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MAM TO Z BIBLII

Co z tą pustynią?
Wielki Post kojarzy nam się z Chrystusem, który czterdzieści dni
pościł na pustyni. Stąd też często wyciągamy wniosek, że Boga
możemy spotkać właśnie w samotności, w odosobnieniu.
W codziennym zgiełku, zabieganiu to niemożliwe.
I dlatego jest jak jest. Czy na pewno tak musi być?
Wincenty Pipka

C

zęsto mamy takie uczucie
po Wielkim Poście, czy po rekolekcjach w ciszy i odosobnieniu, że właśnie „złapaliśmy
Pana Boga za nogi”. Teraz już wszystko
z Nim możemy. Zmienimy nasze życie,
naszych najbliższych, nasze paraﬁe – a co
tam będziemy się ograniczać – zmienimy cały świat. Potem wracamy do domu,
zaglądamy do pokoju dzieci, otwieramy
maile z pracy, ktoś nam zajedzie drogę samochodem i już nawet szatan nie musi się
fatygować z pokazywaniem nam miasta.
Utwierdzamy się w przekonaniu, że tak się
nie da. Bóg istnieje tylko tam gdzieś w tej
głuchej samotności. Tam przecież byliśmy
mocni. A to bzdura!
Przecież, gdy spotykamy Boga, to już
nie jesteśmy samotni. Zatem nie ma takiej

możliwości, by spotkać go w samotności.
Inna sprawa, że sama istota Boga przeczy
temu, by można Go było znaleźć w samotności. Bóg jest przecież w trzech Osobach,
zatem samotność jest przeciwna Jego naturze. Kogo lub czego szukał więc Jezus
na pustyni?
Chrystus prawdopodobnie szukał siebie. Może po raz kolejny pozwalam sobie
na zbyt daleko idącą wycieczkę teologiczną, ale wszystko na to wskazuje. Pamiętajmy, że Jezus miał też naturę ludzką. I to
nie po to, by się pobawić z nami w chowanego, ale naprawdę. Był podobny do nas
we wszystkim oprócz grzechu (Hbr 4, 15).
Musiał sobie to wszystko poukładać. I jeśli chcemy go naśladować (a taki przecież
mamy nakaz), to uważnie zwróćmy uwagę
na to, jak to się robi.

Po pierwsze: na pustynię Jezus szedł
po chrzcie pełen Ducha Świętego (Łk 4, 1).
Nie wolno iść na pustynię, czyli rozpocząć
Wielkiego Postu, nie oczyściwszy się najpierw, tak aby być napełnionym Duchem
Świętym.
Po drugie: Duch wyprowadził Jezusa
na pustynię, aby był kuszony przez diabła
(Mt 4, 1). Na pustynię nie idzie się odpocząć. Wielki Post to czas i miejsce walki.
Po trzecie: przebywał w Duchu Świętym na pustyni czterdzieści dni, gdzie był
kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie
jadł, a po ich upływie odczuł głód (Łk 4, 2).
Walka jest zacięta. Trzeba zainstalować
jakiś ﬁrewall, jakąś blokadę. I to nie byle
jaką. Post stosuje się – jak sam Jezus mówił apostołom – w szczególnie trudnych
przypadkach (por. Mk 9, 29).
Po czwarte: …odczuł w końcu głód.
Wtedy przystąpił kusiciel (Mt 4, 3). Prędzej czy później przyjdzie moment słabości. My czasami możemy odpuścić, szatan
nie przepuszcza okazji, nawet gdy szanse ma praktycznie zerowe. Nawet po 40
dniach dawania mu skutecznie odporu, nie
możemy czuć się bezpiecznie.
Po piąte: Gdy diabeł dokończył całego
kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu
(Łk 4, 13). Nawet jeśli nie przypali nam
się żurek po rezurekcjach i dotrwamy
w stanie łaski uświęcającej po „politycznym” obiedzie u szwagra, to bądźmy pewni, że szatan odpuścił tylko „do czasu”.
Po szóste: Gdy duch nieczysty opuści
człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go
nie znajduje, mówi: „Wrócę do swego
domu, skąd wyszedłem”. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym.
Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów
złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni (Łk 11,
24-26). Im większy nasz sukces, tym zły
duch mocniej zaatakuje.
Po siódme: Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali (2 Kor 12, 9). Rozpocznijmy więc
bez lęku Wielki Post. Pustynia to miejsce
odnajdywania samego siebie. W ostrej
walce z pokusami. To nie miejsce docelowe. Stamtąd mamy wracać i realizować
swoje powołanie. Napełnieni Duchem
Świętym. Pytanie: Czy chcesz siebie
odnaleźć? Czy chcesz sobie to wszystko
poukładać? 
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2020 – piękny rok
Nie tylko dlatego, że ładnie wygląda napisany na papierze.
Piękno tego roku osadzone jest dla nas Polaków, przede wszystkim w fakcie,
który dokona się 7 czerwca na Placu Józefa Piłsudskiego
w Warszawie. Stamtąd cały świat usłyszy informację o wyniesieniu
na ołtarze naszego wspaniałego prymasa, Stefana kardynała Wyszyńskiego.

T

en wielki Polak, Prymas Tysiąclecia, po 39 latach
od swojej śmierci, znów wkracza w dzieje naszej
Ojczyzny. I wkracza w sposób wyjątkowy – jako
błogosławiony! Wieloletni proces beatyﬁkacyjny
dał Polsce tę szansę, że o kardynale Wyszyńskim zaczyna się
znów mówić coraz głośniej w czasie, kiedy młode pokolenie
Polaków już zupełnie nie zna tej wspaniałej postaci.
Mogłem się o tym przekonać podczas tegorocznej kolędy,
kiedy wręczając obrazek z prymasem Wyszyńskim, pytałem
młodzież szkolną, kogo tam widzą. Nikt z młodych ludzi nie
wiedział. Dlaczego? Ponieważ starsi od nich – ci, którzy pamiętają jeszcze Prymasa Tysiąclecia – nigdy im o prymasie
nie mówili. To zatem nie ich wina, a nasza.

ks. Ryszard Gołąbek,
pallotyn
Jest zatem czas i odpowiednia chwila, by tę postać polskiego
Kościoła czasów trudnych na nowo przedstawić – nie tylko
w kategorii wielkiego człowieka Kościoła w Polsce, ale też
świętego, którego wyniesienie na ołtarze da nam wszystkim
sposobność do kierowania modlitw do Boga za jego przyczyną – zwłaszcza w intencjach naszej Ojczyzny, która dziś
także przeżywa wielkie trudności, choć inne niż te za czasów
PRL-u, w których żył Stefan kardynał Wyszyński.
Może właśnie dlatego tak długo wypadło nam czekać na
tę podniosłą uroczystość? Może ten Prymas Tysiąclecia chce
nam właśnie dziś, teraz, na nasze czasy, anno Domini 2020
coś ważnego powiedzieć? 

