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mam to z BiBlii

www.usługireligijne.eu
Fajna ta wiara online. Nie za trudna taka. Ja to bym dał chyba
nawet ze cztery gwiazdki w ocenie.
Wincenty Pipka

C

iekawa sprawa, że rozpływamy się nad nowymi technologiami, ale w czasie pandemii
na przykład z nauką zdalną
jakoś nam w większości nie poszło. Widać po roku, że efekty są raczej opłakane.
W wielu firmach podobnie. Są co prawda
również pozytywne efekty wymuszonej
komunikacji i pracy przez Internet. A jak
to jest z życiem duchowym? Bo może po
pandemii warto pozostać, a nawet rozbudować obecny model.
Puszczam wodze fantazji i widzę, że…
Transmisje Mszy św. mają swoje dobre
strony – oszczędzamy czas na przejazd,
unikamy tej niedzielnej „rewii mody”
w kościołach, możemy oglądając Mszę
obiad ugotować (ora et labora), dbamy
o środowisko, bo taki przejazd autem
do kościoła to emisja spalin itd.
Gdyby jeszcze tak można Komunię św.
zamawiać internetowo przez np. pyszne.pl?
Dajmy na to rodzinny zestaw komunikantów z winem białym lub czerwonym

do wyboru. To rozwiązałoby największy
problem Mszy św. online. Kościół zrobiłby się bardziej postępowy. Myślę, że
niektórzy takie zestawy zamawialiby też
do pracy. Może nawet w statystykach
wzrosłaby liczba comunicantes?
Tak sobie myślę, że przecież można
by w ten sposób dystrybuować wszystkie
sakramenty. Tak na roboczo zobrazowałbym takie kościelne menu przedstawiając poszczególne zestawy w ten sposób:
McChrzest – cały czas cieszy się jeszcze
sporym wzięciem (choć popyt spada),
ale gdyby ułatwić dostęp, jest szansa,
że więcej osób się skusi (?). McKomunia – już chyba trochę się (nomen omen)
przejadła, ale popularność tego zestawu
wciąż jednak ratują dokładane do niego
zabawki. Coś wypadałoby przemyśleć
w składzie McBierzmowania, bo obecnie nawet jeśli udaje się go „wcisnąć”
młodzieży, to wciąż zbyt wiele zestawów – zupełnie nienapoczętych – ląduje
w koszu. Na McMałżeństwo czy McKa-

płaństwo też jest coraz mniej chętnych,
pomimo coraz większej dostępności
dokonania zwrotów. Duży problem jest
z McSpowiedzią – trudno ją rozreklamować, bo zyskała niesłusznie status restauracyjnej „toalety” tzn. musi być, ale
nie dla niej się tam przychodzi. O tym,
że w jej składzie może być kierownictwo
duchowe mało kto poważnie myśli. Po
rady i wskazówki coraz chętniej idzie się
do innych gabinetów. McNamaszczenie-Chorych przy dzisiejszym rozwoju medycyny, dostępności spa i jogi zupełnie
niedoceniony produkt. Chyba powinniśmy sobie darować w kościelnym menu.
Co tam jeszcze zostało do rozwiązania?
Dla „ortodoksyjnych katolików” trzeba
zapewnić wodę święconą, ale to można
rozprowadzać przez jakąś sieć drogerii.
I nawet dodać jakieś zapachy!
I jeszcze koszyczki ze święconką. Ale
w tej sprawie chyba też można się dogadać z jakimiś supermarketami. Żaden
problem.
I proszę, jaki wyszedł nam zgrabny projekt? Do tego budynki kościołów można
przeznaczyć na inną dochodową działalność? Tzw. Zachód już dawno to zrobił.
Za takimi rozwiązaniami przemawia
też dzisiejsze tempo życia i Kościół musi
zapewnić szybki dostęp do swoich usług
i produktów.
Niby wszystko składa mi się w logiczną
całość, ale nurtuje mnie pytanie: Gdyby zbawienie można było załatwić zdalnie, to czy
Bóg poświęciłby Syna? Z pewnością nie.
Ale brednie więc wypisałem! To nie
my mamy sobie wybierać co lepsze kąski.
Przecież Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja
was wybrałem i przeznaczyłem was na to,
abyście szli i owoc przynosili (J 15, 16).
I to nie jest opcja, a obowiązek, bo Bóg
każdą latorośl, która (…) nie przynosi
owocu, odcina (J 15, 2).
Czas obudzić się z covidowego letargu.
Gdyby rolą Kościoła było dostarczanie
usług, to skąd słowa: Ty jesteś Piotr czyli
Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój,
a bramy piekielne go nie przemogą? (Mt
16, 18).
Bóg zbudował Kościół na człowieku
i dla człowieka! Bo gdzie są dwaj albo
trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18, 20).
Czas zatem wrócić do „stacjonarnej”
i w pełni zaangażowanej wiary. Żniwo
wprawdzie wielkie (Mt 9, 37). 
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zamiast WstęPniaka

