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Hymn
na dwa głosy
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MAM TO Z BIBLII
z cudów Jezuska, a stąd, że słuchał Boga,
wypełniał Jego polecenia i działał. Za
każdym razem, gdy Bóg mówił „wstań”,
to wstawał.
Na przeciwległym biegunie znaleźli
się apostołowie w Ogrodzie Oliwnym.
Sam Jezus im mówił: Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie (Łk 22,
46). Nie pomogło. Wstali za późno i wiemy, co było dalej.

Wstań!

FOT. PIXABAY

Wiara

Chcesz, żeby ten rok był Twoim najlepszym w Twoim życiu?
Wstań! Chcesz rozwiązać swoje życiowe problemy? Wstań!
Chcesz naprawdę wygrać z depresją? Wstań!
Chcesz zrealizować się w życiu? Wstań! Chcesz naprawić
swoje małżeństwo? Wstań! Świat Ci się zawalił? Wstań!
Wincenty Pipka

A

ż dziw bierze, że najlepszym
podręcznikiem
psychologii jest Biblia. Oczywiście
każdy z nas potrzebuje drugiego człowieka, fachowców w różnych
dziedzinach itd. Jednak najważniejsze
zasady, wręcz podstawowe, są właśnie
w Piśmie świętym. Bóg cały czas zdaje
się mówić do nas: nie bój się i wstawaj!

Ruch
Jesteśmy krótko po Bożym Narodzeniu
i święcie Trzech Króli. I zwróćmy uwagę,
co piszą w Biblii: Gdy oni odjechali, oto
anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie
i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż
ci powiem (Mt 2, 13). Przecież to się nie
trzyma kupy! Właśnie teraz, gdy wizyta
Mędrców stała się dla Józefa jasnym dowodem, że to Dziecko jest wyjątkowe…
w końcu można się wyciągnąć i odespać
zarwane noce z Betlejem, a tu…?

I co robi Józef? On wstał, wziął w nocy
Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu
(Mt 2, 14). Słowo w słowo wypełnił nakaz. Jeszcze w nocy. Podobnie było, gdy
umarł Herod. Znów we śnie przychodzi
anioł i mówi: Wstań, weź Dziecię i Jego
Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia
(Mt 2, 20). A Józef wstał, wziął Dziecię
i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela
(Mt 2, 21).

Działanie
Anioł nie mówił dla podbicia motywacji: weź Mesjasza, Syna Bożego,
Chrystusa czy jakoś tak. Mówił – co
się będziemy oszukiwać – weź Dziecię
i jeszcze Jego Matkę. To, że Józef sobie
świetnie poradził, nie wynikało z tego,
że był u boku Jezusa, który w każdej
chwili mógł uciszyć burzę, rozmnożyć jedzenie czy w wersji ekstremalnej... wskrzesić. Siła Józefa brała się nie

Bóg bardzo często używał słowa „wstań”.
Już gdy Abramowi dał obietnicę licznego
potomstwa i ziemię na własność, mówił:
Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz (Rdz
14, 17). Prorok Eliasz, gdy „złapał depresję”
i prosił o śmierć, też nie dostał od Boga
vouchera na sesję terapeutyczną, tylko usłyszał dwa razy: Wstań, jedz, bo przed tobą
długa droga (1 Krl 19, 5-7). Jak pamiętamy,
nie dostał do zjedzenia żadnego „zestawu
powiększonego”, a mimo to, szedł „mocą
tego pożywienia” czterdzieści dni i nocy,
aż do świętej góry Horeb.

Odpowiedzialność
Chrześcijaństwo nie jest jedną z wielu
religii. Nie jest prywatną sprawą, z którą
mamy się zamknąć w domu. Owszem,
gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca
twego, który jest w ukryciu (Mt 6, 6). Jezus też odchodził na ubocze się modlić,
aby potem powracać i działać oraz mówić: „odpuszczają Ci się Twoje grzechy”,
„wstań weź swoje łoże i idź”. Do zmarłej
dziewczynki: „wstań!”, do zmarłego młodzieńca: „wstań!” Do paralityka: „wstań!”
Czy ktoś z nich odpowiedział: „Jeszcze
chwila!”, „Zaraz!”, „Daj poleżeć!”?
Wszyscy, którzy odpowiedzieli natychmiast na Boże „wstań!” dobrze
na tym wyszli. Nikt się nie zawiódł, choć
lekko nie było.
Dziś Bóg mówi do Ciebie: Wstań!
Myślisz, że masz ciężko?
Może dlatego, że leżysz? „Wstań!”
Myślisz, że nie ma wyjścia?
„Wstań!”
Wyściełałeś sobie wygodne miejsce
w kościółku? „Wstań!”
Wydaje Ci się, że życie
jest bez sensu? „Wstań!”
Bóg chętnie poprowadzi, ale tych,
którzy najpierw wstaną. 
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NASZE SPRAWY

Społeczność zmobilizowana
W ostatnich miesiącach
na terenie Magdalenki, Łaz
oraz w okolicznych
miejscowościach doszło
do wielokrotnych włamań
do domów.

W ramach swoich działań Straż Sąsiedzka patroluje codziennie okolice
sprawdzając wszelkie zgłoszenia, które
napływają do nas od mieszkańców. W grupie działa około 40 osób poruszających
się w patrolach nie tylko samochodem,
ale także pieszo, czy rowerem. Wszystkie nasze pojazdy są oznakowane żółtymi

naklejkami z napisem Straż Sąsiedzka, zaś
osoby, które poruszają się rowerem, bądź
pieszo, posiadają pomarańczowe odblaskowe opaski z napisem Straż Sąsiedzka.
Jako Straż Sąsiedzka prosimy wszystkich mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i zapewnienie bezpieczeństwa w swoich domach. 

