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mam to Z BiBLii

Zacznę więc zwyczajnie, a na-
wet jeśli nie chcesz czytać, to 
i tak napiszę, bo wydaje mi się, 
że powinienem. Postaram się pi-

sać szybko, żebyś nie musiał długo czytać. 
Nikt młody nie lubi jak mu „boomer” tłu-
maczy. Zawsze tak było. Mnie też to dener-
wowało, a Ciebie czeka to samo.

Ale do rzeczy. Chciałbym, żebyś 
nie musiał obchodzić kuli ziemskiej, wraca-
jąc do punktu wyjścia tylko po to, by uznać, 
że jednak jest okrągła. Czasami warto zaufać 
komuś, kto już to sprawdził. I gdy przed ma-
turą w Twojej głowie trwa w najlepsze dzika 
dyskoteka hormonów, stresu, lęków, wyobra-
żeń, a DJ-em jest młodzieńczy bunt, to pa-
miętaj – to, co przed Tobą, to egzamin dojrza-
łości, a nie zbiór zadań testowych.

Chodzi o to, że mając te prawie 20 lat 
powinieneś już umieć podejmować, życio-
we decyzje, jak być sobą. Żebyś nie „ślinił 

się” za chwilę przed szklanym wieżowcem 
w centrum miasta, gdzie dają laptopa, tele-
fon oraz karty na lunch i siłownię w zamian 
za… No właśnie – nie ma nic za darmo. 
Może będzie trzeba „tylko” upaść i oddać 
pokłon? (Mt 4, 9). Może wystarczy powie-
dzieć: nie znam tego Człowieka (Mt 26, 72). 
I tu matura nie pomoże, a dojrzałość ow-
szem. W przeciwnym razie kończy się to 
samowolnym wejściem w „chomikowy ko-
łowrotek”, z którego kiedyś wypadało się 
pierwszego dnia emerytury, a dziś wypada 
się, gdy „spada tempo kręcenia”.

Mając 20 lat chcesz być wolny, praw-
da? Każdy z nas chciał. Zresztą cały czas 
chcemy, tylko po drodze złapaliśmy trochę 
takich „ale”, którymi potrafi my wytłuma-
czyć nasz konformizm, lenistwo, lęk. Ty 
nie masz tego obciążenia i możesz być 
wolny. Pamiętaj jednak, że Ku wolności 
wyswobodził nas Chrystus (Ga 5, 1). I tu 

pojawia się kłopot, bo wszyscy dziś mówią, 
że wolność polega na tym, że nie musisz 
nikogo słuchać. Jak zatem rozpoznać swoje 
powołanie? Przecież, żeby usłyszeć woła-
nie, najpierw trzeba nauczyć się słuchać!

Dobrze, że myślisz o studiach, spraw-
dzasz uczelnie, rozpoznajesz swoje talenty, 
umiejętności, mocne strony. Super! Naj-
ważniejszy w życiu nie jest jednak zawód, 
a właśnie – powołanie. Kiedy masz mniej 
więcej jedną czwartą życia za sobą, to chy-
ba czas najwyższy je znać.

Zakładam, że jeśli czytasz ten list, to 
bywałeś w kościele czasami i Bóg nie jest 
Ci obcy. Choć może akurat nie trafi łem 
na najlepszy okres Twojej pobożności. 
Znasz pewnie ten fragment z Biblii: A te-
raz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które 
uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli 
do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, 
Bóg waszych ojców (Pwt 4, 1). To „słuchaj 
Izraelu” powtarza się często. Najpierw 
naucz się słuchać Boga, jeśli chcesz w ży-
ciu dojść do celu. Bo to, że będziesz szedł 
nie ulega wątpliwości. Można jednak iść 
jedynie po to, aby deptać ziemię, a moż-
na iść, żeby coś osiągnąć. Wydaje mi się, 
że Tobie raczej chodzi o to drugie.

Wiem, że masz trudniej niż moje poko-
lenie. Jesteś jak ten bogaty młodzieniec, 
któremu Chrystus powiedział, żeby zosta-
wił wszystko i poszedł za Nim. Miał chło-
pak dobre intencje, ale się nie zdecydował. 
Mięczak, co? A Ty? Spójrz wokół – ile 
osób wymiękło w małżeństwie czy kapłań-
stwie? Nie byli w stanie – jak młodzieniec 
– zostawić wszystkiego dla Jezusa. Albo 
nałapali tych obciążających „ale”.

Ty jeszcze wszystko możesz. Możesz 
być dojrzały i wolny! Posłuchaj tylko, skąd 
nawołuje Bóg i w tę stronę idź. Sakrament 
małżeństwa – proszę bardzo, zacznij się 
już przygotowywać, a nie dopiero, gdy 
znajdziesz „Kopciuszka” (bo może Cię nie 
wybrać). A może kapłaństwo czy zakon? 
Mało popularne? Księża mają słaby PR? 
To prawda! A może właśnie Ciebie Bóg 
woła, by to zmienić?

Chcesz być dojrzały? Naucz się słuchać. 
Słuchać Boga! I z nim podejmować decy-
zje. Wszystkie będą trafne i przeżyjesz ży-
cie w pełni. Choć łatwo też nie będzie.

Wiem, że Bóg może wydawać Ci się 
staroświecki. Słusznie – On taki jest! Bo 
przetrwał od początku świata, a w tym 
czasie przeminęło wiele postępowych 
nowości. 

mam to Z BiBLii

Za naszych czasów… Albo nie: najważniejsza jest matura… 
Albo jeszcze inaczej: studia już nic nie znaczą… ee, też nie tak. 
Kasa się liczy… to takie oklepane… 

Wincenty Pipka
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Z całkowicie pełnym zaufaniem powiedziała „tak”. Przyjęła tę 
miłość, a potem przeniosła ją przez całe życie, mimo ciężkich, 
najcięższych prób, we wszystkim z wiarą i nadzieją. Jako Matka 
Syna Bożego, Maryja okazywała tę miłość również Bogu Ojcu 
poprzez wypełnianie przepisów Prawa Mojżeszowego (np. Łk 
2,21-24. 41-42), a także poprzez modlitwę.

Jezus
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzo-

nego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał ży-
cie wieczne (J 3, 16). Umiłowawszy swoich na świecie, do końca 
ich umiłował (J 13, 1), aż do męki i śmierci... aby życie przynieść 
światu; zwycięstwo nad złem, grzechem i ich konsekwencją – 
śmiercią. Ta wielka miłość Boga do człowieka objawia się nadal 
w Eucharystii, gdzie Jezus pozostał z nami pod postacią chleba 
aż do skończenia świata.   