PAPIEŻ POWIEDZIAŁ

Podczas pierwszej tegorocznej audiencji
w Auli Pawła VI papież Franciszek nawiązał
do ostatnich rozdziałów Dziejów Apostolskich
i historii o św. Pawle, którego statek rozbił się
na Malcie (por. Dz 27, 1-28, 16).
Opracowanie: Redakcja za KAI

K

iedy zdawało się, że śmierć jest już blisko, a wszystkich ogarniała rozpacz, zaczął działać Paweł i uspokajać towarzyszy mówiąc: Tej nocy ukazał mi się
anioł Boga, do którego należę – bo każdy miał swego boga – i któremu służę, i powiedział: „Nie bój się, Pawle,
musisz stanąć przed Cezarem i Bóg podarował ci wszystkich,
którzy płyną razem z tobą” (Dz 27, 23-24). Nawet w trudnym
doświadczeniu nie przestał być opiekunem życia innych i ożywiać ich nadziei.
Po rozbiciu okrętu nastąpiło lądowanie na wyspie Malta,
której mieszkańcy okazali troskliwą gościnność.
Paweł uczy nas przeżywać trudne doświadczenia trzymając
się kurczowo Chrystusa, by dojrzewało „przekonanie, że Bóg
może działać w jakichkolwiek okolicznościach, nawet pośród

pozornych niepowodzeń” oraz „kto się oﬁaruje
i oddaje się Bogu z miłości, z pewnością
będzie przynosił obﬁty owoc”. Miłość
zawsze jest owocna. Miłość Boga jest
zawsze owocna. Jeśli pozwolisz, by
Pan w tobie działał i przyjmiesz dary
Pana, to sprawi, że dasz je innym.
Pan zawsze idzie dalej.
Prośmy dziś Pana, aby pomógł
nam przeżywać każde trudne doświadczenie, będąc wspieranymi
siłą wiary; i abyśmy byli wrażliwymi
na wielu rozbitków, którzy docierają
wyczerpani na nasze wybrzeża, byśmy i my
potraﬁli przyjąć ich z miłością braterską, która
pochodzi ze spotkania z Jezusem. To właśnie ocala od chłodu
obojętności i okrucieństwa. 

Intencja papieska QD OXW\ GOD RVyE PRGOąF\FK
VLĊ QD UyĪDĔFX L Z NDĪG\ LQQ\ VSRVyE 2 XVá\V]HQLH ZRáDQLD
PLJUDQWyZ0yGOP\VLĊDE\JáRVEUDFLPLJUDQWyZNWyU]\ZSDG
OLZUĊFHSU]HP\WQLNyZSR]EDZLRQ\FKVNUXSXáyZE\áXVá\V]DQ\
RUD]Z]LĊW\SRGXZDJĊ
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CO SŁYCHAĆ POD ANIOŁAMI
Śpiewanie sprawia mi radochę! Jadę
samochodem i śpiewam! Zew natury!
Ekstaza, kiedy słyszę, jak głosy się zlewają w jedną harmonię! Ważne dla mnie,
że działamy dla paraﬁi, to daje poczucie
wspólnoty.
Mała Ania
Taki śpiew dodaje mi sił, przybliża do
Boga i sprawia, że nawet po całym dniu
pracy nie czuję się zmęczona. Czas spędzony na cotygodniowych próbach przynosi mi duchowe owoce. Dobrze się czuję
w roli skromnej chórzystki, która małymi
kroczkami przez śpiew odkrywa niebiańską muzykę.
Duża Ania
Jestem bardzo szczęśliwa z moją „chóralną rodziną”. Pomimo, że różnimy się
pod wieloma względami, łączy nas radość wspólnego śpiewania. Dziękuję
Bogu i ludziom za to dzieło.
Ola

Rozśpiewani
Poniedziałek o 19.00 do Kawiarenki pod Aniołami schodzą się,
a jakże, śpiewające anioły (chociaż ksiądz Andrzej
mieszkający powyżej nie zawsze może tak o nas myśli)!
To próba paraﬁalnego chóru.
Marlena Rowińska

J

edne parzą zioła wspomagające
struny głosowe, inne zsuwają stoły i przygotowują dominikańskie
śpiewniki liturgiczne „Niepojęta
Trójco”, sztuk dwa. A Maestro – drugi
zawodowy kantor w Polsce, wydobywa
ze swojego skarbca najświeższe antyfony
zapisane tak, jakby ktoś uwiecznił lot jaskółki na pięciolinii. Tylko nieliczni potraﬁą nadążyć za tym gregoriańskim tokiem
myślenia, ale jak partner dobrze prowadzi
w tańcu, tak i tu, płyniemy razem z nim…
Myślę, że po dwudziestu latach nauczania
u ojców dominikanów w Kolegium Filozoﬁczno-Teologicznym cnota cierpliwości
tak Marcinowi się wyrobiła, że my z niej
teraz korzystamy, czując się w pełni zaakceptowani z naszymi brakami i niedociągnięciami…
No, niektórzy z nas są doskonale przygotowani do takiej posługi: Mateusz – fortepian (czyli świetnie sobie radzi na organach i ﬁsharmonii), Renia od dzieciństwa
związana z pianinem i gitarą, a potem ze
znaczącymi chórami (jak Zalesiańskie
Towarzystwo Śpiewacze), Ania – wyssała śpiew dominikański z mlekiem matki.
Reszta z nas to miłośnicy muzyki. Zosta-

liśmy zaproszeni tu przez Boga ręką Małgosi, Mariusza, Reni czy Pawła. Są starsi
i młodsi, nad wyraz dużo mężczyzn jak
na średnią kościelną. Cieszą też i córki, które zdobywszy doświadczenie we
wspaniałym szkolnym chórze prowadzonym przez panią Olivię Kaczyńską i obyte nieco z instrumentami, szukają swojego miejsca w Kościele. Marysia, Ula,
Hania, Asia, Misia – to nasza przyszłość,
nasza nadzieja…
Ważne jest to, że śpiewamy razem, że
chcemy to robić na chwałę Pana, że jest
to nasza droga nawrócenia, że zmagamy
się z trudnym poniedziałkiem, by uczestniczyć w próbach, a potem w niedzielę
rano, by się rozśpiewać w tonacji es-dur
czy e-mol.
W naszym chórze wszyscy są bardzo
mile widziani. Serdecznie zapraszamy!
Uczę się ciągle dalej – cierpliwości,
szacunku do innych, skupienia, uważności i tego, że wspólny śpiew może być dla
mnie najlepszą odskocznią od codzienności i najlepszą modlitwą. zapracowany
poniedziałek jest nagrodzony najprzyjemniejszym wieczorem.
Renia

