Miejsce pracy
Pomóż dziecku w organizacji miejsca 

pracy. Utrwalaj nawyk wietrzenia pokoju 

przed pracą. Naucz swoje dziecko „zasa-
dy czystego biurka”. Niech dziecko ma  
na biurku tylko niezbędne przedmioty 
związane z wykonywanym zadaniem. 

4. Czas pracy
Rodzicu, utrwalaj u dziecka przestrzeganie 

czasu pracy na lekcjach online. Niech będzie 
punktualnie na zajęciach, ale jednocześnie 
niech kończy pracę z komputerem razem 
z nauczycielem. Komputer to tylko narzędzie, 
a nie przyjaciel dziecka. Ucz nawyku roztrop-
nego korzystania z urządzeń elektronicznych.

5. Przerwy w pracy
Wspieraj u dziecka właściwe wyko-

rzystanie czasu podczas przerw w nauce. 
Niech twoje dziecko odejdzie od komputera. 
Pamiętaj również, aby przygotować przed 
lekcjami jedzenie i picie dla dziecka. Posiłki 
niech będą zdrowe i zawierają jak najmniej 
cukrów, a picie dla dziecka niech będzie 
w bezpiecznym pojemniku (np. w bidonie).

6. Ruch i rekreacja
Niech twoje dziecko podczas przerw 

w pracy online pospaceruje po pokoju, 

niech na chwilkę wyjrzy przez okno i popa-
trzy w różne odległe miejsca (bliżej-dalej, 
czyli gimnastyka oka). Podczas dłuższej 
przerwy, jeśli to możliwe, niech wyjdzie 
choć na chwilę na świeże powietrze.

7. Wymiana  informacji ze szkołą
Rodzicu, czytaj na bieżąco informa-

cje zamieszczane w dziennikach lekcyj-
nych. Obserwuj wszystko co się dzieje 
w szkole i staraj się być na bieżąco ze 
wszystkimi komunikatami, informacjami 
i wiadomościami. Częścią tych wiado-
mości dziel się z dzieckiem, niech ono 
ma świadomość, że wiesz o wszystkim, 
co się dzieje w szkole.

8. Współpraca z nauczycielem
Jeśli to tylko możliwe, współpracuj z na-

uczycielami, którzy uczą twoje dziecko. In-
teresuj się jak najwięcej wszystkim, co jest 
związane z realizowanymi treściami pro-
gramowymi. Wszelkie nieporozumienia 
czy różnice zdań wyjaśniaj z nauczycielem 
i nie wprowadzaj dziecka w takie sprawy. 

9. Komputer dziecka
Miej nadzór nad urządzeniami z któ-

rych korzysta twoje dziecko. Sprawdzaj 
historię przeglądanych stron oraz kontro-
luj instalowane aplikacje. Najlepiej załóż 
oddzielne konto dla dziecka i nałóż na to 
konto kontrolę rodzicielską. Jeśli nie po-
siadasz wystarczającej wiedzy – znajdź 
w Internecie odpowiedni poradnik i po-
stępuj zgodnie z instrukcjami. Zacznij od 
strony: http://www.dzieckowsieci.pl

10. Oprogramowanie dedykowane
Rodzicu, jeśli chcesz w sposób kom-

pleksowy zadbać o bezpieczeństwo swoje-
go dziecka w sieci, to warto rozważyć za-
kup profesjonalnego narzędzia. Ciekawe 
propozycje znajdziesz na stronach: 