Ja
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze 

i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda 
będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest 
dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec 
wasz jest miłosierny (Łk 6, 35-36).

Ale żeby nie ustała w nas ta miłość, dalej trzeba wszyst-
kiemu wierzyć, we wszystkim pokładać nadzieję i wszystko 
przetrzymać. 

Miłość
Historia świata jest walką pomiędzy dwoma rodzajami miłości: 
miłością do siebie samego – aż do zniszczenia świata; 
i miłością do innych – aż do rezygnacji z siebie samego. 
Ta zawsze widoczna walka trwa także w naszych sercach.

Ryszard Gołąbek, pallotyn

Słowa św. Augustyna przytoczone tuż po tytule precyzyj-
nie diagnozują miłość, która może być darem z siebie dla 
innych i uświęceniem, albo okazją do zatracenia siebie 
i niszczenia wszelkich relacji. Ta sama miłość! Bardzo 

trzeba starać się, by była rozwijana we właściwym kierunku. 
I uczyć się od najlepszych.

Św. Józef
Głos mówiącego milczeniem. Ewangelie mówią wyłącznie 

o tym, co św. Józef uczynił, a nie informują o tym, co powiedział. 
Nic nie mówi, ale swą postawą pokazuje wartość życia. Oznacza 
to, aby mniej mówić, ale mieć właściwą postawę w życiu osobi-
stym, rodzinnym czy społecznym i zawodowym. Był za to zasłu-
chany w to, co mówił do niego Pan Bóg. Tak bardzo był nasycony 
Słowem, że umiał je rozpoznać także we śnie.

Św. Józef to także prawdziwy mężczyzna. Papież Franciszek 
w homilii inaugurującej jego pontyfi kat z 19 marca 2013 r. mówił: 
W Ewangeliach św. Józef jawi się jako człowiek silny, mężny, pra-
cujący, ale w jego charakterze pojawia się wielka wrażliwość, która 
nie jest cechą człowieka słabego, wręcz przeciwnie – oznacza siłę du-
cha i zdolność do zwrócenia uwagi, współczucia, prawdziwej otwar-
tości na bliźniego, miłości. Nie powinniśmy się bać dobroci, czułości.

Maryja
Najważniejszym przejawem miłości Najświętszej Maryi Panny 

do Boga była Jej wiara i bezgraniczne oddanie się Mu do dyspozycji. 

PaPieŻ PoWiedZiał

Aoni, podniesieni na duchu przez Jezusa, zmieniają swe życie. Wcześniej wielu słowom i przykładom Pana 
nie udało się ich przekształcić. Teraz, w dzień Paschy, dzieje się coś nowego. I dzieje się to pod znakiem miło-
sierdzia. Jezus sprawia ich wzrost przez miłosierdzie. A oni, dostąpiwszy miłosierdzia, stają się miłosierni.

Najpierw obdarza ich pokojem. Owi uczniowie byli przygnębieni. Zamknęli się w swoich domach 
ze strachu, z obawy że zostaną zatrzymani i, że skończą tak samo jak Mistrz. Ale byli zamknięci nie tylko w swoich 
domach, ale również zamknięci w swoich wyrzutach sumienia. Opuścili i zaparli się Jezusa. Czuli się niezdolni, 
czuli się nieudacznikami, złymi ludźmi. Dla Boga nikt nie jest zły, nikt nie jest bezużyteczny, nikt nie jest wykluczo-
ny. Jezus powtarza dziś ponownie: Pokój tobie, który jesteś drogocenny w moich oczach. Pokój tobie, który jesteś 
dla mnie ważny. Pokój tobie, który posiadasz misję. Nikt jej nie może wypełnić zamiast ciebie. Jesteś niezastąpiony. 
A ja w ciebie wierzę. 

Zmartwychwstały Jezus kilkakrotnie ukazuje się uczniom. Cierpliwie pociesza ich przygnębione 
serca. Po swoim zmartwychwstaniu dokonuje w ten sposób „wskrzeszenia uczniów”. 

Miłosierdzie wskrzesza

Zamiast WstęPniaKa
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Co słyChać Pod aniołami

Kawiarenka czeka na Ciebie w niedziele od 10.00 do 15.00!

Proste przyjemności
Kawiarenka skromnie przystrojona, plastry brzozy, a na nich fioletowe świece,  
w szklanych słojach zamiast kwiatów piach i suche gałęzie,  
wszystko przypominało nam o czasie, w jakim trwaliśmy przez 40 dni.

Agnieszka Domańska-Szulik

Co prawda Dzień Kobiet przypadał w tym 
roku w poniedziałek, ale w Kawiarence świę-
towaliśmy wigilię tegoż dnia. Każda pani 
została obdarowana różowym tulipanem (któ-
re nabyliśmy u lokalnego ogrodnika), a dla 
najmłodszych niespodzianką była gorąca cze-
kolada podana w jadalnych kubeczkach. 

Ciasta również były prostsze, 
mniej ozdobne, co nie zna-
czy, że mniej smaczne. Mo-
gliśmy spróbować rogalików 

drożdżowych z marmoladą pigwową. 
Pigwowiec rósł w Lesznowoli u Pana Ta-
deusza w ogródku. Były też kruche cia-

steczka, napoleonki, krajanki z jabłkami.  
A dla tych, którzy odmawiali sobie słody-
czy, przygotowane były tarty z porem i se-
rem pleśniowym, bułeczki krucho-droż-
dżowe z pieczarkami, a także kulebiaczki 
z kapustą i grzybami z magdaleńskiego 
lasu posypane czarnuszką.
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noWa iniCjatyWa PaRaFian

Droga do Jezusa 
i znów robimy coś nowego!

Potrzeba matką wynalazków
Edyta: Każdego dnia dorośli katoli-

cy w Polsce mogą skorzystać z bogatej 
oferty komentarzy do Ewangelii dostęp-
nych w sieci, zarówno w formie tekstu 
jak i fi lmów. Brakowało nam jednak ko-
mentarzy dedykowanych młodemu poko-
leniu. Jesteśmy rodzicami ze Wspólnoty 
Emmanuel i wraz ze wspólnotowymi 
przyjaciółmi Agatą i Tomaszem Opielami  
postanowiliśmy zapełnić tę lukę, tworząc 
projekt, który nazwaliśmy Droga do Jezusa. 
Są to codzienne, krótkie wideokomentarze 
do Ewangelii skierowane do dzieci i mło-
dzieży od 8. roku życia, umieszczane każ-
dego dnia na stronie drogadojezusa.com, 
a od maja dostępne również poprzez apli-
kację na telefon. 