Łukasz Grochala

M

ieszkańcy są bardzo zaniepokojeni nie tylko wzrastającą liczbą włamań,
ale
przede
wszystkim
zuchwałością złodziei. Włamywacze poruszają się po okolicy w 3-osobowym
zespole, wchodzą na posesje i do domów
o różnych porach dnia i nocy.
Z ustaleń z poszkodowanymi oraz
z policją wynika, że złodzieje włamują się do losowo wybranych domów,
co powoduje, że każde domostwo w naszej okolicy może być zagrożone. Rabusie wchodzą do domów przez okna – wyważają okna balkonowe lub wywiercają
dziury przy zamkach i otwierają okna.
Przy włamaniach skupiają się przede
wszystkim na przedmiotach o wysokiej
wartości, ale łatwych do wyniesienia takich jak pieniądze, biżuteria, perfumy,
alkohol i inne.
Dla naszego bezpieczeństwa publikujemy zdjęcie z monitoringu domu,
który padł ofiarą kradzieży. Włamywaczami jest trzech młodych mężczyzn,
z czego jeden kulejący na jedną nogę.
Ze zdjęć monitoringu wynika, że grupa
działa nie tylko na terenie naszej gminy, ale także w Nadarzynie, Babicach
czy Łomiankach. Zuchwałe zachowanie złodziei zmobilizowało mieszkańców naszej gminy do działania na rzecz
bezpieczeństwa.
Z wykorzystaniem social media,
a w szczególności Facebooka i aplikacji
Telegram, powołana została grupa informacyjna, na której ponad 250 mieszkańców wymienia się na bieżąco informacjami o potencjalnych zagrożeniach
– podejrzanych osobach, samochodach,
włączonych alarmach itp. Dodatkowo,
aby zapewnić większe bezpieczeństwo
czynne, powołana została Straż Sąsiedzka.

Ã-HGQD]ZLHOXDNFMLVWUDĪ\VąVLHG]NLHM
Á=DSLV
PRQLWRULQJX
]áRG]LHMH
RNUDGDMą
VDPRFKyG

Á6DPRFKyG
R]QDF]RQ\
QDOHSNą6WUDĪ\
6ąVLHG]NLHM

0LHV]NDĔFX]DGEDMRVZRMHEH]SLHF]HĔVWZR
z 5R]PDZLDM]VąVLDGDPLRNRQLHF]QRĞFL]DFKRZDQLDEH]SLHF]HĔVWZD
LF]XMQRĞFLRE\ZDWHOVNLHM
z -HĪHOLZ\MHĪGĪDV]QDGáXĪHMQDZHWNLONDJRG]LQSRLQIRUPXMRW\PVąVLDGyZ
z -HĪHOLPDV]V\VWHPDODUPRZ\±]DZV]HJRZáąF]DM
z :\MHĪGĪDMąF]GRPXVSUDZGĨF]\ZV]\VWNLHGU]ZLLRNQDVą]DPNQLĊWH
ZáąF]ĞZLDWáRLXSHZQLMVLĊĪHGRVWĊSQDSRVHVMĊMHVW]DEH]SLHF]RQ\
z 1LHWU]\PDMSLHQLĊG]\LELĪXWHULLZMHGQ\PPLHMVFX
z .RU]\VWDM]VHMIX
z :V]HONLHSRGHMU]DQHV\WXDFMH]JáDV]DMQD3ROLFMĊOXEGR6WUDĪ\6ąVLHG]NLHM]DSRĞUHGQLFWZHPDSOLNDFML7HOHJUDPOXEJUXS\QD)HFHERRNXKWWSVZZZIDFHERRNFRPJURXSV
QDV]HOD]\PDJGDOHQND

4

Magdalenka

)27$5&+,:8035<:$71( 

CO SŁYCHAĆ POD ANIOŁAMI

Do Siego Roku!
Przybieżeli do Kawiarenki wolontariusze!
Śpiewając skocznie i przegryzając bezę.
Marlena Rowińska

T

ak rozpoczęliśmy ten Nowy Rok 2020: wielkim wzajemnym dziękczynieniem za to, że udało się reaktywować Kawiarenkę, za posługę
wielu osób, które się do tego przyczyniły, za dyżurujących w niedziele, za wypiekających ciasta, za dbających o ogród, o porządek,
o zaopatrzenie… Spotkanie odbyło się przy wspaniałej bezie, kawie i śpiewie
kolęd naszego paraﬁalnego chóru. A wszystko dopełnione błogosławieństwem
Księdza Proboszcza na kolejny rok 2020.
Tym, którym zależy na dziele, jakim jest Kawiarenka, tym, którzy się modlą
za jej prowadzących, tym, którzy całe serce wkładają w przygotowanie ciast,
wszystkim podejmującym dyżury w niedziele, odpowiedzialnym za różne jej
aspekty (wygląd, porządek, pranie, ogród, zaopatrzenie, naprawy) i naszym
gościom, bez których jej istnienie nie miałoby sensu składam najserdeczniejsze
życzenia noworoczne: abyśmy potraﬁli dzielić się tym co mamy, czyli także
naszym czasem, by nasza obecność była błogosławieństwem dla innych, byśmy
mogli doświadczać w tych spotkaniach i posługach bliskości samego Boga. 
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UROCZYSTOŚCI I ŚWIĘTA

Oﬁarowanie Pańskie
Józef i Maryja przynieśli Jezusa do świątyni. Czterdziestodniowe maleństwo z parą ubogich
nastolatków zostało rozpoznane jako Mesjasz. Czyż to nie jest po ludzku… niesamowite!?
Barbara Habich
Tyle dróg, tyle ścieżek, śladów,
drogowskazów, haseł, świateł,
tyle hałasu, tyle nakazów, próśb.
Tyle gwiazd. A ty – potrącany
przez rozbieganych ludzi, którzy
to w tę, to w tamtą stronę, którzy
w panice to do przodu, to do tyłu
– przytul Jezusa do serca swego,
tak jak Matka Najświętsza, gdy
szła z Nim przez tłum do świątyni.
Nie daj się zastraszyć, zakrzyczeć,
zagadać, nie daj się zwieźć. Nie
daj sobie wytrącić Go z rąk. Wtedy dojdziesz
(ks. M. Maliński).