Po co komu matura?
Stres maturzystów każdego roku o tej porze przywołuje pytanie o sens
zdawania matury. Egzamin dojrzałości – co ta nazwa właściwie oznacza?
Czy młodzi ludzie, którzy ją zdają, automatycznie stają się dojrzali?
W jaki sposób matura może zmienić ich w osoby dojrzałe?
Ryszard Gołąbek, pallotyn

R

ozsądek podpowiada, że matura jest formą sprawdzenia, jak szkoła przygotowała ucznia do… no właśnie,
do czego? Do życia? Umiejętność napisania wypracowania czy obliczenia całek nie przygotowuje do życia.
Szkoła średnia przygotowuje więc ucznia do... zdania matury.
Matura wydaje się zatem być celem samym w sobie, gdyby nie
fakt, że jest wymogiem formalnym, koniecznym do kontynuowania edukacji.
Matura nie służy kształceniu. To jest tylko pewien ułomny sposób sprawdzania wykształcenia – przekonywał kiedyś w rozmowie z Tokfm.pl prof. Krzysztof Konarzewski, były szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Matura nie pełni żadnej innej roli,
oprócz tego, że jest potrzebna do rekrutacji na studia. A jeśli ktoś
na studia się nie wybiera?
Moja koleżanka skończyła technikum, ale do matury nie
przystąpiła, a po technikum ukończyła jeszcze szkołę policealną

i obecnie pracuje jako rejestratorka medyczna w szpitalu czyli
ma pracę umysłową – wyczytałem na jednym z portali internetowych. Jeżeli chodzi o mnie, nie będę się chwalił ile to zarabiam
itd. Napiszę jedynie, że otworzyłem ﬁrmę na bazie moich pasji.
Zarobki są wystarczające, pozwalające nie tylko się utrzymać,
ale też prowadzić życie na wyższym poziomie – chwali się inny
internauta. Fakt, wiele osób bez matury radzi sobie całkiem nieźle. Idź sobie gdzie chcesz, ale zrób maturę. Nigdy nie wiesz,
kiedy może się przydać – przekonuje inny uczestnik internetowej debaty i chyba tej wypowiedzi należy przyznać najwięcej
racji, bo faktycznie lepiej ją mieć niż nie mieć. Na poparcie niech
posłuży przykład najstarszego maturzysty, który zdawał ją mając ponad 80 lat i tegorocznego, który urodził się w 1952 r. Bo
wbrew wszystkim opiniom matura może się przydać w najmniej
przewidywanych okolicznościach, a wtedy – jak jej nie ma, to
zwyczajnie żal. 

PaPież PoWiedział

Spekulacje finansowe
są niebezpieczne i nie do przyjęcia
Majowa intencja papieża dotyka świata bankierów.
Komentując tę intencję Franciszek zaapelował o uregulowanie
kwestii rynków finansowych na świecie tak, aby służyły ludziom.
Źródło PAP
odczas, gdy realna gospodarka – ta, która tworzy pracę – jest w kryzysie, a tylu ludzi
jest bezrobotnych, rynki finansowe nie były nigdy wcześniej tak przerośnięte, jak są teraz. Jakże daleko świat wielkich finansów jest od życia większości osób. Finanse, jeśli
nie są uregulowane, stają się czystą spekulacją podsycaną przez politykę monetarną.
Taka sytuacja jest nie do zniesienia i niebezpieczna.
Aby nie dopuścić do tego, by ubodzy znów ponosili konsekwencje tego, należy w sposób
surowy uregulować przepisami spekulację finansową; spekulację – chcę podkreślić to sformułowanie. Niech finanse będą narzędziem służby, by służyły osobom i troszczyły się o wspólny dom.
Mamy jeszcze czas na to, by wprowadzić proces globalnych zmian i wcielić w życie gospodarkę
inną, bardziej sprawiedliwą, włączającą, zrównoważoną, która nie zostawi z tyłu nikogo. Zróbmy
to. I módlmy się o to, by odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami na rzecz uregulowania
rynków finansowych i ochrony zagrożonych obywateli. 
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Co słyChać Pod aniołami