Tak naprawdę dla całej rodziny 
Dominik: Komentarze do Ewange-

lii skierowane są do dzieci i młodzieży 
szkolnej od 8. do 15. roku życia, chociaż 
to jedynie umowna granica wieku, ponie-
waż to wartościowa propozycja dla całej 
rodziny. Autorami komentarzy są bisku-
pi, księża, siostry zakonne, osoby konse-
krowane, choć główny akcent stawiamy 
na zapraszanie osób świeckich – rodzi-
ców! W Wielkim Tygodniu mogliśmy po-
słuchać komentarzy m.in. takich osób  jak: 
bp Antonii Długosz – znany dzieciom 
z Ziarna, muzyk – Darek Malejonek, 
podróżnik Janek Mela czy aktorzy: Adam 
Woronowicz i Dariusz Kowalski.

 „Nie słyszę tego co On mówi”
Edyta: Jestem mamą trojki dzieci. Na-

sza środkowa córka, czteroletnia Hania 
oznajmiła pewnego dnia (cytując jeden 
z komentarzy), że „chce być w drużynie 
Pana Jezusa”. Po czym zapytała, co ma 

doświadczeń, jak i trudnych, które ranią 
i nasuwają wiele pytań i wątpliwości. 

Codzienna modlitwa
Dominik: Wierzymy, że komentarze 

staną się częścią wieczornej lub porannej 
modlitwy rodzinnej w domach w całej 
Polsce, będą wykorzystywane w drodze 
samochodem do szkoły, lub w każdym in-
nym wygodnym miejscu i czasie. To rów-
nież świetna propozycja dla katechetów, 
do wykorzystywania w czasie lekcji czy 
jako element formacji rodzin z dziećmi 
przygotowującymi się do Pierwszej Ko-
munii Świętej.

Zachęcamy do wchodzenia na stronę: 
drogadojezusa.com – czytania umiesz-
czonej tam Ewangelii, a następnie ogląda-
nia komentarzy. Prosimy jednocześnie na-
szych parafi an o modlitwę w intencji tego 
nowego dzieła. 

Nasi parafi anie nie lubią, gdy nic nowego się nie dzieje. Czas pandemii trochę powstrzymał niektóre 
„zapalone głowy”, ale nie na długo. Bo oto powstał innowacyjny projekt wideokomentarzy 
dla dzieci i młodzieży, w których mądrzy ludzie, przystępnym językiem, często z humorem 
i przytaczając własne historie, komentują codzienną Ewangelię.

Edyta i Dominik Ziętarowie

robić? Odpowiedziałam jej, że Pan Jezus 
daje wskazówki i uczy jak postępować – 
na co ona: nie słyszę tego, co On mówi.

Uświadomiłam sobie wtedy, że co-
dzienna Ewangelia jest najlepszą for-
mą wchodzenia na Drogę Jezusa, także 
dla dzieci, tylko wymaga wytłumaczenia 
(co innego słuchać Ewangelii raz na ty-
dzień na Mszy dla dzieci, a co innego, żyć 
nią na co dzień). To była najlepsza moty-
wacja do ruszenia z projektem, który wy-
jaśni dzieciom i młodzieży szkolnej, jakie 
konkretne wskazówki na każdy dzień daje 
nam Pismo Święte. Żadna inna książka 
nie zawiera w sobie takiego bogactwa.

Komentarze pełnią rolę drogowskazów 
dla młodych, przekładając w jasny i zro-
zumiały sposób słowa zawarte w Ewan-
gelii na codzienne życie w domu, szkole, 
relacje z kolegami i koleżankami. Nawią-
zują zarówno do tych radosnych, łatwych 

noWa iniCjatyWa PaRaFian

 od lewej: 
tomasz i agata opielowie 
i Edyta i Dominik Ziętarowie
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ZaPytaj KsiędZa

Wieczór uwielbienia
– o co w tym chodzi?
Odbywające się raz w miesiącu nabożeństwo ma swoich zwolenników,  
ale też nie wszyscy są do niego przekonani. Poprosiliśmy o więcej wyjaśnień.

Odpowiada ks. Michał Wszeborowski

Zanim jeszcze zostałem klery-
kiem, pamiętam, że pewnego 
razu wieczorową porą trafi-
łem do kościoła dominikanów  

na Służewiu. Wchodząc do kościoła moja 
uwaga automatycznie skierowała się  
na ołtarz, na którym był wystawiony  
Najświętszy Sakrament. Ołtarz był oto-
czony przez ludzi, którzy przyjmowa-
li różne pozycje – jedni klęczeli, inni 
siedzieli, jeszcze inni stali – ale na ich 
twarzach widać było ogromne skupienie 
i zaangażowanie w modlitwę. Raz po raz 
spontanicznie wypowiadali różne sło-
wa modlitwy, towarzyszyła temu piękna 
muzyka, a w pewnym momencie te indy-
widualne modlitwy zlały się w jedną ob-

cobrzmiącą, ale niezwykle piękną pieśń 
skierowaną ku Jezusowi. Wtedy jeszcze 
nie wiedziałem, że jest to modlitwa w ję-
zykach. Urzekła mnie atmosfera tamtego 
wieczoru, a wychodząc miałem w sobie 
jeszcze większe pragnienie spotkania 
z żywym Bogiem. To był mój pierwszy 
wieczór uwielbienia. 

Każdy wieczór 
wygląda nieco inaczej

Takie wieczory raz w miesiącu odby-
wają się również w naszej parafii w Mag-
dalence. Każdy wygląda nieco inaczej 
i nie do końca potrafimy przewidzieć ich 
przebieg, bo wierzę, że prowadzi je przede 
wszystkim Duch Święty.