Symeon i Anna – prorokini,
która spędzała czas swojego wdowieństwa na modlitwie w świątyni.
Święty Łukasz mówi o Symeonie,
że był człowiekiem prawym, Bożym i miał widzenie Mesjasza. Starzec Symeon wziął Dzieciątko Jezus
na ręce i mówił, a właściwie modlił
się: Teraz o Władco, pozwól odejść
słudze Twojemu w pokoju, bo moje
oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś
przygotował wobec wszystkich narodów (Łk 2, 29-31, por Iz 40, 5).
Niespodziewanie
wypowiedział
też dalszą część proroctwa i ukazał
miecz, który miał przeniknąć serce
Maryi. O czym myślała ta NajpokorDziecko w świątyni
niejsza z Pokornych? Nie rozumiała
Nie tak dawno pochylaliśmy się
co Symeon miał na myśli i wszystko
nad stajenką, Dzieciątkiem leżącym
to „przechowywała w swym sercu”.
w żłobie; kontemplowaliśmy tajemPodobnie jak inni Izraelici, Symeon
nicę Bożego Narodzenia, ubierali- Ã)UHVNDXWRUVWZD*LRWWRGL%RQGRQHQDPDORZDQ\RNURNX
oczekiwał
pociechy dla swojego naśmy choinkę, śpiewaliśmy kolędy. GOD.DSOLF\6FURYHJQLFKZ3DGZLH
FOT. WIKIPEDIA
rodu
i
otrzymał
od Boga obietnicę,
Wraz z Orszakiem podążaliśmy
że
nastąpi
ona
jeszcze
za
jego życia. Za naza gwiazdą z przybyszami ze Wschodu,
Z Betlejem do Jerozolimy prowadzi
tchnieniem
więc
Ducha
przyszedł
do świąktórzy szukali „króla żydowskiego”, a znaszlak na wznoszącym się pasmie górskim
tyni
(Łk
2,
27).
leźli Króla Wszechświata. Cieszyliśmy się
około 9 kilometrów. Tradycja nie mówi
radosną odmianą we wszystkich sercach,
nic o tym, w jaki sposób przebyli tę drogę
w każdej rodzinie. Za parę dni będziemy
małżonkowie. Najprawdopodobniej odbyli
Coś dobrego
wspominać pierwsze przybycie Pana Jezutę podróż pieszo. Maryja z Dzieciątkiem
Pewność, że stanie się coś dobrego, posa do Jerozolimy. Miał wówczas zaledwie
musiała być zmęczona, zatroskana o Nie.
maga i nam przetrwać trudne dni, napełnia
40 dni, gdy Maryja i Józef, którzy wierNa pewno szła ze wzruszeniem do świątynas pokojem, nawet wobec najczarniejnie zachowywali Prawo, przynieśli Jezusa
ni. Przecież spełniało się to, co miało zwiąszych scenariuszy naszego życia, zwłaszdo świątyni, aby Go – jak czytamy w Księzek z Bogiem i Jego Synem.
cza gdy ogarnia nas pesymizm i bezraddze Wyjścia – poświęcić Bogu (por. Wj
ność wobec różnych nieszczęść. W święto
13, 1). Każdy syn pierworodny, narodzony
Rozpoznany
Oﬁarowania Pańskiego oﬁarujmy się Bogu
z izraelskich rodziców był przedstawiaGdy Maryja i Józef weszli do świątyni
na nowo. On odpowie na nasze prośby
ny Bogu w obrzędzie przypominającym
nie spotkali nikogo znaczącego. Nie było
i udzieli nam ważnych darów, którym towao ocaleniu pierworodnych Izraela w dniu
kapłana, uczonych w Piśmie ani faryzeurzyszy pokój i radość. Bóg, który zbawia,
Paschy, kiedy lud Boży wychodził z Egipszy. Zauważyło ich natomiast dwoje stawszystko potraﬁ rozwiązać, nawet najtrudtu. Dlatego 40 dni po urodzeniu, należało
ruszków:
niejsze problemy. 
syna pierworodnego zanieść do świątyni
i symbolicznie oﬁarować Bogu, składając
w ręce kapłana, a następnie „wykupić” za
ZSROVNLHMWUDG\FMLEDUG]LHM]QDQH
MHVWMDNRĞZLĊWR0DWNL%RĪHM*URPQLF]QHM7HJRGQLDĞZLĊFLVLĊZNRĞFLRáDFKĞZLHFH3áRPLHĔ
opłatę, której wysokość była uzależniona
ĞZLHF\E\áV\PEROHPPRF\&KU\VWXVD±V\PEROHPĞZLDWáRĞFLZNWyUHMEODVNXZLG]LDáRVLĊ
od zamożności rodziców dziecka. Dla luZV]\VWNR RF]\PD ZLDU\ =DSDODMP\ Mą F]ĊVWR QLH W\ONR Z GQLX ĞZLĊWD 0DWNL %RĪHM *URPdzi ubogich były to dwa młode gołębie lub
QLF]QHMDE\QLHVWDáDVLĊMHGQ\P]SU]HFKRZ\ZDQ\FKELEHORWyZZQDV]\PGRPX:HGáXJ
dwie synogarlice. Taki „wykup” nieśli ro]Z\F]DMXWHJRGQLDNRĔF]\P\ĞSLHZDQLHNROĊGLUR]ELHUDP\FKRLQNL
dzice małego Jezusa do świątyni.
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Obcokrajowcy
w naszych szkołach
Jak uczyć dzieci, dla których język polski jest językiem obcym? To częsta sytuacja
w szkołach naszej gminy, dlatego zapytaliśmy o to specjalistkę DR BEATĘ JĘDRYKĘ
z Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Rozmawiał Jacek Kwiatkowski

W

ejście Polski do Unii Europejskiej było dla nas
wszystkich wielkim wydarzeniem. Perspektywy edukacyjne, jakie pojawiły się przed młodymi Polakami spowodowały, że pomimo prognoz społecznych
zapomnieliśmy o tym, że nie tylko nasze dzieci będą wyjeżdżały
uczyć się zagranicę, ale i dzieci obcokrajowców przybywających
do naszego kraju będą uczęszczały do polskich szkół. Prognozy
wynikające z procesów globalizacji wskazywały wyraźnie na możliwość migracji obcokrajowców, dla których nasza ojczyzna stawała
się atrakcyjnym miejscem pobytu.
Ministerstwo Edukacji Narodowej, przygotowując rozporządzenia dotyczące nauczania języka polskiego jako obcego, nie przygotowało z wyprzedzeniem odpowiedniego proﬁlu nauczyciela, który
posiadałby właściwe kompetencje i kwaliﬁkacje do prowadzenia
dodatkowych zajęć językowych.