Tu czuję się akceptowana taka jaką jestem. I kocham śpiewać!
Ula
Stopniowo, z wiekiem, moje serce i ucho
skłaniało się w stronę muzyki kontemplacyjnej i tradycyjnej, a nawet ludowej. Ze
względu na bliskość mojego miejsca pracy
zacząłem bywać u dominikanów na Służewie i tam zachwyciłem się śpiewem wielogłosowym.
Mariusz
A ja w chórze jestem przez posłuszeństwo... wobec męża. Ale najpierw Jezus
wysłuchał moją prośbę. Przez pięć lat mąż
prowadził śpiew i grał na gitarze na Mszy
niedzielnej dla rodzin. Ja raczej mam
skłonność do tego, żeby było „normalnie”, i wszelkie aranże spokojnych pieśni
granych w wersji ﬂamenco lub westernowej mąciły mój pokój ducha i stawały się
kością niezgody między nami. Prosiłam
Boga, żeby coś z tym zrobił i wtedy... pojawił się kantor Marcin. Mój mąż porzucił
gitarową szkołę „oazową” i rozmiłował
się w czterogłosowym śpiewie tradycyjnym. Z naszymi próbami kojarzy mi się
zabawna sytuacja. Kiedy opiekowałam się
moją ponad stuletnią babcią, chórzystką
z 1920 roku z paraﬁi we Tczowie, próby
odbywały się u nas w domu. Babcia wiele pieśni znała i z nami śpiewała. Kiedyś
słysząc jedną pieśń powiedziała „a tegu to
nie znom”. Popatrzyłam w śpiewnik i powiedziałam: „a tego to możesz, Babciu,
nie znać, bo to z 1538 roku”. Małgosia 
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Nie będziesz brał imienia
Pana Boga twego nadaremno
Znana formuła katechizmowa: „Nie będziesz brał imienia Pana
Boga twego nadaremno” jest skrótem zapisanego w Biblii
przykazania (Wj 20, 2-17). Jaka jest intencja drugiego
przykazania? O co w nim tak naprawdę chodzi?
Barbara Habich

W

szyscy znamy Dekalog
z lekcji religii, jednak
często okazuje się, że nasze rozumienie i sposób
przeżywania przykazań Dekalogu zatrzymały się na tamtym, szkolnym etapie.
Większość z nas podchodzi do tego przykazania z niemałym lękiem (zwłaszcza
podczas spowiedzi), inni bagatelizują je,
uznając że do kochającego Ojca możemy
zwracać się w każdej potrzebie, a nawet,
od tak sobie, na przykład jako przerywnik zdania. No i mamy problem.

Bez potrzeby, po próżnicy
Zazwyczaj dość często używamy imienia Pana Boga, czasem
bezwiednie, więc warto skupić
się nad znaczeniem zwrotu „nadaremno”,
gdyż
słowo to ma sporo
znaczeń, zależnie od kontekstu.
W słowniku synonimów języka
polskiego dla tegoż sformułowania
znajdują się aż 53
synonimy. Warto zacytować niektóre: bez
powodzenia, bez skutku,
bezcelowo, na próżno, bez
potrzeby, po próżnicy. Każdy
z tych synonimów sprowadza
się w zasadzie do działań nie
dających efektów: do działania
daremnego, bez sensu, pyszałkowato, syzyfowo, w żartach, czy
nawet bluźnierczo. W każdym
z tych znaczeń możemy odnaleźć
osobistą postawę.

Niepotrzebne zaklinanie?
Czy jest jedynie przestrogą przed niepotrzebnym zaklinaniem się w imię Boga i lekkomyślnym używaniem Jego imienia jako
przerywnika w codziennej mowie, jak na
przykład: („jak Boga kocham”, „Jezu Chryste”, „o Matko Boska”), czy czymś więcej ?

Nieprzemyślane okrzyki
W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy: Nie będziesz wzywał imienia Pana
Boga twego do czczych rzeczy (Pwt 5, 11).
Mamy więc dwie wersje tego, jakże często,
łamanego przykazania. We współczesnym
świecie, w którym religia jest spychana do
sfery prywatnej, a etyką próbuje się
zaspokoić indywidualne potrzeby duchowe, zatracamy zmysł postrzegania
znaczenia imienia Bożego. Wiąże się
to ze współczesną plagą nadużywania
imienia Boga. Cytowane powyżej
„przerywniki” zdań, to najczęściej nieprzemyślane okrzyki
używane nie tylko przez
dorosłych, ale i przez
dzieci. Gorzej, jeśli
wypowiadane są słowa
nienawiści, wyrzutów,
mówienie źle o Bogu,
na przykład „starość
się Bogu nie udała”,
czy „Boże, dlaczego
mi to robisz?”. Zdarza
się też, że nadużywa się imienia Boga
w celu manipulacji
drugim człowiekiem:
„zrób to, czy tamto, bo
Pan Bóg cię ukarze”.

Święć się imię Twoje
Katechizm Kościoła Katolickiego
uzmysławia nam, że trzeba szanować imię
Boże, czcić je, wymawiać tylko po to, by
Je błogosławić, uwielbiać i nie nadużywać
imienia Pana. Powszechnie znany, światowej sławy naukowiec Isaak Newton, gdy
ktoś w jego obecności wymawiał imię
Boże, za każdym razem zdejmował kapelusz. Zapytany, dlaczego tak czyni, odpowiedział: „Korzę się głęboko przed Tym,
który takie mądre prawa nadał wszechświatowi”. Było to znakiem czci, jaką miał
dla Boga. Pozytywne wyjaśnienie treści
drugiego przykazania znajdujemy w modlitwie „Ojcze nasz”.
W modlitwie Pańskiej mówimy: „Święć
się imię Twoje”. Termin „święć” znaczy
uznać imię Boże za święte, traktować Je
w sposób święty, pełen szacunku.
Nie dano ludziom pod niebem żadnego
innego imienia, w którym moglibyśmy być
zbawieni – czytamy w Dziejach Apostolskich (Dz 4, 12). Wzywać Pana Boga „nadaremno” to tak, jakby nie oczekiwać skutku,
czyli tak naprawdę wołać Go bez celu, być
z Nim, ale nie na serio, lekceważyć Boga.
Wzywać do „czczych” rzeczy, to wzywać do
działań bezwartościowych, bezowocnych, to
nie wykorzystywać Jego łaski.