Odwiedźcie nas w ogródku!
Wiosna, choć niektórzy uważają, że mocno spóźniona, w rekompensacie przyniosła kilka zmian
w Kawiarence pod Aniołami.

Z

Agnieszka Domańska-Szulik

akończyliśmy sezon zimowy,
a wraz z nim w letni sen zapadła czekolada na gorąco i aromatyczne kawy, by jesienią znów
kusić nasze podniebienia swoim aromatem. W sezonie wiosenno-letnim będą
królowały mrożone kawy, lody, a także
kolorowe desery oraz owocowe ciasta.

Z zimowego snu wraz z promieniami
słońca znaleźli się ósmoklasiści, którzy
w ramach wolontariatu chętnie pomagają
w niedziele, dyżurując z uśmiechem i zaangażowaniem w Kawiarence.
Kawiarenkowy ogródek małymi krokami zmienia się dla Państwa. Covidowe
zakazy zostały zniesione i znów będzie

można zrelaksować się, porozmawiać
lub po prostu pomyśleć przy kawałku domowego ciasta wraz z aromatyczną kawą
lub herbatą w dawno nieużywanej pięknej
porcelanowej zastawie.
Staramy się zmieniać dla naszych gości, ale potrzeba nam czasu i funduszy.
Prosimy o wyrozumiałość. 

Kawiarenka czeka na Ciebie w niedziele od 10.00 do 15.00!
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Wytłumacz mi Maryję
Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce,
groźna jak zbrojne zastępy? (Pnp 6, 10).
Barbara Habich

A

by odnieść się do naszego
tytułu i pytania zawartego
w powyższej frazie z „Pieśni
nad pieśniami”, to trochę jak
porwać się „z motyką na słońce”.
Minęło ponad 2000 lat, a Maryja jest
wciąż nieodgadniona; zadziwia i zachwyca, prowadzi do Boga, uczy a nawet szokuje. Trzeba wykazać się wielką pokorą
i powściągliwością, aby zinterpretować
w sposób rzetelny teksty Pisma świętego
odnoszące się do Maryi.
Biblia wspomina o Niej jedynie kilkakrotnie. Wiedzę uzupełniają głównie
apokryfy, Tradycja Kościoła i objawienia
prywatne. Opierając się na bogatej literaturze apokryficznej, łatwo ponieść się
poetyckiej wyobraźni, a nawet fantazji,
więc raczej warto skupić się na materiale
ewangelicznym.
Co wiemy o Maryi? Na pewno była pełna łaski, skoro sam Bóg Ją wybrał na Matkę Swojego Syna, dziewczęca, pokorna,
ufna i posłuszna. Oto ja Służebnica Pańska (Łk 1, 38) – obwieszcza Archaniołowi
Gabrielowi. Może wydawać się, że była
słabą, bezwolną i trochę naiwną dziewczyną. Przedstawiana jest bowiem jako istota
uległa i potulna. Nawet w pieśni Maryjnej:
Była cicha i piękna, jak wiosna odnajdujemy ślady takiej oceny. Skupiając się na
przekazach treści biblijnych poznamy też
inne, odmienne od powszechnych opinii,
oblicze Maryi. Z całą pewnością można
stwierdzić, że mimo młodego wieku, Maryja była osobą odważną, a nawet trochę
szaloną. Będąc w ciąży zdecydowała się
na kilkudniową podróż górską drogą, pełną niebezpieczeństw, do kuzynki, której
nawet nie znała. W tamtych czasach nie
było takich środków komunikacji, jak
współcześnie, a niebezpieczeństwa dla
samotnej, ciężarnej, młodej dziewczyny,
czaiły się na każdym kroku. Z Nazaretu do
Ain Karim, gdzie mieszkała Jej kuzynka

Fot. pixabay

Łaska

Elżbieta, droga wiodła przez góry, a trasa
liczyła około 130 kilometrów. Nawet, gdyby tę drogę odbyła na osiołku, jak domniemamy, było to bardzo niebezpieczne. Tu
wyraża się, obok odwagi, Jej konsekwencja, skoro mimo ryzyka i uciążliwości dotarła do celu.