https://www.opiekun.pl
https://www.kaspersky.pl/safe-kids n

Dzieci ze starszych klas podstawówki i młodzież już od roku nie chodzą do szkoły. Jak to znosić?
Jacek Kwiatkowski, pedagog
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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 SO-
BOTĘ 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 MIESIĄ-
CA PO MSZY ŚW. OD 18.00 DO 20.00. 
CAŁODZIENNA ADORACJA ZAPRA-
SZAMY WSZYSTKICH DO CICHEJ, INDYWIDUAL-
NEJ MODLITWY PRZY NAJŚWIĘTSZYM SAKRA-
MENCIE W KAŻDY PIĄTEK OD 7.00 RANO DO 
24.00. TO DOBRA OKAZJA, BY POBYĆ Z JEZU-
SEM 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 NIEDZIE-
LĘ 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 MIESIĄ-
CA NA MSZY ŚW. O 11.00. 
PRZYGOTOWANIA RODZICÓW 
I CHRZESTNYCH ORAZ SPISANIE AKTU 
W SOBOTĘ PRZED PIERWSZĄ NIEDZIELĄ MIESIĄ-
CA O 19.00 W KOŚCIELE, DODATKOWE PRZY-
GOTOWANIE PAR NIESAKRAMENTALNYCH PRZED 
CHRZTEM DZIECKA W SOBOTĘ PRZED PIERWSZĄ 
NIEDZIELĄ   MIESIĄCA O GODZ. 18.00 W DOMU 
MIŁOSIERDZIA. 
MODLITWA WSTAWIENNICZA 
GRUPA MODLITEWNA ODNOWY W DUCHU 
ŚWIĘTYM „EMMANUEL” W PIERWSZE PIĄTKI 
MIESIĄCA OD 17.00 DO 18.00 W POMIESZ-
CZENIU PRZY WEJŚCIU NA CHÓR. 
SPOTKANIA GRUP ODNOWY W DU-
CHU ŚWIĘTYM: „EMMANUEL” W KAŻDY 

Magdalenka

WIELKI POST W WIELKIM POŚCIE 
GORZKIE ŻALE W NIEDZIELE W KOŚCIELE 
O GODZ. 8.00 I W KAPLICY O 9.30 
(ZA UCZESTNICTWO MOŻNA UZYSKAĆ ODPUST 
ZUPEŁNY POD ZWYKŁYMI WARUNKAMI). 
DROGA KRZYŻOWA W KOŚCIELE Z UDZIAŁEM 
DZIECI W PIĄTKI WIELKIEGO POSTU O GODZ. 
17.30, DOROSŁYCH O 18.45. ZACHĘCAMY 
TEŻ DO ABSTYNENCJI OD ALKOHOLU, 
ZŁOTA KSIĘGA TRZEŹWOŚCI JEST WYŁOŻONA 
DO WPISU W KAPLICY ZESŁANIA 
DUCHA ŚWIĘTEGO
ZA KOŁA RÓŻAŃCOWE MSZA ŚW. ZA 
KOŁA RÓŻAŃCOWE 1 MARCA O GODZ. 18.00
ZA DUSZE W CZYŚĆCU MSZA ŚW. 
ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE 2 MARCA 
O GODZ. 18.00
ZA KSIĘŻY MODLITWA ZA KSIĘŻY 
I O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE 4 MARCA 
PO MSZY ŚW. O GODZ. 18.00 DO 19.30
PIERWSZY PIĄTEK 5 MARCA, 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 Z UDZIAŁEM DOROSŁYCH O 7.00, 9.00 
I 18.00, Z UDZIAŁEM DZIECI O 16.30. DO 
CHORYCH UDAMY SIĘ PRZED POŁUDNIEM.
RÓŻANIEC UROCZYSTY RÓŻANIEC 
W PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA 6 MARCA 
O GODZ. 17.00
PARY NIESAKRAMENTALNE 
SPOTKANIE PAR NIESAKRAMENTALNYCH PRZED 
CHRZTEM ICH DZIECKA W SOBOTĘ 6 MARCA 
O GODZ. 18.00
PRZED CHRZTEM PRZYGOTOWANIE 
DLA WSZYSTKICH RODZICÓW PRZED CHRZTEM 
DZIECKA I SPISANIE AKTU W SOBOTĘ 6 MARCA 
O GODZ. 19.00
WYPOMINKI WYPOMINKOWA MSZA ŚW. 
W KOŚCIELE 12 MARCA O GODZ. 18.00
ZA MAŁŻEŃSTWA MSZA ŚW. MAŁŻEŃSKA 
14 MARCA O 18.00
REKOLEKCJE PARAFIALNE 
18, 19, 20 MARCA, MSZE ŚW.  O GODZ. 
9.00, 11.00, 16.30, 18.00, 20.00
– PROWADZI KS. ARTUR FELSZER
PRZED I KOMUNIĄ SPOTKANIE 
RODZICÓW DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH 
W PONIEDZIAŁEK 22 MARCA O GODZ. 20.00