Nie bójmy się wzywać w potrzebie
To jest sedno drugiego przykazania.
Imię Boga to znaczy miłość, życie, dobro, szczęście. I On to wszystko chce nam
dać. Jesteśmy wezwani do relacji miłości z Nim. Nie bójmy się wzywać Boga
w potrzebie, z szacunkiem, celowo. Może
zamiast „przerywników” stosujmy „zamienniki”, np.: „Niech cię Bóg prowadzi”,
zamiast: „o Jezu, znów zajechał mi drogę”. Już lepiej powiedzieć: „motyla noga”,
albo: „o matko i córko”, niż przywoływać
bez potrzeby Stwórcę i Świętych. To wymaga wysiłku, ale nie jest niemożliwe.
Może w ten sposób pozbędziemy się
współczesnej plagi nadużywania Bożego
imienia. Imienia, które otwiera nas na rzeczywistość zbawienia. 
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O WYCHOWANIU

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. Część druga rozmowy.
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Rozmawiał Jacek Kwiatkowski

Czy mogłabyś nakreślić różnicę pomiędzy pojęciami: wielokulturowość i międzykulturowość?
O wielokulturowości mówimy wówczas, kiedy różne kultury
oraz grupy etniczne, narodowe i religijne, mieszkają na tym samym
terenie, ale niekoniecznie muszą wchodzić ze sobą w relacje. Kontakty między nimi są przypadkowe. Natomiast o międzykulturowości mówi się wówczas, kiedy przywołane wyżej grupy wchodzą ze
sobą w otwarte, regularne i trwałe interakcje. W trakcie licznych
kontaktów dochodzi do wymiany i wzajemnego poszanowania, zrozumienia stylów życia, hierarchii wartości oraz norm etycznych.
Czy dostrzegasz potrzebę rozmów z rodzicami dzieci polskich
o różnicach kulturowych dzieci obcokrajowców wkraczających
do polskich szkół?
Społeczeństwo polskie, mimo że nasz kraj jest członkiem Unii
Europejskiej, nadal charakteryzuje etnocentryzm, czyli ocenianie
przedstawicieli innej kultury przez pryzmat kultury własnej. Spotkania z rodzicami są bardzo ważne, szczególnie w środowiskach,
w których w przedszkolach i szkołach dzieci odmienne językowo,
religijnie i kulturowo pojawiają się po raz pierwszy. Rodzice znają
ten problem tylko z mediów, a – jak wiadomo, obraz integracji kulturowej czasami przedstawiany jest w nich w krzywym zwierciadle.

Jak zorganizować pracę z dzieckiem cudzoziemskim w samej
placówce?
Zespół edukacyjny pracujący z takim dzieckiem powinien dobierać strategie pracy w oparciu o wnikliwą diagnozę trudności językowych dziecka. W zespole takim oprócz nauczycieli uczących
i pedagoga powinien znajdować się także logopeda, którego praca
miałaby na celu wspieranie rozwoju językowego dziecka oraz psycholog, którego wiedza z zakresu psychologii międzykulturowej byłaby wsparciem dla wszystkich pracowników placówki.
Doskonalenie zawodowe i samokształcenie nauczycieli powinno
bezpośrednio uwzględniać strategie edukacyjne i programy celowe
adresowane do dzieci, dla których język polski jest językiem obcym.
Jak powinna wyglądać współpraca placówki z rodzicami takiego dziecka?
Należy szukać zasobów dla wydajnej komunikacji. Mogą nimi
być inni rodzice, tłumacz, język pośrednik lub nawet elektroniczny
tłumacz.

Jakie tematy mogłyby być poruszane podczas spotkań z rodzicami?
Podczas takich spotkań lub zajęć z rodzicami powinny zostać poruszone między innymi następujące zagadnienia:
z strach ma wielkie oczy, czyli nie bójmy się innych;
z stereotypy kulturowe i językowe;
z pozytywne nastawienie do „inności”;
z zrozumienie i tolerancja lub akceptacja odmiennych zachowań
kulturowych;
z bycie tolerancyjnym w praktyce;
z jak pomóc własnemu dziecku zrozumieć odmienność kulturową,
religijną oraz językową;
z wzajemne wspieranie się w procesie poznawania odmiennych
kultur rodziców dzieci z przedszkola lub szkoły;
z poznawanie razem z dzieckiem kultury ich rówieśników;
z integracja kulturowa dzieci i rodziców w przedszkolu lub szkole.
W trakcie rozmów warto też uświadomić im, że w takiej samej
sytuacji znajdują się polscy rodzice i ich dzieci przebywający poza
Polską. 
Ciag dalszy w następnym numerze.
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HYMN O MIŁOŚCI

Miłość łaskawa jest
Już wymaganie cierpliwości w miłości to Himalaje. Ale łaski to
już z pewnością nikt nikomu nie robi, że trwa w małżeństwie.
Przynajmniej on (lub ona) mi nie robi. A może jednak?
Iza i Wincenty Pipkowie

Ł

askawość w miłości to jest to coś
więcej. Coś, co chcemy „stracić”
dla drugiej osoby i daleko wykracza to poza małżeńską „księgę przychodów i rozchodów”. Jeśli łaska
wyprzedza potrzebę, to rzeczywiście możemy mówić o miłości. W przeciwnym
razie faktycznie można się buntować.
Ona: W praktyce oznacza to, że jeśli
małżonek wysyła sygnały, że potrzebuje
uwagi, a Ty dopiero po przejściu na emeryturę mówisz: „no dobra opowiadaj, co
cię gniecie”, to „robisz mu łaskę”. To nie
jest miłość łaskawa, a do tego jest trochę
spóźniona.
On: Na totalnie drugim biegunie
mamy scenę biblijną, gdy Jezus idzie
wśród tłumu i dotyka jego płaszcza
kobieta, która potrzebuje uzdrowienia.
Z zachowaniem wymaganej proporcji
możemy to porównać do miłości łaskawej w małżeństwie. Jezus był cały czas
w dyspozycji, by swą miłością uzdrawiającą obdarzyć. Dotykały Go i szarpały
setki ludzi. Nikt nie skorzystał. Tylko kobieta, która wierzyła w tę miłość, była jej
pewna. I Jezus – ku zdziwieniu wszystkich – też wyczuł tę relację.