Czy Twoim zdaniem nauczyciele w naszych szkołach są
dobrze przygotowani do pracy z dziećmi obcokrajowców,
które coraz liczniej pojawiają się w polskich przedszkolach
i szkołach?
Obecnie wiele uczelni wyższych na studiach pierwszego
i drugiego stopnia pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

wprowadza zagadnienia dotyczące międzykulturowości. Wśród
zajęć kursowych najczęściej pojawiają się: pedagogika oraz
psychologia międzykulturowa. Zajęcia te trwają jeden lub dwa
semestry, a słuchacze otrzymują podstawową wiedzę z zakresu
edukacji międzykulturowej.
Na wspomnianych kierunkach brakuje zajęć dotyczących kształcenia językowego dzieci cudzoziemców. Wiele uczelni wyższych
ma wprawdzie w swojej ofercie edukacyjnej studia glottodydaktyczne – nauczanie języka polskiego jako obcego, ale należy wspomnieć, że studia podyplomowe adresowane są przede wszystkim
do przyszłych lektorów języka polskiego jako obcego i skupiają
się przede wszystkim na metodach dydaktycznych adresowanych
w kształceniu osób dorosłych, a w niewielkim stopniu koncentrują
się na metodach adekwatnych do edukacji dzieci.
Ogólna sytuacja w polskich placówkach ulega poprawie, ale nadal występują obszary wymagające ulepszenia.
Czy zatem placówka edukacyjna może próbować samodzielnie
poprawić jakość swojej pracy w zakresie kształcenia dzieci
obcokrajowców?
Bardzo wiele zależy tu od inicjatywy i działań podejmowanych przez dyrektorów placówek. Mogą oni zwrócić się o pomoc
do urzędu miasta lub gminy i poszukiwać współpracy w organizacji wsparcia językowego, np. w osobie tłumacza albo kursów
języka polskiego dla rodziców. Można też szukać pomocy w fundacjach i stowarzyszeniach, które działają na rzecz imigrantów
oraz uchodźców.
Dla dobra samego dziecka najistotniejszą kwestię stanowi
zapewnienie kształcenia językowego w formie zajęć dostosowanych do możliwości i adekwatnych do realizowanych celów
edukacyjnych.
Czy samorządy terytorialne, które są odpowiedzialne za oświatę na swoim terenie mogą coś zrobić dla poprawy sytuacji?
Oczywiście. Mogą zatrudnić asystenta kulturowego dominującej
mniejszości narodowej, który pomagałby placówkom przedszkolnym i szkolnym na danym obszarze.
Jeżeli gmina nie może pozwolić sobie na zatrudnienie takiej osoby, to też może poszukiwać wsparcia na zewnątrz. Obecność takiej
osoby jest wskazana, ponieważ rodzice dzieci cudzoziemskich nie
zawsze uczestniczą w kursach języka polskiego, a powinni być informowani o postępach edukacyjnych dziecka oraz o trudnościach
i sukcesach wychowawczych. 
Ciag dalszy w następnym numerze.

Magdalenka

7

)27$5&+,:806=.2/1(

WIEŚCI ZE SZKÓŁ
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Nauka dawania
W szkole podstawowej dzieci podczas świąt zamiast prezentów
dzieliły się dobrymi uczynkami, a w Liceum młodzież wspierała
chorego kolegę i witała Światło Betlejemskie.
Dorota Koprowska, Sławomir Fido

Publiczne Katolickie Liceum
w Magdalence
z 1% podatku Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Katolickiego Liceum w Łazach – Magdalence.
Dane jakie należy wpisać w odpowiednich
rubrykach formularza PIT: numer KRS0000112478, cel szczegółowy-1%-Szkoły
w Magdalence.
z Mikołajki 2019 6 grudnia przeżywaliśmy wspomnienie św. Mikołaja – dzień lubiany chyba przez wszystkich. Tym razem
nie wymienialiśmy się prezentami tylko
przygotowaliśmy jeden wspólny upominek – dla 16 letniego Huberta. Loteria,
stoiska z przysmakami, studia fotograﬁczne i inne atrakcje były po to, abyśmy
wspólnie poświętowali i przede wszystkim
pomogli zebrać potrzebną kwotę do leczenia naszego rówieśnika. Zachęcamy do
dołączenia do pomocy Hubertowi: Numer
konta: 89249000050000453062407892

tytuł: 20849 Hubert Lewiński darowizna,
odbiorca: Fundacja Siepomaga, ul. Za
bramką 1, 61-842 Poznań
z Światełko Betlejemskie w szkole
W dniach 13 – 15 grudnia harcerze, harcerze starsi, wędrownicy i instruktorzy ZHP
wspólnie oczekiwali przybycia Światła do
Polski. W tym roku harcerze odebrali je
po polskiej stronie Tatr – uroczysta Msza
święta odbyła się w niedzielę 15 grudnia
o godzinie 8:20 w Zakopanem. Do naszej
szkoły wprost ze stolicy Tatr przywiózł
je Maciej Murawski, uczeń klasy ósmej.
Uroczyste przekazanie Światła odbyło się
w czasie naszych poniedziałkowych Rorat.
z Spotkania opłatkowe i Jasełka Ostatni dzień szkolny w 2019 roku był pełen
ciepła i wzruszeń. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą, którą odprawili
ks. proboszcz Mirosław Cholewa oraz ks.
Michał – nasz duszpasterz szkolny. Później mogliśmy zobaczyć Jasełka przygotowane przez klasy drugie licealne.
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Rozmach sceniczny – światła, dymy,
dźwięk, obrazy i przepiękny śpiew podkreśliły przesłanie przedstawienia. Młodzież w niezwykle szczery i wrażliwy
sposób pokazała to, co jest najważniejsze
w okresie świąt – czyli obecność i czas
poświęcony najbliższym.
z Srebrna szkoła po raz trzeci Z radością informujemy, że po raz trzeci w historii
naszej szkoły uzyskaliśmy tytuł Srebrnej
Szkoły w Rankingu Perspektyw 2020.
W tym roku zajęliśmy 383 miejsce wśród
3534 liceów w Polsce, i 81 wśród 851 liceów w województwie mazowieckim.