Jak sama nazwa wskazuje, wieczór 
uwielbienia gromadzi nas po to, żeby 
wspólnie uwielbić Boga w modlitwie 
i śpiewie. Zgodnie ze słowami św. Igna-
cego z Loyoli: Człowiek po to jest stwo-
rzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, 
czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę 
swoją (Ćwiczenia Duchowne p. 23). Krót-
ko mówiąc, podczas wieczoru uwielbienia 
próbujemy robić to, do czego zostaliśmy 
stworzeni, co jest celem naszej egzysten-
cji. Oczywiście można uwielbiać Boga 
na różne sposoby. Kochający mąż, który 
troszczy się o swoją żonę i dzieci, uczci-
wy pracownik, który stara się jak najle-
piej wypełnić swoje obowiązki, gorliwy 
nauczyciel, który z pasją przekazuje wie-
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dzę swoim uczniom. Wszystkie te osoby  
przez swoją postawę i czyny oddają chwa-
łę Bogu, tym bardziej, jeśli ich postępowa-
nie wynika z wiary, jest owocem słuchania 
słowa Bożego i posłuszeństwa temu sło-
wu. Patrząc jeszcze szerzej – całe stworze-
nie oddaje chwałę Bogu, ponieważ odbija 
się w tym stworzeniu wielkość, piękno, 
dobroć i mądrość samego Stwórcy (por. 
Mdr 13, 5).

Całe życie chrześcijan  
na chwałę Pana

Chociaż całe nasze życie jako chrześ-
cijan, nasza praca, wypoczynek, nasze 
więzi, nasze świętowanie, cierpienie ma 
być na chwałę Boga, wieczór uwielbie-
nia stwarza okazję, żebyśmy oddali Mu 
chwałę w sposób świadomy i bezpośredni  
przez modlitwę, a co więcej, we wspól-
nocie Kościoła. Trudno budować rela-
cję z Bogiem bez modlitwy, a modlitwa 
uwielbienia szczególnie jednoczy nas 
z Bogiem i otwiera na przyjęcie Jego da-
rów. Nie sposób wymienić wszystkich 
zachęt do modlitwy uwielbienia i jej 
przykładów, które można znaleźć w Piś-
mie świętym. W zasadzie jest ona treścią 
większości psalmów. Podajmy tylko kilka 
przykładów: Śpiewajcie Panu, błogosław-
cie Jego imię, z dnia na dzień głoście Jego 
zbawienie! Bo wielki jest Pan i godzien 
wielkiej chwały (Ps 96 2, 4); Wykrzykujcie 
na cześć Pana, wszystkie ziemie; służcie 
Panu z weselem! (Ps 100, 1); Chcę Cię wy-
wyższać, Boże mój, Królu, i błogosławić 
imię Twe na zawsze i na wieki. Wielki jest 
Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość 
Jego niezgłębiona (Ps 145 1, 3). Piękne 
modlitwy uwielbienia odnajdujemy także 
w księgach prorockich, np. pieśń trzech 
młodzieńców w piecu ognistym (Dn 3, 
52-90): Błogosławiony jesteś Panie, Boże 
naszych ojców – pełen chwały i wywyż-
szony na wieki (Dn 3, 52). W Nowym 
Testamencie na uwagę zasługują szcze-
gólnie Magnificat (Łk 1, 46-55) (Wielbi 
dusza moja Pana…), Kantyk Zacharia-
sza (Łk 1, 67-80) czy fragmenty z listów 
apostolskich: Rz 11, 33-36; Rz 16 25-27; 
Ef 1, 3-7; 1 P 1, 3-4. Modlitwę uwielbie-
nia wyróżnia szczególna koncentracja na 
Bogu. Uwielbienie jest tą formą modlitwy, 
w której człowiek najbardziej bezpośred-
nio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia 
Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę 
nie ze względu na to, co On czyni, ale dla-

tego że ON JEST. Uczestniczy w szczęściu 
serc czystych, które kochają Go w wierze, 
zanim ujrzą Go w chwale. Przez nią Duch 
łączy się z naszym duchem, by świadczyć, 
że jesteśmy dziećmi Bożymi; daje świade-
ctwo Jedynemu Synowi, w którym zosta-
liśmy przybrani za synów i przez którego 
uwielbiamy Ojca. Uwielbienie zespala 
inne formy modlitwy i zanosi je do Tego, 
który jest ich źródłem i celem (KKK 2639). 

Zapomnieć o sobie
Z powyższej definicji katechizmo-

wej wynika, że ten kto zanosi modlitwę 
uwielbienia, w pewnym sensie zapomina 
o sobie, bo cała jego uwaga kieruje się  
na Boga i Jego dzieła. Można powiedzieć, 

że jedną nogą stoi już w niebie, już tu  
na ziemi może smakować szczęścia zba-
wionych. Ale mimo tak licznych świa-
dectw na temat modlitwy uwielbienia, 
zarówno w Biblii, Tradycji Kościoła, 
Mszy świętej, sprawia nam ona niemało 
trudności. Dzieje się tak, ponieważ wcale 
nie jest nam łatwo oderwać się od siebie, 
od swoich problemów i z pełną ufnością 
zwrócić się w kierunku Boga. Generalnie 
łatwiej jest Go o coś prosić, żeby w czymś 
pomógł, żeby coś załatwił, a dalej już sam 
sobie poradzę. Kiedy moje „ja” jest w cen-
trum, Bóg spełnia rolę użytkową. Musimy 
uznać, że modlitwa uwielbienia jest wiel-
ką łaską i podczas wieczorów uwielbienia 
chcemy się na tę łaskę otwierać. Doświad-
czenie uczy nas, że gdy my zajmujemy się 
Bogiem, to On może bez przeszkód zaj-
mować się nami. Czasem na koszulkach, 
kubkach z chrześcijańskim przesłaniem 
pojawia się napis: Nie mów Bogu jak wiel-
kie masz problemy, powiedz problemom 
jak wielki jest Twój Bóg. Gdy podczas wie-
czorów uwielbienia staramy się tak robić, 
dzieją się cuda. Pan Bóg przemienia nasze 
serca, wlewa w nie miłość, radość i po-
kój, umacnia naszą wiarę, a nawet doko-
nuje fizycznych uzdrowień. Zresztą takim 
wieczorom uwielbienia często towarzyszą 
różne znaki i nadzwyczajne charyzmaty, 
które potwierdzają, że Bóg prawdziwie 
jest, kocha i działa pośród nas. Każdy taki 
wieczór jest okazją do tego, żeby na nowo 
napełnić się Bogiem i móc go zanieść in-
nym. Uwielbienie nie jest jakąś ekstrawa-
gancją w życiu chrześcijanina. To sposób 
życia dzieci Bożych. 
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WieśCi Ze sZKoły

Był czas, by się zastanowić
Post i rekolekcje, Wielki Tydzień, refleksje w cieniu pandemii, a także nadzieja i nowe plany 
na przyszłość. Pani dyrektor katolickiego liceum opowiada nam o prowadzonej przez nią placówce.