Boże szaleństwo
To „szaleństwo” wynikało z pewnością
z bezgranicznej ufności Bogu, któremu

wierzyła, że przeprowadzi Ją bezpiecznie
przez wszystkie „ciemne doliny”. W Betlejem wykazała się niezwykłą zaradnością
i odpornością na trudy. Swoje Dzieciątko
rodziła nie w zaciszu wygodnej gospody, lecz w grocie, gdzie nowonarodzonego Synka mogła okryć jedynie zdjętym
z głowy rąbkiem i siankiem. Ledwie się
zadomowiła, musiała wraz z mężem uciekać do Egiptu. Nie grymasiła, dała radę.
Kiedy szukała zagubionego Syna podczas
jerozolimskiej pielgrzymki, nie uległa panice, tylko Go wytrwale szukała. Gdy odnalazła Syna, była spokojna, gdyż zaufała
Bożej opiece.
Jej odwaga zwraca uwagę, kiedy wdała się w rozmowę z Archaniołem Gabrielem. Niejedna osoba uciekłaby ze strachu.
Jej cierpliwość i wytrwałość pozwoliły
aktywnie uczestniczyć w życiu swojego
syna. Prosiła wytrwale, aby w Kanie Galilejskiej przemienił wodę w wino, a On
chociaż początkowo się opierał, spełnił
Jej prośbę. Jak widać, Maryja osiągnęła tu
szczyt dyplomacji. Chociaż widziała, jak
niezwykłym człowiekiem było Jej Dziecko, zawsze odsuwała się na dalszy plan.
Nie była zaborcza i nie zatrzymywała Jezusa dla siebie. Świadczy to o Jej pełnej
akceptacji dla Jego niezwykłych działań.
Heroicznie stała pod krzyżem, trwała
z Nim do końca. Nie można sobie wyobrazić, co musiało czuć Jej matczyne serce.

Królestwo
Zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego, po śmierci została wraz z ciałem
wzięta do nieba. Maryja jest Królową
Nieba i Ziemi. Wciąż cieszy się ogromną
popularnością milionów ludzi. W Litanii
loretańskiej uwydatnione są inne szczególniejsze cnoty. Określają one kolejno
jak była wyobrażana, kim jest dla wiernych i jakie stanowisko zajmuje w Królestwie Niebieskim.
Dla mnie pozostanie na zawsze Królową w służbie miłości. 
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hymn o miłośCi

Miłość wszystko przetrzyma
Dość często słyszymy, że czyjś
związek „nie przetrzymał
próby czasu”. W wolnym tłumaczeniu oznacza to,
że małżeństwo się rozpadło.
A konkretnie – jak czytamy
w Biblii – zabrakło miłości,
choć może innych bogactw
było aż nadto.
Ona: Cóż to za moc jest w tej miłości,
że potrafi przetrzymać zupełnie wszystko?
Przecież są sytuacje, które złamią najtwardszych ludzi.
On: Pięknie sobie odpowiedziałaś.
Człowieka można złamać, to fakt. Prawdziwa miłość pochodzi – jakkolwiek patetycznie by to nie zabrzmiało – od Boga
i stąd jej moc. Dlatego jest silniejsza od
człowieka.
Ona: No dobrze. Brzmi ciekawie i nawet trochę filozoficznie, ale sprowadźmy
to do realiów. Narzeczeni nie widzą wokół siebie zbyt wielu przykładów na to,
że miłość wszystko przetrzyma. Nawet
wśród wielu naszych znajomych jest sporo takich, którzy uznali, że miłość wygasła i co? Jak tego uniknąć? Częściej biegać do kościoła?
On: Nie! Częściej robić Kościół z małżeństwa. Droczysz się ze mną… przecież

Bank pomysłów Jak nasza
miłość ma przetrwać przeciwności? Co robić, by pojawiające się problemy nie zniszczyły naszej relacji? Dbać o nią w drobnych
rzeczach:

l Postaram się razem ze współmałżonkiem każdego dnia oddawać nasze małżeństwo Panu Bogu podczas wspólnej
modlitwy.
l osobiście też będę powierzać Panu
Bogu nasze małżeństwo i prosić o Jego
„parasol” nad naszą relacją.
l nie będę pielęgnować „cichych” godzin
czy dni w naszym małżeństwie.