Niepubliczna Katolicka Szkoła
we Władysławowie
z Dobre uczynki W tej trochę spóźnionej
informacji chcielibyśmy przekazać, że grudzień w Niepublicznej Katolickiej Szkole
Podstawowej we Władysławowie był przede wszystkim nauką dawania. W dniu św.
Mikołaja dzieci w prezencie obdarowywały
się... dobrymi uczynkami. To okazało się
czasami trudniejsze niż kupienie zabawki.
Ale obu stronom dawało też więcej radości.
Dzieci pomyślały też nie tylko o kolegach
ze szkoły, ale także o dzieciach z oddziału
onkologicznego w jednym z warszawskich
szpitali. Przygotowały dla nich stos zabawek, gier i nawet słodkości.
z Szopka tatusiów Grupa szkolnych ojców
przygotowała Bożonarodzeniową szopkę,
a o jej wystrój zadbały dzieci. Zorganizowano też świąteczny festyn, na którym można
było zakupić ozdoby choinkowe, domowe
wypieki (dziecięce), zabawki i wiele innych
rzeczy. Wszystko zrobione przez dzieci lub
Mamusie. Cały dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na zakup sprzętu sportowego do szkoły. 
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HYMN O MIŁOŚCI

Najpierw ćwiczymy cierpliwość
„Jeszcze miłość nie zginęła, kiedy my żyjemy…” – mogłoby tak
brzmieć? Pewnie tak. Hymn o miłości brzmi jednak inaczej
i nie jest to przypadek. Większość z nas słuchała go
wielokrotnie podczas ślubnych uroczystości. I co usłyszeliśmy?
Iza i Wincenty Pipkowie

J

Spróbujmy zatem posłuchać jeszcze raz św. Pawła. Werset po wersecie. Rozpoczynamy cykl spotkań
czytelniczych z Hymnem o miłości
zakończonych konkretnymi wskazówkami – inspiracjami do zastosowania.

FOT. PIXABAY

uż sam początek jest intrygujący:
gdybym miał wszystko, a miłości
bym nie miał, byłbym niczym,
nic bym nie zyskał. W życiu
troszczymy się o wiele, ale rzadko jest
to miłość. Ale co to jest ta miłość?

%DQN,QVSLUDFML
,=$,:,1&(17<3U]\JRWRZDOLĞP\SU]\NáDGRZąOLVWĊ]DFKRZDĔNWyUHPRJą
SRPRF Z üZLF]HQLX FLHUSOLZRĞFL = SRGDQHM OLVW\ Z\ELHU] SU]\QDMPQLHM GZLH
LQVSLUDFMHZW\PPLHVLąFXL]DVWRVXM-HĞOLVLĊXGDNRQW\QXXMWRSRVWDQRZLHQLHNRQVHNZHQWQLHSU]\QDMEOLĪV]\FKRND]MDFKDOHQDMSLHUZ±GDMVRELHPDáą
QDJURGĊ±VDPDZLHV]QDMOHSLHMMDNą-HĞOLVLĊQLHXGD±SUyEXMGDOHMPDá\PL
NURNDPLXF]VLĊFLHUSOLZRĞFLZPLáRĞFL
z &LHUSOLZLHZ\VáXFKDPZVSyáPDáĪRQNDGRNRĔFDMHJRZ\SRZLHG]L
z &LHUSOLZLH]QLRVĊFRĞFRPQLH]GHQHUZRZDáRZ]DFKRZDQLXZVSyáPDáĪRQND
z 1LHVNRPHQWXMĊJG\ZVSyáPDáĪRQHN]DMPLHVLĊW\PFROXELLFRVSUDZLDMHM
MHPXUDGRĞü
z 6SUyEXMĊ VLĊ QLH ]GHQHUZRZDü JG\ ZVSyáPDáĪRQHN VLĊ VSyĨQLD PLPR
XPyZLRQHMJRG]LQ\1DMSLHUZSU]\ZLWDPMąMHJR]PLáRĞFLąL]DS\WDPFLHUSOLZLHFRVLĊVWDáR
z 1LHEĊGĊ]QLHFKĊFDüVLĊEUDNLHPVNXWHF]QRĞFLMDNLHJRĞZVSyOQHJRSRVWDQRZLHQLDEĊGĊLQLFMDWRUHPSRGMĊFLDSRQRZQHMSUyE\]PLHU]HQLDVLĊ]WUXGQRĞFLą
z :VWDQĊUDQR]SR]\W\ZQ\PQDVWDZLHQLHPGRZSyáPDáĪRQND±SLHUZV]\P
JHVWHPEĊG]LHXĞPLHFKPLáHSU]\ZLWDQLHLSRFDáXQHN
z =QDMGĊPLQXWZFLąJXGQLDE\SRUR]PDZLDü]HZVSyáPDáĪRQNLHPRW\P
FRRQRQDOXEL
z &LHUSOLZLHLEH]NRPHQWDU]DSRF]HNDPQDSU]\JRWRZDQLHVLĊZVSyáPDáĪRQNDGRZVSyOQHJRZ\MĞFLD
z 3RP\ĞOĊRPRMHMVáDERĞFL]DQLPVNU\W\NXMĊVáDERĞüZVSyáPDáĪRQND
z Ä8JU\]ĊVLĊZMĊ]\NJG\EĊGĊFKFLDááDSRQDU]HNDüQDZVSyáPDáĪRQND
z 7ZRMDZáDVQDLQVSLUDFMDXF]ąFDFLHUSOLZRĞFL
1DMOHSV]\PVSRVREHPVSUDZG]HQLDF]\SRGMĊWHG]LDáDQLDE\á\VNXWHF]QHEĊG]LHZVSyOQHSRGVXPRZDQLHSRGNRQLHFPLHVLąFD=DSURĞZVSyáPDáĪRQNDQD
PLQUR]PRZ\SRUR]PDZLDMFLHF]\XGDáR:DPVLĊSRSUDFRZDüQDGFLHUSOLZRĞFLą$PRĪHZVSyOQLHXVWDOLFLHZáDVQH]DVDG\SUDF\QDGWąFHFKąPLáRĞFL"