Dorota Koprowska, Dyrektor KLO w Magdalence

l Plany W przyszłym roku szkolnym 
2021/22 planujemy otworzyć trzy klasy. 
W każdej mamy 28 miejsc. Wstępnie pla-
nujemy następujące rozszerzenia: matema-
tyka, geografia, język angielski; matema-
tyka, fizyka, język angielski; matematyka, 
fizyka, informatyka; język polski,  historia, 
język angielski; biologia, chemia, język 
angielski; biologia, chemia, matematyka. 
Jeśli chodzi o drugi język obcy, to istnie-
je możliwość nauki języka hiszpańskiego, 
francuskiego, niemieckiego i włoskiego. 
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY Zasady 
rekrutacji będą dostępne na stronie naszej 
szkoły www.magdalenka.edupage.org 
l Wielki Tydzień W środę 31 marca 
przeżywaliśmy wspólne Drogę Krzyżo-
wą. Odbyła się ona online. W tym dniu  
nie było lekcji. Wielka Środa zgromadziła 
nas na rozważaniach i spotkaniach ucz-
niów w gronie klasy z wychowawcą. 
l Indywidualne sukcesy 19-21 marca 
2021 r. odbyły się ogólnopolskie zawody 
strzeleckie „Zlot Orlików” organizowane 
przez Polski Związek Strzelectwa Spor-
towego, mające na celu wyłonienie naj-
lepszych zawodników. Martyna Krzesaj 
z klasy 1c naszego liceum wywalczyła 
dwa razy pierwsze miejsce oraz wygrała  

finał – po prostu była najlepsza. Magda Mi-
chalska z klasy 1a została laureatką (naj-
wyższe wyróżnienie) IV Ogólnopolskiego 
Konkursu Muzycznego w Barokowym 
Stylu w dwóch kategoriach: solo i jako li-
der zespołu. Kacper Gretka – uczeń klasy 
2b przeszedł do kolejnego etapu olimpiady 
projektów społecznych Zwolnieni z Teorii.
l Maturalne przygotowania Za nami 
próbne matury. Uczniowie pisali je w lu-
tym oraz w marcu. Niektóre przebiegały 
w formie zdalnej, a niektóre stacjonarnie. 
Korzystaliśmy z sesji próbnej przygotowa-
nej przez wydawnictwo Operon oraz z ar-
kuszy przygotowanych przez Centralną 
Komisję Egzaminacyjną. Obie były dosto-
sowane do zmienionych zasad tegorocz-
nego egzaminu. Wyniki próbnych matur 
napawają ostrożnym optymizmem, a po-
pełnione błędy nie powinny pojawić się na 
majowych egzaminach. Teraz trwa powta-
rzanie i uzupełnianie wiedzy oraz umiejęt-
ności koniecznych na maturze 2021. 
l Uczniowskie rekolekcje 16 i 17 marca 
2021 r. przeżywaliśmy rekolekcje wieko-
postne. Między 9.00 a 12.00 uczniowie 
mieli zajęcia z klerykami pallotyńskimi 
w MS Teamsie. We wtorek można było 
przystąpić do sakramentu spowiedzi 
w kościele. Na zakończenie – w środę 

uczestniczyliśmy we Mszy św.; niektó-
rzy osobiście, pozostali online. Poniżej 
zamieszczamy refleksje młodzieży, z któ-
rych wynika, że był to owocny i potrzeb-
ny czas refleksji. Nad całością czuwał  
ks. Michał Wszeborowski – dziękujemy!
l Rekolekcje dla nauczycieli 11 marca 
2021 r. kadra liceum miała swoje spot-
kanie formacyjne. Poprowadził je ks. dr 
Wojciech Bartkowicz – rektor Wyższego 
Metropolitalnego Seminarium Duchow-
nego w Warszawie. Tematem konferencji 
była „Jedność”, bliskość z Panem Bogiem 
i z ludźmi. Mogliśmy skorzystać z sakra-
mentu pojednania, przeżyć Eucharystię 
oraz adorację Najświętszego Sakramentu. 
Msza św. była sprawowana w intencji ś.p. 
siostry Maksymiliany Wojnar, ś.p. Barbary 
Radkiewicz (mamy p. dyrektor) oraz ś.p. 
Tomasza Kowalczyka – dyrektora liceum 
Archutowskiego. Modliliśmy się za zmar-
łego 10 marca 2021 r. Waldemara Cholewę 
– brata naszego ks. proboszcza. Jesteśmy 
wdzięczni ks. prob. Mirosławowi Cholewie 
za pomoc w zorganizowaniu spotkania,  
za możliwość zobaczenia się, rozmowę 
oraz wspólną modlitwę w budynku koś-
cioła. Bardzo ważne stało się umocnienie 
sakramentami i słowami rekolekcjonisty 
w tym wyjątkowym czasie. Bóg zapłać. 

 Droga Krzyżowa online  Rekolekcje szkolne
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Ona: Jednak przyznasz, że trudno mieć 
nadzieję, a właściwie tu mamy mocniejsze 
słowo – „pokładać nadzieję”, gdy wszyst-
ko się wali. Bywają przecież sytuacje, 
że w małżeństwie nie ma się praktycznie 
czego „chwycić”.

On: Bywają. Nawet częściej niż nam 
się wydaje, ale tu mam na podorędziu zna-
ne przysłowie: „tonący brzytwy się chwy-
ta”, czyli coś, co z pewnością może cię 
poranić, fi nalnie ratuje życie. A my zbyt 
często chcielibyśmy wyjść z takich – no-
men omen – beznadziejnych sytuacji bez 
szwanku. Tak się nie da.

Ona: Prawdę mówiąc do mnie bardziej 
przemawia biblijny opis Abrahama, który 
„wbrew nadziei uwierzył nadziei”. To dało 
mu siłę pójścia pod prąd i w konsekwencji 
odkrycia zupełnie nowego życia.

On: No tak. Warto też dodać, że ta jego 
nadzieja (nazwijmy ją: właściwa) była 
zakotwiczona w Bogu. To nie było ślepe 
upieranie się wbrew zdrowemu rozsąd-
kowi. I co chyba równie ważne – słuchał 
mądrych ludzi (czy aniołów, jak kto woli). 

Ona: Skoro już mowa o roli Boga, to 

jest to chyba jednocześnie odpowiedź 
na wartość sakramentu małżeństwa. Ten sa-
krament daje nam podstawy, by, niezależnie 
od tego co się wydarzy, mieć nadzieję.