Ona: Może to faktycznie było zbyt
śmiałe porównanie. Ale rzeczywiście
łaskawa miłość nie czeka na okazję, by
pomóc drugiemu człowiekowi. Raczej
szuka okazji, by go obdarować, myśli
o jego potrzebach, marzeniach, oczekiwaniach i pomaga je realizować.
On: I właśnie tu wróciłbym do
wspomnianego przykładu z Biblii, bo
wydaje mi się, że chodzi jeszcze o coś

więcej – nie tylko o szukanie okazji, by
obdarować, ale oddać się jak Chrystus
w Eucharystii. Z takim lekkim, a jakże trudnym do wypowiedzenia nawet
w małżeństwie zaproszeniem: „bierz
i jedz”. Oddaję się tobie cały. Możesz
zrobić wszystko. Możesz przejść obojętnie. Możesz się odwrócić, zignorować, ba… zdeptać. Bo to jest miłość
łaskawa.
Ona: Tak – łaskawa paradoksalnie
znaczy twarda. Niecofająca się nawet,
gdy widzi totalną porażkę, stratę i klęskę
w ludzkim rozumieniu. Bo miłość łaskawa, choć bezbronna, potraﬁ skruszyć nawet kamienne serce. 

%DQN SRP\VáyZ Z MDNL VSRVyE QD FR G]LHĔ UR]ZLMDü PLáRĞü NWyUD MHVW
áDVNDZD3DPLĊWDMP\ĪHQDV]HĪ\FLHVNáDGDVLĊ]GURELD]JyZR¿DURZDQ\FKGUXJLHPX
z 3U]\QDMPQLHMUD]ZW\JRGQLX]URELĊFRĞEH]LQWHUHVRZQHJRGODZVSyáPDáĪRQNDFRĞ
F]HJRVLĊQLHVSRG]LHZD
z 3RZLHPGREUHVáRZRGRZVSyáPDáĪRQND]DUD]SRSU]HEXG]HQLX
z 3U]HGZ\MĞFLHPEĊGĊĪ\F]\üPDáĪRQNRZLGREUHJRGQLD
z :FLąJXGQLDSRP\ĞOĊGREU]HRZVSyáPDáĪRQNX
z 8ĞPLHFKQĊVLĊGRZVSyáPDáĪRQND±WDNSRSURVWX
z 3RZLHPZVSyáPDáĪRQNRZLNRPSOHPHQWQLHRF]HNXMąFZ]DMHPQRĞFL
z =DS\WDPZVSyáPDáĪRQNDRMHJRRGF]XFLDHPRFMH±]XSHáQLHEH]LQWHUHVRZQLH
z =UH]\JQXMĊ]ZáDVQHMSU]\MHPQRĞFLE\SRGDURZDüF]DVPLHMVFHVLHELHZVSyáPDá
ĪRQNRZL
z 1LHVNRPHQWXMĊF]HJRĞFRZVSyáPDáĪRQHNZ\NRQDáLQDF]HMQLĪRF]HNLZDáDP HP 
z 3U]\JRWXMĊNDZĊOXEKHUEDWĊ±WDNąMDNąOXELLSRGDPZVSyáPDáĪRQNRZL]XĞPLHFKHP
z 7ZRMDZáDVQDLQVSLUDFMDáDVNDZRĞFL
3RZRG]HQLDLZ\WUZDáRĞFLZE\FLXáDVNDZ\P
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FOT. ARCHIWUM SZKOLNE

WIEŚCI ZE SZKÓŁ

Ã']LHFL]SRGVWDZyZNLSRGF]DVZ\VWĊSyZ

Ã 3RORQH]SRGF]DVVWXGQLyZNL

I do tańca, i do…
W Liceum – studniówka, w paraﬁi – bal charytatywny,
w podstawówce Dzień Babci i Dziadka, a pomiędzy
tymi wydarzeniami dużo sprawdzianów i oceny na półrocze.

Wszystkim uczestnikom, którzy bawiąc się
pomagają naszej szkole, serdecznie dziękujemy.
z Codzienna praca Oprócz bali, sukcesów i oczekiwania na ferie, styczeń był
miesiącem codziennej pracy i nauki. Zakończyliśmy pierwszy okres, ferie zimowe
wypadły w idealnym momencie i z radością będziemy odpoczywać od szkoły.

Dorota Koprowska, Sławomir Fido

Publiczne Katolickie Liceum
Ogólnokształcące
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.
z Studniówka W sobotę 18 stycznia 2020
r. tegoroczni maturzyści bawili się na studniówce. Piękne suknie oraz wytworne
garnitury pokazały inne oblicza uczniów.
Zniknęła codzienność, a jej miejsce zajęła
wyjątkowa uroczystość w hotelu Książę
Poniatowski. Tam, po uroczystym otwarciu przez przedstawicieli klas trzecich
oraz przemówieniu dyr. Doroty Koprowskiej odtańczono poloneza. Radością była
obecność na sali rodziców oraz dziadków,
którzy podziwiali kunszt tancerzy oraz
układ tańca zaprezentowany w tym roku.
Uczniowie podziękowali księżom, dyrekcji, gronu pedagogicznemu, rodzicom,
a w szczególności wychowawczyniom

p. Marcie Starzyńskiej oraz p. Katarzynie
Kowalczuk. Program artystyczny – koncert w wykonaniu uczniów – był przerywnikiem w quizie dotyczącym nauczycieli.
z Bal Przyjaciół Szkoły VII Bal Przyjaciół
Szkoły odbył się w sobotę 1 lutego. Doskonale przygotowana przez grupę rodziców
pod kierunkiem p. Ewy Rak zabawa trwała
do trzeciej nad ranem. Na tegorocznym balu
bawiło się 140 osób. Ks. proboszcz Mirosław Cholewa i p. dyr. Dorota Koprowska
przywitali zgromadzonych. Zabawę rozpoczęto tradycyjnym polonezem i tylko tajemnicą wodzireja jest, jak bez uprzednich prób
tak liczna grupa tancerzy wykonała perfekcyjny układ. Wspaniale wyszedł również
taniec góralski oraz inne wspólne zabawy.
Pyszne jedzenie oraz atrakcje w postaci loterii, konkursu literackiego i aukcji sprawiły,
że czas mijał bardzo przyjemnie i szybko.
Spotkanie było okazją do obejrzenia wystawy fotograﬁi pt. „Od stycznia do stycznia”
dotyczącej wydarzeń w naszym liceum. Mogliśmy wysłuchać koncertu Gabrieli Kurzac
– naszej utalentowanej uczennicy kl. II LO.