Zachęcamy do skorzystania z tych
podpowiedzi w codziennym małżeńskim wzrastaniu…
WINCENTY Dlaczego jako pierwszą cechę miłości św. Paweł wymienia
cierpliwość? Czy jest naprawdę taka
ważna? Przypadków nie ma. Tym bardziej w Biblii. Możemy śmiało założyć,
że cierpliwość jest podstawową i pierwszą cechą miłości. Tak Bóg czeka na nas.
Tak dał się ukrzyżować. Tak czeka już
dwa tysiące lat, byśmy zrozumieli krzyż.
Nie byśmy Go zdjęli z krzyża, ale byśmy
zrozumieli dlaczego na nim umarł.
Taka jest też miłość małżeńska.
IZA Dlaczego potrzebujemy cierpliwości? Często wydaje się nam, że
potrzebujemy jej po to, aby przetrwać
jej czy jego dziwactwa albo, aby dać
jemu czy też jej czas na nauczenie się
naszych potrzeb. Tymczasem jest odwrotnie. To my mamy się uczyć drugiej osoby, rozumieć ją, poznawać jej
potrzeby, nawet gdyby zmieniało się to
w krzyż. Bo taka właśnie jest miłość.
Cierpliwie umieram dla współmałżonka. Cierpliwie rezygnuję z siebie. Czy
coś w ten sposób tracę? Tak! Swój
egoizm. To raczej zysk niż strata. Bo
miłość zaczyna się tam, gdzie kończy
się moje ja. Św. Paweł mówi: gdybym
mówił, miał, znał, posiadał, przenosił,
rozdał, wystawił czyli cały czas ja,
ja, ja. Ale bez miłości. Wówczas nic
z tego nie ma.
WINCENTY Miłość jest poza
moim ja. Miłość zaczyna się tam, gdzie
zaczyna się drugi człowiek. On zawsze
zmienia moje życie. Na początku małżeństwa jesteśmy pewni, że na lepsze.
I mamy rację. Niestety potem brakuje
nam cierpliwości, żeby się o tym przekonać. Mamy swoje wizje. Nie dajemy
sobie czasu, by uczyć się drugiej osoby. A to jest pierwszy warunek.
IZA I jak to zwykle bywa, najważniejsze są drobnostki. Właśnie uczenie
się cierpliwości w drobnostkach daje
najlepsze efekty. Nie ma co czekać
na „złote strzały”. I warto pamiętać,
że skoro miłość jest na całe życie, to
cierpliwość tym bardziej. 
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Czy Pan Bóg
może zbawić niewierzących?
A ludzi poszukujących dobra,
dobra ale niewierzących w Boga?
A czy wierzących w wielu bogów? Czy tacy ludzie też należą do Ludu Bożego?
ks. Michał Wszeborowski

Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali
zbawieni i doszli do poznania prawdy
(1 Tm 2, 4).

P

owyższy cytat jest często przywoływany na potwierdzenie ważnej prawdy wiary. Bóg pragnie,
aby wszyscy ludzie byli zbawieni. A skoro takie jest pragnienie Boga,
to zapewne może On tego dokonać.
I, jak wierzymy, dokonał tego w swoim
Synu. Chrystus umarł i zmartwychwstał
dla zbawienia całego rodzaju ludzkiego.
Nikt nie jest wyłączony z tego zbawczego planu Boga, bo Bóg kocha każdego
człowieka, niezależnie od tego, czy jest on
wierzący czy niewierzący.
Jednak ze strony człowieka potrzebna jest pozytywna odpowiedź na tę wolę
Boga. Myślę, że to jest punkt wyjścia
do rozważań na temat zbawienia poszczególnych grup ludzi, tzn. wierzących, niewierzących, poszukujących Boga, wyznających inne religie czy wreszcie ludzi
dobrej woli, którzy chcą postępować
w zgodzie ze swoim sumieniem.
Takie rozróżnienie wydaje się ważne, bo przykładowo inna będzie sytuacja
człowieka, który został ochrzczony, poznał Chrystusa, ale porzucił wiarę, a więc
jego niewiara jest jakoś zawiniona, a inna
człowieka, do którego Ewangelia nie dotarła, ale szczerze szuka prawdy i Boga.
Temat przynależności do Ludu Bożego i zbawienia poszczególnych grup
ludzi nie jest łatwy, ale został on podjęty i dość dobrze opracowany na Soborze Watykańskim II. Warto powołać się
szczególnie na dwa dokumenty soborowe: Konstytucję dogmatyczną o Kościele
(Lumen Gentium) oraz Deklarację o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich (Nostra Aetate). Zgodnie z tymi
dokumentami Lud Boży – a więc ten,

który jest powołany do zbawienia – sięga
daleko poza granice widzialnego Kościoła. Można tu mówić o tzw. kręgach przynależności do Ludu Bożego. W samym
centrum, a więc w pełni, do Ludu Bożego
należą wszyscy wierni katolicy. W Kościele katolickim wierni otrzymują pełnię
środków zbawienia. Do Ludu Bożego
należą również wszyscy ochrzczeni niekatolicy, chociaż nie są w pełnej komunii z Kościołem katolickim. Dalej Konstytucja o Kościele stwierdza, że: Także
ci, którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii,
w rozmaity sposób przyporządkowani są
do Ludu Bożego (KK 16).
Należą do nich Żydzi, którzy przyjmują objawienie starotestamentalne,
wierzą w jednego Boga Jahwe i oczekują
Mesjasza. Później muzułmanie, z którymi łączy nas wiara w jednego Boga
Stworzyciela. Wreszcie Kościół uznaje,
że plan zbawienia obejmuje także innych,
którzy na różny sposób szukają Boga
po omacku i wśród wyobrażeń (KK 16).
Do tego kręgu przynależności należą
wyznawcy innych religii, ale też ludzie
poszukujący dobra, prawdy, Boga, nawet
jeśli robią to nie do końca świadomie.
W tym miejscu warto przywołać jeszcze jeden ważny cytat z Konstytucji soborowej: Ci bowiem, którzy bez własnej
winy nie znając Ewangelii Chrystusa i Jego
Kościoła, szczerym sercem szukają jednak
Boga, a Jego wolę poznaną przez nakaz
sumienia starają się pod wpływem łaski
wypełniać w swoim postępowaniu, mogą
osiągnąć wieczne zbawienie (KK 16).
Jako
chrześcijanie
wierzymy,
że człowiek z natury jest otwarty na
Boga, ale to w sercu człowieka dokonuje
się decyzja, czy chce podążać w stronę
dobra, prawdy, Boga, czy nie. Myślę, że
granica między wiarą i niewiarą przebiega w nas, a nie obok nas, a w związku