On: Tak, to taka trochę „franczyza” 
u Pana Boga. Wiadomo, że w tym naszym 
małżeńskim „biznesie” raz jest słońce, 
a raz deszcz. Warto jednak zawsze pamię-
tać, do Kogo należymy, dbać o odpowied-
nie standardy, a w chwilach trudnych, mo-
żemy wówczas liczyć na pomoc.

Ona: Intrygujące jest to, że miłość, 
we wszystkim ma upatrywać nadzieję… 
Nie chcę tu epatować dramatycznymi zda-
rzeniami z życia małżeństw, ale przecież 
mnóstwo jest takich, które wręcz odbie-
rają nam tę nadzieję. I co? Mamy sobie 
wmawiać, że skoro jesteśmy katolikami, 
to jest fajnie?

On: Nie jest powiedziane, że miłość 
jest tam, gdzie jest fajnie. Ja czytam to ra-
czej w ten sposób, że „co nas nie zabije, to 
nas wzmocni”. I fakt, że nie układa nam 
się relacja ze współmałżonkiem, paradok-
salnie nie oznacza, że miłość nie rozkwita. 
Mówimy przecież o szerszym wymiarze 

miłości niż tylko randka, czułe słówka, 
wspólne wyjazdy.

Ona: No tak. Faktycznie często fi ksuje-
my się na obrazie miłości z „brazylijskie-
go serialu”. A pełnia miłości to Bóg, to co-
dzienne poświęcanie własnego ja. Patrząc 
w ten sposób, faktycznie wszystko, co nas 
spotyka daje nadzieję na to, że nauczymy 
się bardziej kochać.

Zwykło się mawiać, że nadzieja jest matką głupich. 
I w kontekście dzisiejszego pojmowania miłości 
to przysłowie ma często zastosowanie.

Iza i Wincenty Pipkowie

Bank pomysłów Jak pielęg-
nować nadzieję, by jej nie zatracić? By była 
zawsze dla nas umocnieniem w trudnoś-
ciach… Parę podpowiedzi:
l Zachęcę współmałżonka do wspólnego 
zaufania Panu Bogu w naszym małżeń-
stwie.
l Razem ze współmałżonkiem oddamy 
nasze małżeństwo Panu Bogu z nadzieją, 
że będzie nam codziennie błogosławił.
l Codziennie będę modlić się w intencji 
naszego małżeństwa – choć krótką mod-
litwą lub wezwaniem.
l Nigdy nie przekreślę, nawet w my-
ślach, mojego współmałżonka, z nadzieją 
na zmianę.

l Uwierzę współmałżonkowi w jego/jej 
dobre intencje.
l Nie będę upierać się przy swojej, cza-
sem negatywnej, opinii o współmałżonku, 
otworzę się na zmianę zdania, nawet je-
śli nie będzie wielkiej rewolucji w jej/ jego 
zachowaniu.
l Przez najbliższy tydzień skupię się 
wyłącznie na pozytywnym zachowaniu 
współmałżonka, starając się jak najszyb-
ciej zapomnieć to złe.
l Z dużym spokojem i delikatnością po-
rozmawiam o naszych trudnościach, ma-
jąc nadzieję na ich rozwiązanie.
l Empatycznie i z wyrozumiałością po-
dejdę do problemów współmałżonka, 

wierząc że razem łatwiej przejść trudne 
chwile.
l Z nadzieją spojrzę w przyszłość, nawet 
jeśli teraz wydaje mi się niemożliwe pogo-
dzenie z nienajlepszą relacją między nami.
l Mój sposób na budowanie nadziei 
w naszej relacji…

Jak bardzo jesteśmy pełni nadziei w dniu 
ślubu: mnóstwo pięknych wyobrażeń, pla-
nów, pewności, że u nas będzie pięknie, 
inaczej niż standardowo u innych… War-
to wrócić do tych wspomnień, z nadzieją, 
że staną się naszą rzeczywistością, co 
więcej – że się rozwiną ku doskonałości, 
ku prawdziwej Miłości.

Miłość we wszystkim
pokłada nadzieję

hymn o miłośCi
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mam to Z BiBLiio WyChoWaniU

Kompetencje rodziców

Fakt przyjścia na świat potom-
stwa wywołuje reorganizację do-
tychczasowego życia rodziców. 
Pierwsze lata rozwoju dziecka 

są najistotniejsze w kształtowaniu się pod-
stawowych funkcji poznawczych, emo-
cjonalnych i społecznych. Dziecko w tym 
okresie nabywa podstawowe umiejętno-
ści radzenia sobie w sytuacjach nowych 
i nieznanych. W tym czasie uczy się tak-
że różnorodnych sposobów komunikacji 
ze światem. Wsparcie rodziców oraz ich 
reakcje utrwalają postawy dziecka. Roz-
tropność i konsekwencja w działaniu 
rodziców stanowią niezbędny element 
wspierający prawidłowy rozwój. Istot-
ne jest nauczenie dziecka podstawowych 
czynności samoobsługowych, kolejności 
wykonywania czynności oraz porządko-
wania przestrzeni wokół siebie.

Podstawowe przeoczenie 
Wyręczanie dzieci w codziennych 

czynnościach oraz zapominanie o fak-
cie, iż uczą się one przez naśladowni-
ctwo i utrwalanie schematów powoduje, 

że w życiu jednostki pojawią się wyuczo-
ne mechanizmy reagowania oraz niechęć 
do wysiłku i poznawania. Rodzice, spie-
sząc się, często wyręczają swoje dzieci, 
co w konsekwencji prowadzi do tego, 
że dzieci nie potrafi ą pracować, skupić 
się na rysowaniu, pisaniu, czytaniu, a na 
koniec zabawy czekają, aż ktoś po nich 
posprząta. Takie działania rodziców „na 
skróty” wydaje się być największą bolącz-
ką współczesnych przedszkoli. Niejedno-
krotnie docierają do nas informacje o ab-

surdach życia przedszkolnego. Przykładem 
może być rodzic ubierający swoje dziecko 
w przedszkolu i zapominający o podsta-
wowych prawach logiki. Najpierw zakłada 
dziecku czapkę, później kurtkę i rękawicz-
ki. Taki „Ludzik Michelin” ma na końcu za-
kładane i sznurowane obuwie. Nie dość, że 
cały będzie już „zagotowany” w uniformie, 
to jeszcze utrwala sobie nawyk zakładania 
i wiązania butów na sam koniec. Opisywa-
ny przykład nie jest odosobniony. Rodzice 
w pośpiechu popełniają masę przeoczeń, 
które w przyszłości mogą zaowocować nie-
właściwymi nawykami i utrwalonymi ten-
dencjami do reagowania. 