&\KɂMWLGO[\CFCTUGTEC
KQMC\CPG\CWHCPKG

KRS

0000112478
EGNU\E\GIȡQY[

5\MQ[Y/CIFCNGPEG
&\KɂMWLGO[\C 1% RT\GMC\CP[PCT\GE\
2WDNKE\PGIQ-CVQNKEMKGIQ)KOPC\LWOK.KEGWO
KODMU,GT\GIQ2QRKGWU\MK
YC\CEJM/CIFCNGPMK

Niepubliczna Katolicka Szkoła
Podstawowa we Władysławowie
z Dzień Babci i Dziadka W pierwszych
tygodniach nowego roku bezsprzecznie
największym wydarzeniem w Niepublicznej Katolickiej Szkole Podstawowej we
Władysławowie były uroczyste obchody
Dnia Babci i Dziadka. To przecież Dziadkowie są korzeniem i oparciem każdej
rodziny chcącej czerpać swą siłę z prawdziwych wartości. Przecież kto inny jak
nie dziadkowie uczą pierwszych modlitw,
cierpliwie tłumaczą co tam tak naprawdę
dzieje się w kościele podczas Mszy i nucą
pierwsze kolędy? Dlatego właśnie w kalendarzu naszej katolickiej podstawówki
babcie i dziadkowie mają swoje szczególne miejsce, prawie na równi z patronem.
I to dla nich uczniowie pod okiem p. Kariny przygotowali wzruszającą Wieczornicę.
z Pytania o rekrutację W związku
z licznymi pytaniami o rekrutację na rok
szkolny 2020-21 dyrekcja szkoły zaprasza
wszystkich zainteresowanych na rozmowy
po wcześniejszym umówieniu spotkania.
Liczba miejsc w szkole jest już bardzo
ograniczona ze względu na to, że przewidujemy maksymalną liczebność klas na
poziomie 12-14 uczniów. Dlatego w sposób oczywisty pierwszeństwo będą mieli
mieszkańcy naszej paraﬁi, zapraszamy ponadto 15 marca o godzinie 11.00 na dzień
otwarty. 
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ZAPYTAJ KSIĘDZA

Objawienia prywatne
Czy wierzący chrześcijanin musi wierzyć w objawienia świętych,
czy raczej to nie jest obowiązkowe? Czy jednak chrześcijanin
powinien wierzyć przede wszystkim w Pismo święte?
Odpowiada: ks. Andrzej Grefkowicz

M

odne dzisiaj się stają objawienia prywatne. Wiele osób
skrzętnie po nie sięga. Wydają
się one dla nich bardzo ważne. Pod wpływem tych objawień zmieniają
swoje postępowanie, zmieniają swoje życie
w wielu dziedzinach. Bywa też, że oczekują
tego od swoich bliskich, znajomych, członków swojej wspólnoty, a nawet domagają
się tego, by według jakichś wskazań, wynikających z tychże objawień, funkcjonowali
wszyscy ludzie w Kościele. Wydaje się, że
w tym kontekście zrodziło się kolejne pytanie wśród niektórych naszych paraﬁan.
A ja bym do tego dodał jeszcze: czy w objawienia prywatne wolno wierzyć?
– w które wolno, a w które nie?
Jak jest faktycznie? Czy z wszystkimi objawieniami prywatnymi musimy się liczyć, wszystkie brać pod
uwagę i według nich postępować?
A co, jeśli te objawienia są w sprzeczności ze Słowem Bożym a co, jeśli
stoją w opozycji do Magisterium
Kościoła (oﬁcjalnego nauczania Kościoła – głównie nauczania papieża)?
Czasem zdarza się nawet, że niektórzy ludzie bardziej się liczą z jakimś
egzorcystą, lub znanym charyzmatykiem, niż z własnym biskupem, a co
dopiero wtedy, gdy coś „Matka Boża
powiedziała”?
Wobec takich tendencji należy kierować
się następującymi zasadami:
1. W pełni Objawienie Boże zostało nam
przekazane w Jezusie Chrystusie, w Jego
nauczaniu i w tym, co nam powiedział całym Sobą, całym swoim życiem. Apostołowie, napełnieni szczególnym darem Ducha
Świętego, przekazali nam to wszystko, co
Bóg nam objawił w naszym Panu. Wraz ze
śmiercią ostatniego z Apostołów zakończone zostało jakiekolwiek Boże objawienie. (!)
Wszystko, co Bóg chciał nam powiedzieć,
objawił w Jezusie Chrystusie. Wszystkie
późniejsze objawienia prywatne, a także

nauczanie Magisterium Kościoła (Encykliki, Adhortacje, Listy papieskie…) nie są
uzupełnianiem Objawienia Bożego, lecz
jedynie jego interpretacją, czyli przystosowaniem Objawienia do naszych czasów,
przekazywanie jedynego Objawienia językiem bliższym nam, wyjaśnianiem naszych
dzisiejszych problemów światłem Objawienia Bożego.
2. Dlatego, żadne objawienie prywatne
nie może stać w sprzeczności z Objawieniem Bożym. W przeciwnym razie, kto
naucza inaczej niż mówi Pismo św. stawia
się ponad Jezusem Chrystusem, „poprawia”
samego Pana Boga.