Fot. pixabay

Iza i Wincenty Pipkowie

dobrze wiesz, że trwasz w małżeństwie nie
dlatego, że masz najlepszego męża (choć
tu gotów jestem polemizować), ale dlatego, że Bogu oddajesz swoje małżeństwo.
Ona: Zgoda, ale wciąż brakuje mi tu
akcentu na aspekt ludzki. Bo to tak brzmi,
jakby od samej modlitwy miłość miała
być trwalsza. A czasami jest wręcz przeciwnie. Umacnianie miłości to przecież
ciężka praca.

l nie będę zniechęcać się drobnostkami,
które zapamiętane mogą powodować głębsze szczeliny w naszej relacji.
l Bez emocji wyjaśnię razem ze współmałżonkiem trudne tematy.
l Wybaczę współmałżonkowi ewentualne
złośliwości i spróbuję zacząć od nowa.
l Wykonam drobny gest miłości, uśmiechnę się, powiem dobre słowo... tak po prostu.
l Pomyślę o niespodziance dla współmałżonka – nawet bez okazji.
l omawiając trudności ze współmałżonkiem, spokojnie wysłucham zdania drugiej
strony, nie będę krytykować, nie użyję niepotrzebnych słów.

On: Słusznie, ale o tym właśnie się nie
mówi. W zakochaniu dostajemy wersję
demo, a potem gdy potrzeba wysiłku składamy reklamację. Zakochanie faktycznie
jest taką reklamówką, pokazującą jak pięknie może być, ale nic się samo nie robi.
Ona: Przyznam, że mnie zawsze zawstydza, że Jezus z miłości oddał życie
za wszystkich. A my ludzie mamy możliwość wyboru tej jedynej, najbardziej
nam pasującej osoby, a i tak nie umiemy
jej kochać.
On: A z dziećmi, które są przecież
częścią nas jest podobnie. Też je ranimy,
choć na sto procent kochamy i wskoczylibyśmy za nimi w ogień.
Ona: I rozumiem, że w tym kontekście
chciałeś powiedzieć, że tę naszą marną
miłość powinniśmy zatopić i uświęcić
w Miłości Bożej. „Schować się” w niej
przed ewentualną burzą.
On: Dobre porównanie! Idąc tym tropem warto pamiętać, że należy to robić
zawczasu, bo piorun może nas porazić zanim zacznie padać.
Ona: Czy my nie mówimy innymi słowy, że jeśli pojawia się poważne „pęknięcie” w małżeństwie tzn., że tak naprawdę
brakuje w nim prawdziwej Miłości? I należy szybko spojrzeć co robię nie tak, że
cierpi nasza relacja?
On: Tak. Ale to trudne, prawda? Ciężko jest przyznać, że moje małżeństwo jest
tak mocne jak moja największa słabość.
A często na niej „wisi” cała rodzina. 

l Postaram się nie pogłębiać rys w naszym małżeństwie, drążyć i wypominać tematów z przeszłości.
l moje osobiste pomysły na to, by dbać
o naszą relację w dłuższej perspektywie.
nasza małżeńska relacja zależy od nas
obojga. zatem każdy z nas tak samo powinien dbać o to, by trwała, by żaden podmuch wiatru, wichura, a nawet huragan
nie zniszczyły tego, co przyrzekaliśmy
sobie w trakcie zawierania sakramentu
małżeństwa. szukajmy sposobności, by
pielęgnować naszą miłość na wzór tej
największej i najpełniejszej.
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Fot. ARCHiWum szkolne