z tym od postawy naszego serca zależy
nasze zbawienie.
Nie można powiedzieć, że jeśli należę do Kościoła katolickiego, to na pewno będę zbawiony, a skoro ty jesteś buddystą, to zbawienie ciebie nie dotyczy.
W danym przypadku może być dokładnie
na odwrót. Jedno jest pewne – jedynym
Pośrednikiem między Bogiem i ludźmi
i jedynym Zbawicielem człowieka jest
Jezus Chrystus. Więc czy to katolik czy
muzułmanin, czy osoba niewierząca, jeśli zostaje zbawiona to tylko i wyłącznie
przez Jezusa Chrystusa.
Łaska Boża, która przychodzi
do nas przez Jezusa, jest do zbawienia
koniecznie potrzebna. Może ona działać
ponad wszelkimi podziałami, ponad wyznaniami i religiami, chociaż nie bez znaczenia jest przynależność do Kościoła,
bo w nim Chrystus jest dla nas obecny,
chce się nam dawać (szczególnie w sakramentach). To z kolei wymusza na
członkach Kościoła obowiązek ewangelizowania. W Katechizmie Kościoła
Katolickiego można znaleźć następujące
słowa: Chociaż więc Bóg znanymi sobie
drogami mógłby doprowadzić ludzi nie
znających Ewangelii z przyczyn przez
siebie niezawinionych do wiary, bez której nie można się Mu podobać, to jednak
na Kościele ciąży obowiązek, a zarazem
święte prawo ewangelizowania wszystkich ludzi (KKK 848). Kościół ma nieść
Chrystusa światu, żeby każdy człowiek
mógł Go poznać i osobiście przyjąć, bo
tylko w Nim jest nasze zbawienie.
Podsumowując można powiedzieć,
że Pan Bóg ma swoje sposoby, żeby
nas przyprowadzić do siebie i na pewno
nie zawaha się ich użyć. Każdego człowieka kocha i każdy jest mu bliski, ale
pragnie też naszej wolnej odpowiedzi na
Jego miłość. 
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KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI

Prymas niezłomny
7 czerwca 2020 roku kardynał Stefan Wyszyński zostanie beatyﬁkowany
w Warszawie na pl. Piłsudskiego. Rozpoczynamy nowy cykl,
w którym postaramy się przybliżyć naszym Czytelnikom człowieka,
który przeprowadził Polaków przez komunizm.
Teresa Jaskulska-Gil

P

roces beatyﬁkacyjny kardynała Wyszyńskiego rozpoczął się
w 1983 roku, już dwa lata po
jego śmierci. W styczniu 2019
roku komisja lekarzy w watykańskiej
kongregacji zatwierdziła dokumentację
dotyczącą cudu. Dotyczył on 19-letniej
dziewczyny chorej na nowotwór tarczycy w roku 1988. Następnie dekret zaakceptowała komisja teologów. Ostatnim
etapem była niedawna aprobata komisji
kardynałów i biskupów. W Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych toczyło się też
postępowanie kanoniczne, zakończone
w grudniu 2017 r. wydaniem dekretu
o heroiczności cnót Prymasa Tysiąclecia, podpisanego przez papieża. Jego
beatyﬁkacji dokona papieski wysłannik,
prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych kard. Giovanni Angelo Becciu.

Opiekun na trudne lata

Mąż stanu i zatroskany człowiek

lata komunizmu. Prymasem Polski był
od końca lat 40-tych do początku 80tych, a więc przez długie lata represji,
walki władzy z religią, ograniczania
wolności. To za jego życia Kościół był
największą siłą oporu w Polsce. Mimo
dziesięcioleci obronnej postawy polskiego katolicyzmu, kardynał uczył Polaków mądrej wiary. Nie była to wiara
)27:,.,3(',$ 

O kardynale Wyszyńskim mówiło się, że bezbłędnie odczytuje znaki
czasu i potraﬁ wykorzystać słabość komunistów, przeprowadzając w ten sposób polskich katolików przez trudne

nastawiona na wykluczanie i oparta na
strachu przed zagrożeniami. Kościół
kardynał Stefan Wyszyński pokazywał
nam jako dom prawdziwej wolności,
który troszczy się o każdego człowieka.
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W wieku lat 20 wstępuje do seminarium, jest rok 1921. Trzy lata później
otrzymuje święcenia kapłańskie, obejmuje wikariat przy katedrze we Włocławku, staje się redaktorem naczelnym
dziennika diecezjalnego. Pogłębia wykształcenie, robi doktorat z prawa kanonicznego na KUL-u, osiem lat później
zostaje członkiem Rady Społecznej
przy Prymasie Polski. Podczas wojny prowadzi konspiracyjną szkołę, jest
kapelanem AK. W 1946 roku jest mianowany biskupem lubelskim, a już dwa
lata później arcybiskupem gnieźnieńsko-warszawskim i prymasem Polski.
W 1953 roku zostaje aresztowany. Komuniści boją się planu kardynała, by powierzyć Polskę Matce Bożej, ogłaszając
tzw. „Śluby Jasnogórskie”. Więziony
w kilku miejscach, m.in. w Rywałdzie,
Stoczku Warmińskim i w Komańczy.
Do „Ślubów” dochodzi, co ma ogromne
znaczenie dla morale narodu polskiego.
Ten wybitny mąż stanu, autorytet moralny i przywódca duchowy to także
człowiek pełen troski o najbliższych,
nie wolny od wątpliwości, niepokojony
ciągłymi przesłuchaniami, podsłuchiwany, pilnowany, śledzony. Warto poznać bliżej naszego nowego błogosławionego Polaka, bo to postać ciekawa
i pełna życia. Papież Jan Paweł II tak
powie o kardynale Wyszyńskim w 1978
roku: Nie byłoby na Stolicy Piotrowej
tego papieża-Polaka, gdyby nie było
Twojej wiary, Twojej heroicznej nadziei,
Twego zawierzenia bez reszty Matce
Kościoła. 
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SYLWETKI