3. Wszystkie objawienia prywatne wymagają aprobaty Magisterium Kościoła
– chodzi przede wszystkim o to, by wykluczyć jakąkolwiek sprzeczność między tym,
co objawił nam Bóg, a tym co przekazuje
jakiś święty, czy inna natchniona osoba.
Wolno więc nam się odwoływać tylko do
tych objawień, które takie zatwierdzenie
posiadają. Może się nam dziwnym wydawać, że tu mówi przez świątobliwą osobę
Pan Jezus, lub Matka Boża a jakiś człowiek, choćby nawet sam papież, będzie
Pana Jezusa, lub Matkę Bożą zatwierdzał?
Przedstawiciel Urzędu Nauczycielskiego
Kościoła nie zatwierdza tego, co powiedział

Pan Jezus lub Matka Boża. Potwierdza jedynie to, czy przekazywane treści (słowa,
wizje) rzeczywiście pochodzą od Boga.
Wyobraźmy sobie sytuację kolejnych ludzi,
którzy ogłaszają „światu”: Matka Boża mi
powiedziała; albo: Pan Jezus mi powiedział.
Swoim przekazem dają nam do zrozumienia, że powinniśmy jakieś treści przyjąć,
podporządkować się im, bo to przecież Matka Boża… Tym czasem mogą to być własne
pobożne pragnienia tej osoby, albo nawet
chorobowe urojenia? Jaki powstałby chaos
w Kościele, gdybyśmy słuchali każdego tak
nauczającego człowieka, np. dlatego, że jest
bardzo pobożny, że wiele godzin spędza na
modlitwie itp. To dlatego dziś czekamy na
zatwierdzenie objawień z Medjugoria, choć
tak powszechne panuje przekonanie Ludu
Bożego o autentyczności tych objawień.
4. Podobne zasady obowiązują co do różnych praktyk pobożnościowych pojawiających się w Kościele. W niektórych
środowiskach ma miejsce święte
wzburzenie, że Komunii św. udziela się ludziom, którzy nie przyjmują
postawy klęczącej, lub że Komunia
św. udzielana jest na rękę. Odwołują się w tym właśnie do objawień
prywatnych. Podstawowym kryterium, także w tych przypadkach,
są normy określone przez Kościół
i tych mamy się trzymać, by unikać
chaosu w Kościele.
5. Objawień prywatnych, nawet
tych zatwierdzonych przez Kościół,
żaden chrześcijanin nie ma obowiązku przyjmować, według nich
postępować. Nie jest z tego powodu heretykiem, czy jakimś odstępcą, albo mało pobożnym człowiekiem. Objawienia prywatne mogą jednym pomagać w przeżywaniu
wiary i praktyk pobożnościowych, a innym
będą utrudniać. Ważne, byśmy się trzymali tego, co nam Bóg objawił, a Kościół do
wierzenia podaje i żebyśmy się szanowali
w swej odmienności, co do różnych form
pobożności, różnych duchowości, które
zawsze w Kościele miały miejsce. Znałem
pewną osobę, która doskonale była zorientowana w różnych objawieniach prywatnych,
tylko już na czytanie Pisma św. nie było czasu. I to już nie jest dobrze. 
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KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI

Noc aresztowania
W tym wydarzeniu zogniskowały się podłość i honorowe czyny,
podstępne metody i otwarte wyrazy przyjaźni, tchórzostwo
i odwaga wszystkich „aktorów” biorących udział w tym wydarzeniu.
Teresa Jaskulska-Gil

J

pracująca w pałacu prymasowskim, przygotowała prymasowi ciepłe skarpety, palto,
dobre buty. Byli już wcześniej umówieni,
że zabierze te rzeczy, gdyby zdarzyło się
aresztowanie, jednak prymas w ostatniej
chwili odmówił zabierania ze sobą czegokolwiek. „Przyszedłem tu z gołymi rękami
i z gołymi rękami odejdę”.
Ks. kardynał Wyszyński zdążył jeszcze
wygłosić oświadczenie, że nie rezygnuje
ze swoich funkcji i że za konsekwencje jego
usunięcia odpowiedzialność ponoszą ludzie,
którzy wydali ten rozkaz. Siostrze Maksencji
przekazał, że nie potrzebuje adwokata i sam
będzie się bronił przed sądem.
Sprawy jednak potoczyły się inaczej.
Nie było oﬁcjalnego sądu, a o internowaniu
prymasa w klasztorze kapucynów w Rywałdzie Królewskim opinia publiczna miała dowiedzieć się dopiero cztery miesiące później.
Jednak już na drugi dzień po aresztowaniu ruszyła komunistyczna machina
propagandy. W Trybunie Ludu ukazał się
artykuł członka biura politycznego PZPR
Edwarda Ochaba pt. „Kto przeszkadza
w normalizacji stosunków między Kościołem a państwem”. Ochab ostro atakował
w nim prymasa. Oskarżył go o „politykę
antypaństwową i warcholstwo. Pomoc oka)27:,.,3(',$ 

est późny wieczór 25 września 1953
roku w pałacu prymasowskim przy ul.
Miodowej w Warszawie. Ks. Prymas
wrócił niedawno z Mszy odprawianej
w kościele św. Anny. Chyba przeczuł, co go
czeka tej nocy, bo poprosił na zakończenie
nabożeństwa: „Mówcie za mnie różaniec”.
Około godziny 22.30 do bramy zaczęło
się dobijać kilka osób, a przez ogrodzenie
przeskoczyła grupa uzbrojonych mężczyzn.
Oﬁcjalna delegacja to ludzie ministra Antoniego Bidy – szefa Urzędu ds. Wyznań,
natomiast od tyłu do ogrodu wkradli się
funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa.
Pies kardynała Baca, wyczuwając nerwową
atmosferę, ugryzł w nogę jednego z funkcjonariuszy tak, że trzeba było ją opatrzyć.
Oﬁcjele przedstawili prymasowi pismo, na podstawie którego rząd pozbawiał
go możliwości wykonywania wszystkich
funkcji sprawowanych w Kościele, a także
nakazywał mu opuścić Warszawę i zamieszkać w wyznaczonym klasztorze aż do czasu
nowego zarządzenia władz.
– Decyzji tej nie mogę się poddać i dobrowolnie tego domu nie opuszczę – odpowiedział prymas Wyszyński, jednak
na prośbę oﬁcera parafował notatkę na znak,
że pismo przeczytał. Siostra Maksencja