WTOREK O 19.00 W KOŚCIELE LUB W DOMU 
REKOLEKCYJNYM. „NOWE JERUZALEM” W KAŻ-
DY 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 
ZGŁOSZEŃ, W PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 
PRZED POŁUDNIEM. 
KOBIECE SPOTKANIA BIBLIJNE 
ODBYWAJĄ SIĘ: JEDNO W KAŻDY CZWARTEK 
PO MSZY ŚW. O 10.00 W KAWIARENCE 
I DRUGIE W CZWARTKI O 19.00 W DOMU 
MIŁOSIERDZIA. 
MĘSKIE STUDIUM BIBLIJNE ZAPRA-
SZA W ŚRODY NA 20.30 DO DOMU MIŁO-
SIERDZIA MĘŻCZYZN BEZ WZGLĘDU NA WIEK 
I ZNAJOMOŚĆ BIBLII. 
SPOTKANIA MINISTRANTÓW 
I LEKTORÓW ODBYWAJĄ SIĘ W KOŚCIELE 
W CO DRUGĄ SOBOTĘ O 10.00. 
WYPOMINKI MAGDALENKA DRUGI PIĄTEK 
MIESIĄCA – MSZA ŚWIĘTA WYPOMINKOWA 
O 18.00; LESZNOWOLA DRUGA ŚRODA 
MIESIĄCA, MSZA ŚWIĘTA WYPOMINKOWA 
O 19.00. 
PARAFIALNY ZESPÓŁ „CARITAS” 
ZAPRASZA W ŚRODY OD 17.00 DO 18.00. 
BIBLIOTEKA PARAFIALNA 
„NIE TYLKO DLA ŚWIĘTYCH" OFERUJE 
CIEKAWE POZYCJE WYDAWNICZE 
I DEWOCJONALIA W NIEDZIELE PO MSZACH ŚW. 
ORAZ WE WTORKI PO MSZY ŚW. O 18.00 
NA TYŁACH DOMU MIŁOSIERDZIA 
OD 1 PAŹDZIERNIKA. 
CHÓR PARAFIALNY 
SPOTYKAMY SIĘ  W PONIEDZIAŁKI O 19.00 
W KAWIARENCE I ZAPRASZAMY  SERDECZNIE 
WSZYSTKICH  MŁODYCH DUCHEM! 

OGŁOSZENIA	bieżĄce
IMIENINY PROBOSZCZA 
PROSIMY O MODLITWĘ ZA NASZEGO 
PROBOSZCZA KS. MIROSŁAWA CHOLEWĘ 
Z OKAZJI JEGO IMIENIN, W CZWARTEK 
25 LUTEGO NA MSZY ŚW. O GODZ. 18.00
DAR ŻYCIA MOŻLIWOŚĆ ODDANIA KRWI 
28 LUTEGO W GODZ. 9.00 DO 13.00 
W NASZEJ PARAFII
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Proszę opowiedzieć o sobie.
Mam na imię Agnieszka, z wy-

kształcenia jestem żywieniowcem, 
ale pracuję w prywatnej fi rmie, która 
swoją działalność łączy ze wspoma-
ganiem Domów Dziecka. Już jako 
mała dziewczynka czynnie uczestni-
czyłam w życiu Kościoła – najpierw 
byłam bielanką, potem należałam 
do grupy orszakowej, gdzie podczas 
procesji parafi alnych nosiłam szarfę 
św. Franciszka. Kiedy nadszedł czas 
bierzmowania, na patronkę wybrałam 
Marię Magdalenę. Teraz po latach 
wiem, że nie był to przypadek, że 
tak musiało być. Nawet moja mama 
któregoś dnia wspomniała: „widzisz 
wszystko jest po coś… Pan Jezus 
wiedział, że parafi a św. Marii Mag-
daleny i Kawiarenka czekają na Cie-
bie”. Jak sięgam pamięcią, pieczenie 
ciast sprawiało mi niesamowitą przy-
jemność – pieczenie bardzo mnie od-
pręża i uspokaja.
Można przyjść do kawiarenki z za-
ufaniem, że dostanie się tam dobre 
jedzenie? Czy wszystkie wypieki 
są domowej produkcji, z dobrych 
produktów?

Zacznę od krótkiej opowieści. 
Pewnego razu, słysząc ogłoszenia 
w kościele postanowiłam upiec cia-
sto, które mąż dostarczył do Kawiarenki. Tydzień później upie-
kłam następne i następne, i tak już zostało, aż po dziś dzień. Od 
lipca, z błogosławieństwem ks. Proboszcza, wraz z mężem zaj-
muję się Kawiarenką – sprawia mi to bardzo dużo radości i sa-
tysfakcji.