Zatęsknijmy za czymś lepszym
ANNA ŁUPIŃSKA od września objęła stanowisko dyrektora szkoły w Łazach. Jest absolwentką
Wydziału Polonistyki na UW, podyplomowych studiów terapii pedagogicznej, jak też
,,Zarządzania oświatą”, nauczycielem dyplomowanym, egzaminatorem, pedagogiem i terapeutą.
Rozmawiała: Urszula Bulicz
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Dlaczego zdecydowała się Pani
i ich nauczycieli udostępniana jest
na przystąpienie do konkursu
innowacyjna platforma, której cena dyrektora szkoły?
lem jest wspomaganie nauczyciela
Ze szkołą w Łazach jestem zwiąw indywidualnym wspieraniu każzana od 2003 roku. W 2005 objęłam
dego ucznia. Wiele miejsca w mojej
funkcję wicedyrektora zespołu szkół,
koncepcji funkcjonowania szkoły
którą pełniłam do 2011 r. W 2006 r.
zajmują projekty, czyli uczenie się
koordynowałam działania związaprzez działanie, wdrażanie do sane z nadaniem szkole imienia Jana
mokształcenia, zdobywanie potrzebPawła II. Byłam autorką scenariusza
nych umiejętności.
i reżyserem widowiska: ,,W droW jakim kierunku zmierza edukadze do domu Ojca” wystawionego
cja w Polsce?
18 maja 2006 r. Od początku współWydaje się, że podążać będziemy
tworzyłam szkołę, identyfikuję się
w kierunku indywidualizacji kształz jej osiągnięciami.
cenia. Młody człowiek musi określić
Na czym polega praca dyrektora,
swoje priorytety, dokonać indywiczy jest ona bardzo wymagająca?
dualnego wyboru. Wielka odpowieTak, ta koncepcja pracy, którą
dzialność spoczywa na rodzicach,
wybrałam, jest wymagająca. Wymabo to oni reprezentują dzieci i młoga umiejętności planowania i współdzież do 18. roku życia, oni decydują
pracy. Potrzebna jest koordynacja
o wyborze niektórych przedmiotów
działań, aby osiągać wspólne cele,
nauczania, wspierają swoje dzieci
Przemawiają do mnie słowa
a to wymaga czasu i przemyśleń,
w edukacji. Szkoła stwarza wiele
Antoine de Saint-Exupéry’ego:
odpowiedniego przepływu informaszans, wiele możliwości, natomiast
cji, sztuki motywacji, empatii. Ważstopień, w jakim młodzi ludzie będą
„Jeśli chcesz zbudować statek,
ny jest optymizm i energia, praca
chcieli to wykorzystać, zależy od
nie zwołuj ludzi, aby ci przynieśli
nad sobą i wrażliwość na potrzeby
nich samych i od ich rodziców.
drzewo, przygotowali narzędzia,
innych, docenianie i wzmacnianie
Czy łatwo dotrzeć do młodych
potencjału współpracowników, konludzi i ich rodziców w dzisiejszym
nie przydzielaj zadań i pracy,
struktywne relacje. Przemawiają
świecie?
lecz wzbudź w nich tęsknotę
do mnie słowa Antoine de SaintNie jest możliwe, aby wszyza dalekim, bezkresnym morzem”.
-Exupéry’ego: Jeśli chcesz zbudoscy uczyli się w taki sam sposób.
wać statek, nie zwołuj ludzi, aby ci
Dzieci i młodzież spędzają coraz
przynieśli drzewo, przygotowali nawięcej czasu w świecie cyfrowych
rzędzia, nie przydzielaj zadań i pracy, lecz wzbudź w nich tęskmediów, technologia informacyjna ma ogromny wpływ na ich
notę za dalekim, bezkresnym morzem.
umysły. Badania wykazują, że ich mózgi przetwarzają więcej
Co zmieniło się lub zmieni teraz w życiu szkoły? Jaka jest Pani
informacji z większą prędkością i radzą sobie doskonale z wywizja jej przyszłości?
zwaniami intelektualnymi, ale utrzymanie ich uwagi stanowi
Mamy ambitne plany, przystąpiliśmy i przystąpimy do różwyzwanie. Współczesna szkoła musi uwzględniać coraz barnych projektów. Bierzemy udział m.in. w programie Erasmus+.
dziej widoczne zmiany pokoleniowe. Na pewno trzeba uczyć
Rok 2020 upłynie pod znakiem doskonalenia zawodowego nainaczej niż przed 5-ciu laty, ciągle poszukiwać nowych sposouczycieli w formie zagranicznych kursów metodycznych i języbów dotarcia do uczniów. W procesie uczenia i przekazywakowych. Poszukamy inspiracji w innych krajach, aby następnie
nia wiedzy wiodąca staje się idea uczenia się innowacyjnego.
upowszechniać dobre praktyki i tworzyć dla naszych uczniów
Trzeba uczyć, jak radzić sobie z nadmiarem informacji, jak
przestrzeń rozwijania kompetencji językowych, społecznych
w sposób twórczy rozwiązywać problemy, aktywnie i samoi kulturowych. Zgłosiłam też szkołę do projektu: „Matematyka
dzielnie myśleć. Stwarzać sytuacje sprzyjające przeżywaniu
i doświadczaniu życia, uczyć metodami aktywnymi. I bardzo
– wstęp do kariery wynalazcy” realizowanego przez Politechniważne – wspierać rozwój charakteru. 
kę Warszawską. W ramach projektu dla uczniów klas czwartych