&HOD6WHIDQD:\V]\ĔVNLHJR
ZNRĞFLHOHĞZ-y]HIDZ3UXGQLNX/HVLH

zywaną zachodnioniemieckim krzyżakom
i angloamerykańskim wrogom”.
Komunistyczne władze zaczęły też
na nowo „meblować” episkopat. W obawie
przed zamieszkami społecznymi rozpoczęły się tajne rozmowy z poszczególnymi biskupami. Aresztowano sekretarza prymasa
bp. Baraniaka, natomiast ks. Jana Zieję, który jako pierwszy podczas Mszy św. w kościele wizytek, przekazał wiernym informację
o aresztowaniu prymasa, sam episkopat odesłał poza Warszawę.
Do rozmów z episkopatem zatrudniono
ówczesnych działaczy PAX. Bolesław Piasecki, prezes tego katolickiego stowarzyszenia
obiecał Zoﬁ Brygisterowej z departamentu
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego,
że działacze rozjadą się po Polsce i będą
pertraktować z biskupami, by ogłosili deklarację krytykującą prymasa i uspokajającą
wiernych. Organ prasowy PAX – „Słowo Powszechne” szedł w tej sprawie ręka w rękę
z „Trybuną Ludu”.
Biskup łódzki ks. Michał Klepacz
został przez władze wyznaczony na nowego prymasa, wicepremier Józef Cyrankiewicz mocno na to naciskał. Ustalenia
między rządem a episkopatem przebiegały w atmosferze napięcia, 16 biskupów
aresztowano, albo wyrzucono z diecezji,
ale 15 biskupów doszło do porozumienia z władzami. Niektórzy biskupi weszli
w skład kościelno-rządowej komisji, która
stworzyła wyżej wspomnianą deklarację.
Episkopat skapitulował. Na koniec Cyrankiewicz zmusił członków episkopatu
do ślubowania na wierność PRL. Tylko
ks. Wojciech Zink, wikariusz generalny
prymasa odmówił rozesłania deklaracji
biskupów do odczytania w kościołach.
Później prymas Wyszyński wspominał:
„Tylko ksiądz Zink i pies Baca upomnieli
się o swojego prymasa”. 
Tekst powstał na podstawie książki Ewy
Czaczkowskiej: „Kardynał Wyszyński. Biograﬁa”, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2013
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Magdalenka

SYLWETKI

Psycholog i liderka

Przedstawiamy naszym Czytelnikom KATARZYNĘ SITAREK – liderkę grupy
Odnowy w Duchu Świętym „Skała Pana”, psychologa i śpiewającą mamę dwojga dzieci.
Rozmawiała: Urszula Bulicz

W jaki sposób wykorzystujesz
wiedzę z zakresu psychologii
będąc liderem grupy charyzmatycznej?
Trudno mi powiedzieć, czy ją
wykorzystuję. Po tylu latach pracy
w zawodzie psychologa, a zwłaszcza psychoterapeuty pewne rzeczy
widzi się bezwiednie. Z pewnością
wiedza i doświadczenie związane z mechanizmami rządzącymi
ludźmi, a zwłaszcza grupą, pomagają mi. Lepiej je rozumiem, wiem
z czego mogą wynikać. Moja wiedza i doświadczenie terapeutyczne
najbardziej pomagają mi podczas
prowadzenia rekolekcji formacyjnych w Centrum Formacji Wieczernik.
Dlaczego warto dołączyć do
„Skały Pana”?
Z wielu powodów. Bycie we
wspólnocie ludzi, którzy idą w tym

samym kierunku, wyznają te same wartości daje siłę, aby trwać
w wierze, trwać w Bogu. Każdy z nas ma momenty zwątpienia,
załamania, kiedy nie czuje mocy Bożej. Grupa daje niesamowite wsparcie, aby się nie poddać, nie pójść za głosem świata. To
tak jak ze świecami – kiedy gaśnie jedna, a w pobliżu nie ma innych palących się blaskiem, to nie ma od kogo zaczerpnąć tego
ognia. A w grupie jest zawsze ktoś, kto pomoże ci ten płomień
podtrzymać lub zapalić na nowo.
Jako grupa przygotowujemy się do formalnego bycia wspólnotą. Misja wspólnoty to służba rodzinom, małżeństwom – zwłaszcza
w kryzysach, niesienie im Chrystusa.
Ale „Skała Pana” to też cudowni ludzie, zarówno małżeństwa jak
i osoby samotne, to relacje, to wzajemna pomoc, to poczucie przynależności. To przede wszystkim zaś
doświadczenie modlitwy i żywej
obecności Boga.
Zapraszamy serdecznie w każdy
piątek o 20.30 do budynku przy kościele. W razie pytań zachęcam do
kontaktu: skalapana.magdalenka@
gmail.com
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Jesteś naszą paraﬁanką od dzieciństwa.
Jak zmienia kościół w Magdalence?
Formalnie parafianką jestem niecałe 20 lat, ale duchowo
związana jestem z tym miejscem od dziecka. Całe dzieciństwo
i młodość mieszkałam w Warszawie, dopiero kiedy rozpoczęłam studia, moi rodzice podjęli decyzję o przeprowadzce. Wróciliśmy w rodzinne strony mojego taty. Mimo, iż mieszkałam
w Warszawie, to często przyjeżdżałam do dziadków do Łaz.
Z dzieciństwa najbardziej pamiętam, że w tym kościele ujmował mnie dźwięk gitary, śpiew, radość ludzi, a także… głos księdza
Andrzeja celebrującego Mszę świętą. A co ciekawe, widzę więcej rzeczy, które są w tej parafii niezmienne, np. zaangażowanie parafian oraz
zgoda księży na współtworzenie
przez ludzi tej parafii. Tu naprawdę
można poczuć się jak u siebie.
Pamiętam też, jak niesamowite było dla mnie zaraz po przeprowadzce to, że ludzie wychodzący
z kościoła po Mszy nie spieszą się,
nie uciekają, ale witają się serdecznie ze sobą i rozmawiają.

Wiedza i doświadczenie związane
z mechanizmami rządzącymi ludźmi,
a zwłaszcza grupą, pomagają mi.
Lepiej je rozumiem,
wiem z czego mogą wynikać.
Moja wiedza i doświadczenie
terapeutyczne najbardziej
pomagają mi podczas prowadzenia
rekolekcji formacyjnych
w Centrum Formacji Wieczernik.

Kochasz muzykę. Opowiedz
o tym.
To prawda, uwielbiam muzykę
i to w bardzo różnych stylach. Muzyka mnie wzrusza, dodaje energii, relaksuje. Gram na gitarze, ale
jestem samoukiem i poza tym, że
sprawia mi to przyjemność, to jest
to też posługa. Czasem, kiedy trudno mi się modlić, biorę gitarę i śpiewam Panu.
Ciężko jest połączyć współczesny
styl życia z duchowością?
Nie czuję, żeby to było dla mnie
aż tak trudne. Razem z mężem żyjemy według naszego stylu życia,
według wartości, które wybraliśmy.
Nie mam potrzeby dopasowywania się do świata. Dużo trudniej
jest zmierzyć się z tym w aspekcie
rzetelnego wychowania dzieci oraz
pogodzenia życia rodzinnego z posługą w Kościele. 