Pandemia zmieniła dotychczasowy charakter Kawiarenki. Piękną 
zastawę  zastąpiły jednorazowe kubki i pudełka – wszystko w tro-
sce o nasze wspólne bezpieczeństwo. Serwujemy tylko i wyłącznie 
świeże, domowe ciasta ze sprawdzonych produktow, bez ulepszaczy. 
Może nie zawsze wyglądają idealnie, ale są smaczne, a w ich wyko-
nanie wkładamy całe serce. Bardzo nas cieszy, gdy kawiarenkę tłum-
nie odwiedzają parafi anie i nie tylko – zdarza się, że czasem brakuje 
ciast, innym razem nadwyżka trafi a do wieczernika.

Z racji na charakter kawiarenki ciasta bywają różne, nie ma go-
towego, powtarzalnego menu, też dlatego, by bywalcy kawiarenki 
mieli różnorodność smaków oraz niespodzianki dla podniebienia.

Przed pandemią kawiarenka tętniła 
życiem. Czy teraz  odbywają się 
w niej  jakieś wydarzenia?

Oprócz niedziel kawiarenka jest 
dostępna dla wszystkich, którzy mają 
taką potrzebę, np. w dni powszednie 
spotykają się różne formacje, a także 
młodzież z ks. Pawłem. Spotkania 
z ciekawymi ludźmi, które prowadzi 
Marlena Rowińska przeniosły się 
do Internetu i są transmitowane 
online. Kiedy będzie możliwość 
organizowania spotkań stacjonarnie, 
na pewno z niej skorzystamy.

Wszystkie atrakcje rodzą się spon-
tanicznie, np. pewnego dnia ks. Mi-
rosław przyniósł fi gurki aniołów, stąd 
narodził się pomysł, by zorganizować 
loterię mikołajkową, innym razem 
ks. Michał przyszedł na latte i stwier-
dził, że chętnie by poleniuchował 
na leżaku w ogrodzie. Po namyśle 
stworzyliśmy szatę grafi czną i zamó-
wiliśmy leżaki ogrodowe,. Na razie 
są cztery, ale latem będzie ich więcej. 
Pewnej niedzieli pan Adam powie-
dział, że nie umie piec ciast, ale w za-
mian przyniósł do Kawiarenki dere-
niówkę własnej produkcji, natomiast 
od pani Hanny z Lesznowoli dostali-
śmy powidła i dżemy owocowe, które 
wykorzystujemy do niedzielnych wy-

pieków. Ktoś inny przyniósł cały karton cukierków, którymi od-
wiedzający mogą się częstować do woli; innym razem w wieczer-
niku czekało ciasto, które ktoś przyniósł do kawiarenki. Bardzo 
cieszą nas takie formy pomocy, uskrzydlają i dają świadectwo, 
że takie miejsce jak Kawiarenka pod Aniołami powinno istnieć.
Jakie są plany na przyszłość?

Mamy wiele planów związanych z rozwojem Kawiarenki, 
między innymi chcielibyśmy zagospodarować ogród tak, by było 
przyjemnie i przytulnie przyjść  i posiedzieć przy kawie. Nie tylko 
dla parafi an, ale dla absolutnie wszystkich odwiedzających.

Zapraszamy wolontariuszy, którzy chcieliby zdobyć punkty 
do świadectwa. Niektórzy uczniowie wraz z rodzicami przycho-
dzą z pomocą, nawet spoza parafi i. Zapraszamy wszystkich, któ-
rzy chcieliby przyjść na niedzielny dyżur, wystarczą chęci.

Mamy nadzieję, że letni ogród zapełni się stolikami wraz z za-
dowolonymi gośćmi. n

Pieczenie ciast mnie relaksuje
Od lipca prowadzi naszą Kawiarenkę pod Aniołami. Ma dużo zapału i zamiłowanie do gotowania 
poparte odpowiednim wykształceniem. Pani aGnieszka doMaŃska-szUlik 
jeszcze nie raz nas zaskoczy wspaniałym deserem.

Rozmawiała Urszula Bulicz
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Takie miejsce 
jak Kawiarenka 
Pod Aniołami 

powinno istnieć.
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