Na co warto zwracać uwagę?
Rodzicu, ucz swoje dziecko pracy. 

Na początku może cię to irytować, możesz 
tracić więcej czasu i energii na naukę dzie-
cka niż w momencie, gdy je wyręczasz. 
Czy jednak całe życie chcesz wyręczać 
swoje dziecko? Jak mawia pewna dyrektor-
ka przedszkola – trzeba „włączyć szlifi er-
kę” i w codziennej aktywności kształtować 
pracowitość dziecka. Patrząc na trzylat-
ki, które przez trzydzieści minut potrafi ą 
pięknie pracować i być skupione na zada-
niach, warto pomyśleć, co się stało z ucz-
niami szkoły podstawowej, którzy jeszcze 
przed podjęciem pracy, już są zmęczeni na 
samą myśl o czekającym ich wysiłku. 

Chcesz mieć pracowite i samodziel-
ne dziecko? Zacznij jak najwcześniej! 
Po szóstym roku życia może się zmienić 
waga i wzrost, ale podstawowe, wyuczo-
ne i utrwalone nawyki pozostają z nami 
do końca życia. 

Fakt posiadania dziecka nakłada na rodzica niepisany obowiązek 
kształcenia własnych kompetencji wychowawczych. 
Słuszne wydaje się poszerzanie swojej wiedzy 
z zakresu pedagogiki i psychologii rozwoju.

Jacek Kwiatkowski, pedagog

Nabór do przedszkola od kilku lat zapisy do przedszkola odbywają 
się elektronicznie w marcu i w kwietniu. Rodzice wypełniają wnioski, drukują i przy-
noszą do wybranego przedszkola. Zasady i harmonogram rekrutacji są udostępniane 
na stronach internetowych Biura oświaty i na stronach przedszkoli. Aby dziecko było 
uwzględnione w rekrutacji, rodzic musi udowodnić, że zamieszkuje na terenie gminy 
(w wielu przypadkach wystarczy umowa najmu). Rodzic musi spełniać kryteria, które 
opisane są we wspomnianych już zasadach rekrutacji (kryteria ustawowe oraz kryte-
ria ustalone w obrębie danej gminy). W przedszkolach niepublicznych obowiązują od-
rębne zasady naboru i jeśli przedszkole posiada wolne miejsca, to nabór może trwać 
przez cały rok. Wybierając przedszkole dla dziecka, warto zapoznać się z kompleksową 
ofertą dydaktyczno-wychowawczą placówki, z ofertą zajęć dodatkowych i z opłatami, 
jakie należy uiścić w ramach tzw. opłaty za przedszkole.
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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 NIEDZIE-
LE MIESIĄCA PO MSZY ŚW. O 11.00 ORAZ 
W PIERWSZE CZWARTKI MIESIĄCA PO MSZY 
ŚW. OD 18.00 DO 20.00. 
CAŁODZIENNA ADORACJA 
ZAPRASZAMY 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 LESZNOWOLI SPOWIEDŹ OD 7.30. 
I MSZA ŚW. O 8.00. 
RÓŻANIEC W PIERWSZE SOBOTY MIE-
SIĄCA O GODZ. 17.00., W KAŻDĄ PIERWSZĄ 
NIEDZIELĘ MIESIĄCA PO MSZY ŚW. O 8.30. 
W KAPLICY W LESZNOWOLI W KAŻDĄ 
PIERWSZĄ ŚRODĘ O 19.00. 
CHRZTY W KAŻDĄ DRUGĄ NIEDZIELĘ 
MIESIĄCA 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. 
CHÓR PARAFIALNY SPOTYKAMY 
SIĘ WE WTORKI O 19.30 W KAWIARENCE. 
ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH  
MŁODYCH DUCHEM! 

Magdalenka

ZA KOŁA RÓŻAŃCOWE 
MSZA ŚW. W INTENCJI KÓŁ RÓŻAŃCOWYCH 
3 MAJA O 8.30.
ZA KSIĘŻY MODLITWA O ŚWIĘTOŚĆ KSIĘŻY 
I O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE 6 MAJA PO MSZY 
ŚW. O 18.00 DO 19.30.
PIERWSZY PIĄTEK 7 MAJA, SPOWIEDŹ 
W KAPLICY W LESZNOWOLI OD 7.30, MSZA 
ŚW. O 8.00, SPOWIEDŹ W KOŚCIELE 
OD 16.00, MSZE ŚW. Z UDZIAŁEM 
DOROSŁYCH O 7.00, 9.00 I 18.00, 
Z UDZIAŁEM DZIECI O 16.30. 
DO CHORYCH UDAMY SIĘ PRZED POŁUDNIEM.
PIERWSZA KOMUNIA UROCZYSTA 
PIERWSZA KOMUNIA ŚW. DZIECI 8.05.2021, 
15.05.2021 I 22.05.2021.
WYPOMINKI MSZA WYPOMINKOWA 
W KOŚCIELE 14 MAJA O 18.00.
ŚWIĘCENIE PÓL 23 MAJA W GODZINACH 
POPOŁUDNIOWYCH.

OGŁOSZENIA	bieżĄce
WIECZÓR UWIELBIENIA 24 KWIETNIA 
O 19.00.
MAJOWE W MAJU NABOŻEŃSTWA MAJOWE 
CODZIENNIE O 17.30.
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA 
1 MAJA, NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 
O 17.00. 
PRZED CHRZTEM PRZYGOTOWANIE 
DLA WSZYSTKICH RODZICÓW PRZED CHRZTEM 
DZIECKA I SPISANIE AKTU W SOBOTĘ 1 MAJA 
O 19.00, SAM CHRZEST 9 MAJA O 11.00. 
PRZYGOTOWANIE DLA PAR NIESAKRAMENTAL-
NYCH RODZICÓW DZIECKA 1 MAJA O 18.00 
W DOMU MIŁOSIERDZIA.
UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ 
POLSKI 3 MAJA PORZĄDEK NIEDZIELNY, 
MSZA ŚW. W INTENCJI OJCZYZNY O 18.00. 
MSZA ŚW. ZA DUSZE 
W CZYŚĆCU CIERPIĄCE 4 MAJA O 18.00.