WieśCi ze szkoły

 zakończenie roku szkolnego trzecioklasisów i próbna matura

Wyfrunęli w świat
30 kwietnia 2021 r. naukę w naszym liceum zakończyło 52 absolwentów. O godzinie 11.00 spotkaliśmy
się na Mszy świętej dziękczynnej w parafialnym kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Magdalence.
Dorota Koprowska, dyrektor KLO w Magdalence
l Pożegnanie klas trzecich Oficjalne uroczystości odbyły się w parku
przed kościołem. Serdeczne słowa popłynęły od maturzystów i ich rodziców
do księdza proboszcza Mirosława Cholewy, do dyrektora szkoły p. Doroty Koprowskiej, wychowawczyń – p. Renaty
Brzozowskiej i p. Agaty Kulik, grona nauczycielskiego oraz pracowników szkoły. Niespodziankę dla bohaterów dnia
przygotowali koledzy i koleżanki z klas
drugich. Maturzyści usłyszeli wskazówki oraz życzenia na dalszy czas swojego
życia. Przełomowy i jedyny taki moment
przejścia w dorosłość zakończyło rozdanie świadectw i upominków. Zaopatrzeni
w lekturę „Wszechświat jest tylko drogą.
Kosmiczne rekolekcje” ks. prof. Michała Hellera rozpoczęli nowy etap życia.
Tegorocznych absolwentów ominęła studniówka, ale mamy nadzieję, że po zda-

nej maturze będziemy mogli spotkać się
na balu maturalnym :)
l Matura 2021 Po weekendzie majowym,
4 maja 2021 r. siódmy rocznik absolwentów naszego liceum rozpoczął zmagania
maturalne. Przed egzaminami wspólnie
modliliśmy się o opiekę Opatrzności Bożej
na ten, jakże ważny czas. Później, w reżimie sanitarnym, przystąpiliśmy do zadań
przygotowanych przez CKE. Wszystkim
tegorocznym maturzystom życzymy POWODZENIA!
l Rekrutacja 17 maja 2021 r. rozpoczynamy rekrutację do klas pierwszych, stąd
kilka faktów, które warto przypomnieć.
Naukę rozpoczynamy od wyjazdów integracyjnych, które są okazją, aby poznać
się z rówieśnikami. Język niemiecki, język
francuski, włoski i hiszpański są dodatkowymi, które można wybrać oprócz języka
angielskiego. W czasie przerw można sko-

rzystać z automatu z napojami i przekąskami, a na dużej przerwie zjeść przywożony
przez firmę kateringową obiad. Podjazdy,
winda i dostosowane toalety ułatwiają
funkcjonowanie w szkole osobom niepełnosprawnym. W nowym roku szkolnym
planujemy utworzyć klasy z następującymi rozszerzeniami matematyka, fizyka,
język angielski; matematyka, fizyka, informatyka; matematyka, geografia, język
angielski; biologia, chemia, język angielski; język polski, historia, język angielski.
Zielone otoczenie naszej szkoły pomaga w koncentracji i dodaje nam zdrowia,
a wspólna modlitwa i wzrastanie w wierze
dodaje sił i nadaje kierunek. To co najbardziej cenią uczniowie, to życzliwa atmosfera, poczucie wspólnoty i wzajemne
zrozumienie. ZAPRASZAMY DO NAS
TEGOROCZNYCH ABSOLWENTÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. 

8

Magdalenka

zaPytaj księdza

Czyńcie sobie
ziemię poddaną

nasienie: dla was będą one pokarmem
(Rdz 1, 29-30). Tak więc nie trawa jest dla
nas pokarmem, jak w sytuacji zwierząt.
O wszystkich stworzeniach autor natchniony mówi jedynie, że były dobre,
a tylko o człowieku mówi, że Bóg go
stworzył na swoje podobieństwo.
Komentatorzy wnioskują, że to podobieństwo wyraża się w wolności, czyli
w podejmowaniu decyzji z wyboru,
a nie w oparciu o instynkt, którym kierują się zwierzęta. Choć do człowieka
podobnie jak do zwierząt Bóg zwraca
się: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się,
to w sytuacji człowieka owo Boże polecenie realizuje się w oparciu o jego
wolną decyzję.

Jak to zdanie interpretować dzisiaj, gdy już wiemy, że brak empatii
(współodczuwania) z naturą prowadzi nas do katastrofy.
„Czynić poddaną”, a więc nie ma tu miejsca na empatię
– jest relacja opresyjna. Jak to rozumieć?
Odpowiada ks. Andrzej Grefkowicz

Fot. pixabay

Najdoskonalsze dzieło Boga

T

o zdanie jest przekazem biblijnym. W Księdze Rodzaju (Rdz
1, 28) tak brzmi całe zdanie:
Po czym Bóg im błogosławił,
mówiąc do nich: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię
i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem
powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami
pełzającymi po ziemi”. Można powiedzieć: Słowo Boga zamyka całą kwestię.
Trudno się w Słowie Boga dopatrywać jakiegoś podtekstu. Warto jednak szerzej zatrzymać się nad tym fragmentem Poematu
o Bogu Stwórcy z pierwszego rozdziału
Księgi Rodzaju.