KONTAKT Z REDAKCJĄ: gazeta.magdalenka@gmail.com 
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ks. dr Ryszard Gołąbek, pallotyn (redaktor naczelny), 
teresa Jaskulska-Gil (sekretarz redakcji), Igor Majorkiewicz (projekt 
grafi czny), Urszula Bulicz, ks. dr Mirosław Cholewa, Agnieszka 
Domańska-Szulik, Barbara Habich, Jacek Kwiatkowski, Mirosława 
osińska (korekta), Izabela Pipka, Wincenty Pipka, Marlena 
Rowińska, ks. Michał Wszeborowski, Edyta i Dominik Ziętarowie.

Zmarł zaprzyjaźniony z naszą gazetą 

ks. Stanisław Kicman 
Z bólem przyjmujemy tę wiadomość, 

bo z ks. Stanisławem łączyła nas, jako redakcję, 
ale też jako para� ę, szczególna więź. To tu zdobywał 
pierwsze szlify duszpasterskie, ale też z wielką pasją 

dzielił się swoimi życiowymi przeżyciami 
z naszymi czytelnikami na łamach naszego miesięcznika.

Zmarł 16 kwietnia, ale Msza św. pogrzebowa 
odbędzie się jutro – 26 kwietnia 2021 r. 

w Raszynie o godz. 11.00. 
Bądźmy tam, jeśli nie ciałem, to duchem, 

a przede wszystkim modlitwą.      



RoZmoWa

Jakie wydarzenia doprowadziły 
Panią do tego miejsca w życiu 
w którym teraz Pani jest?

Urodziłam się i wychowałam 
w Szczecinie. Wkrótce po maturze 
wyszłam za mąż i razem z Robertem 
zamieszkaliśmy wspólnie w Niem-
czech, w Kolonii. Mąż prowadził fi r-
mę, a ja uczęszczałam na intensyw-
ny kurs językowy, przygotowujący 
kandydatów na studia. W tym czasie 
przyszło na świat dwoje naszych naj-
starszych dzieci: Basia i Janek. Nie 
zagrzaliśmy jednak w Niemczech 
długo miejsca (3 lata), ponieważ 
nasze serca tęskniły za Polską. Po-
stawiliśmy wszystko na jedną kartę 
i zaczęliśmy zastanawiać się, gdzie 
osiąść na stałe, by zbudować ciepły 
i bezpieczny dom dla naszej rodzi-
ny. Byliśmy otwarci na zmiany, więc 
przychodziły nam różne pomysły 
do głowy. Ostatecznie przedmieścia 
Warszawy wydały się nam zupełnie 
przyjazną i racjonalną opcją. Na po-
czątku mieszkaliśmy w Mysiadle, 
potem w Nowej Iwicznej, by osta-
tecznie zadomowić się w Łazach. 
W sumie licząc, a nie wchodząc 
nadmiernie w szczegóły, przeprowa-
dzaliśmy się aż sześć razy(!). W tym 
czasie urodziło się nam kolejnych 
czworo dzieci: Hania, Joasia, Krzyś 
i Tosia. To był szalony czas, który 
nauczył nas pokory wobec zmie-
niających się okoliczności. Teraz 
już, mówiąc obrazowo – jesteśmy 
na swoim. Nareszcie!    

Przez osiem lat, zżyłam się bar-
dzo z tym miejscem. Sąsiedztwo kościoła, lasu, szkoły i ludzi, 
którzy stali się bliscy jak rodzina sprawia, że czuję się tutaj 
szczęśliwa. 

Jak to jest być mamą sześciorga dzieci?
Dla mnie to jest życie w pełni. Od początku z mężem chcie-

liśmy mieć dużą rodzinę. Emocje, wyzwania, trudy, radości – 
to wszystko w „rozmiarze XXL” stanowi naszą nietypową, jak 
na dzisiejsze standardy, codzienność. Dobra organizacja to pod-
stawa, ale kiedy trzeba, potrafi ę odpuścić i nie trzymać się sztyw-

no wyznaczonych ram. Ważne jest 
wyważenie priorytetów, elastyczność 
w działaniu, pogoda ducha i świado-
mość tego, że Pan Bóg wspiera nas 
tam, gdzie po ludzku nie starcza sił.

Przy tym wszystkim pracuje jeszcze 
Pani zawodowo?

Tak. W ostatnim czasie uzupełni-
łam swoje wykształcenie i skończy-
łam studia o kierunku Administracja 
na Wydziale Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Warszawskiego. 
Od niedawna pracuję w kancelarii 
notarialnej. To był dobry krok. Teraz 
bardziej doceniam czas, gdy dzieci 
były małe, a ja nie pracowałam, tyl-
ko byłam z nimi w domu. Na wszyst-
ko przychodzi odpowiednia pora.

Co lubi Pani robić dla siebie?
Lubię długie spacery z psem, 

czytanie, rozmowy z przyjaciółmi 
i oczywiście śpiewanie w naszym 
parafi alnym chórze.

Czy śpiewanie pomaga w utrzyma-
niu równowagi duchowej?

Próby naszego chóru odbywa-
ją się raz w tygodniu, najczęś-
ciej w poniedziałki, późnym wie-
czorem. Czasami po całym dniu 
nie mam już siły na większe aktyw-
ności. Jednak, gdy już się wszyscy 
zbierzemy i zaczynamy śpiewać, 
to czuję, że wstępują we mnie zu-
pełnie nowe siły i mogłabym tak 
ćwiczyć bez końca. W tej sytuacji 
mogę chyba potwierdzić, że ten 

śpiew przywraca mnie do równowagi nie tylko na płaszczyź-
nie duchowej ale i fi zycznej. Ponadto mamy wtedy czas, żeby 
śpiewać pieśni w całości, ze wszystkimi zwrotkami i to jest 
niesamowite, bo okazuje się, że każda z nich tworzy osobną 
historię, którą warto poznać od początku do końca. 

Dzięki chórowi mam poczucie odnalezienia własnego miej-
sca w Kościele. Naszą parafi ę odbieram jako bardzo żywą, gdzie 
wiele osób chętnie angażuje się w różne dzieła. Każdemu, kto 
szuka w niej swojego miejsca, życzę by je odnalazł i mógł po-
wiedzieć, że czuje się dobrze w naszej parafi alnej wspólnocie. 

Na wszystko jest pora
aLeKsandRa GaRBaRsKa – nasza parafi anka, chórzystka; pracuje w kancelarii notarialnej 
i jest mamą sześciorga dzieci.

Rozmawiała Urszula Bulicz
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Od niedawna pracuję 
w kancelarii notarialnej. 

To był dobry krok. 
Teraz bardziej doceniam czas, 

gdy dzieci były małe, a ja 
nie pracowałam, tylko byłam 
z nimi w domu. Na wszystko 

przychodzi odpowiednia pora.
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