Człowiek koroną stworzenia
Akt stworzenia człowieka przez Boga
jest wyodrębniony w poemacie. O stworzeniu innych dzieł Boga autor natchniony
mówi globalnie. Nie wyszczególnia rodzajów ptaków, istot żyjących w wodzie.
Także opisując stworzenia poruszające się
na ziemi rozróżnia jedynie te, które pełzają. Stworzenie człowieka jest wyraźnie
wyodrębnione.
Dla człowieka Bóg też przeznaczył
innego rodzaju strawę. Wszelkie zwierzęta mają żywić się trawą, do człowieka
zaś mówi: Oto wam daję wszelką roślinę
przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie

Powróćmy do naszego zdania: Czyńcie sobie ziemię poddaną. Analizując go
w oparciu o podobieństwo człowieka do
Boga, możemy widzieć człowieka jako
kontynuatora Bożego dzieła stwarzania
świata.
W słowach: bądźcie płodni, Bóg przekazał człowiekowi kontynuację przekazywania życia kolejnym pokoleniom ludzi.
Życia, któremu Bóg dał początek.
Człowiek, dzięki podobieństwu do
Boga, jest świadomym kontynuatorem
dzieła Boga. W przeciwieństwie do całego stworzonego świata, człowiek dokonuje owego przekazywania życia w oparciu
o jego wolną decyzję.
Tak też, czyniąc sobie ziemię poddaną,
człowiek kontynuuje Boże dzieło stworzenia. Bóg dał początek całemu światu i ten
świat oddał w ręce człowieka, aby zapoczątkowane dzieło przekształcał, rozwijał,
aby świat stawał się coraz piękniejszy, bardziej przyjazny człowiekowi.
Na kontynuacji dzieła stworzenia zaciążył niestety grzech. Człowiek, któremu
Bóg powierzył cały świat, wchodzi w ten
świat bądź jako dobry gospodarz, bądź
jako pan i władca, realizujący swoje małe
ludzkie, egoistyczne interesy. Tymczasem
w zamyśle Boga miał być tym, który jest
zatroskany o świat, który pomnaża to, czemu Bóg dał początek.
Kiedy więc słyszymy: Czyńcie sobie ziemię poddaną, wiedzmy, że jest to
słowo Boga, który w nasze ręce oddaje
cały świat. Wyraża tym samym zaufanie
do człowieka, że nie zniszczy Jego dzieła,
ale je pomnoży. 
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Podróże z kaWiarenką Pod aniołami

Norwegia camperem
Okazuje się, że dla dużej rodziny jest to najlepsze rozwiązanie.
Nie trzeba martwić się o organizację noclegów, nie ma problemów
przy podziale pokojów – mówią Marlena i Tomek Rowińscy.
Atrakcje Norwegii? Dla każdego coś
innego, zależy od upodobań, pragnień,
oczekiwań, wytrzymałości psychofizycznej, kondycji, zasobów finansowych…
Jest jednak lista „top ten”, jak wszędzie:
l Geirangerfjorden: perełka wśród fiordów.
l Preikestolen: niezwykły punkt widokowy – Skalna Półka.
l Lofoty – bajeczne wysepki wulkaniczne.
l Trollstigen – Droga Trolli: trasa pełna
wrażeń z jedenastoma serpentynami pod
kątem 180 stopni.
l Bergen: miasto drewnianych domków.
l Trolltung: niebezpieczna wyprawa na
Język Trolla.
l Sognefjorden – najdłuższy fiord Norwegii – 204 km.
l Oslo: słoneczna stolica Norwegii z Parkiem Vigelanda.
l Flam – niezwykła podróż kolejką wysokogórską przez 20 tuneli.
l Briksdal – największy lodowiec w Europie kontynentalnej.
Norwegia – kraj dla pasjonatów widoków i gry kolorów, miejsce dla żądnych
przygód i adrenaliny. Wąskie i niesamowicie wykręcone drogi, przeróżne mosty
i tunele, wyspy i zatoki, z których można
podziwiać zapierające dech widoki z pokładu statku, niezliczone połączenia promowe i kolorowe domki porośnięte trawą
i drzewkami, zawrotne ceny i lodowate
wody mieniące się różnymi odcieniami
błękitu, kraj zorzy polarnych i białych

Fot. ARCHiWum PRYWAtne (3)

D

zięki takiej formie podróżowania unikamy codziennego
wnoszenia i wynoszenia walizek z samochodu… i zabieramy tylko to, co niezbędne. Na więcej miejsca nie ma. Ponadto jest szansa dotrzeć
do miejsc, gdzie nie powstała dotychczas
baza noclegowa. W Norwegii możemy
zatrzymać się na dziki nocleg, byle 150
metrów od najbliższego domostwa. Chociaż czasem mieliśmy z tym problem, ponieważ domy budowane są na zboczach
gór, a wzdłuż drogi z jednej strony stroma ściana, z drugiej przepaść. Jednak nie
wszędzie jest aż tak pięknie.
Camperpoint to miejsce specjalnie
przeznaczone na postój dla camperów.
Znajdziemy tam dostęp do wody, także
pitnej, zlew na ścieki, słupek z prądem,
bez którego nasz dom na kółkach nie
funkcjonuje (ogrzewanie, klimatyzacja,
światło), łazienki, a nawet mini pralnię.
Często w portach, z pięknymi widokami
czy nad fiordami, czasem tuż przy ruchliwej drodze, niektóre w trudnodostępnych
miejscach, za to z możliwością zakupu na
przykład świeżych bułeczek cynamonowych. Kto pierwszy, ten lepszy!
Wynajmowany w Szwecji camper,
przy granicy z Norwegią, lub w samej
Norwegii, gdy lecimy samolotem, to najlepsze rozwiązanie. Nie tracimy czasu na
dojazd, a tym samym oszczędności przeznaczamy na inne atrakcje.

Marlena Rowińska

nocy, miejsce dla odważnych, dla uciekających przed tłumami, dla spragnionych
ciszy. Kraj około 50 tysięcy wysp!
Ślady polskie w Norwegii? Miło
jest usłyszeć język polski wspinając się
na Skalną Półkę, czy otrzymać pomoc
od naszych rodaków, kiedy nam nawaliły
hamulce. Polacy są aktualnie najliczniejszą grupą wśród imigrantów, według statystyk przebywa nas tam około 102 tysiące. Pierwsi Polacy przybyli do Norwegii
w latach 1830-1831, po upadku powstania
listopadowego. W czasie II wojny światowej polscy żołnierze walczyli w bitwie
o Narwik w 1940 roku. Polegli zostali pochowani na cmentarzu w Ankenes. W latach 80. XX wieku pojawiła się emigracja
związana z „Solidarnością”. Dziś wyjeżdżamy za pracą, ale też coraz częściej tak
po prostu, dla samego podróżowania. 
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Rok pandemiczny
w szkole – plusy i minusy
Nieuchronnie zbliżamy się do końca roku szkolnego 2020/2021,
w którym po raz kolejny uczniowie musieli pozostać w domach
i uczyć się wykorzystując narzędzia oparte na technologii
komputerowej oraz sieci Internet. Warto go podsumować.

Fot. pixabay

Jacek Kwiatkowski, pedagog

W

mijającym roku uczniowie szkół podstawowych
(szczególnie klas 4-8),
szkół branżowych i średnich oraz słuchacze szkół policealnych
i studenci uczelni wyższych dużą część
zajęć zrealizowali w trybie nauki zdalnej.
Pomimo, iż zaowocowały doświadczenia
nauki online z poprzedniego roku i nauczyciele oraz uczniowie posiedli znacznie wyższe kompetencje cyfrowe, trudno
jednoznacznie określić jaki stopień podstawy programowej został w tym roku zrealizowany w polskich szkołach.

Trudno także wyniki edukacyjne uczniów potraktować w sposób niepodważalny jako ich własne. Zastanówmy się
zatem, jakie były plusy i minusy roku
pandemicznego w szkole, ze szczególnym
uwzględnieniem podmiotów uczestniczących w procesie edukacji na poziomie
szkoły podstawowej.

Uczniowie
Wyraźnie wzrosły kompetencje cyfrowe uczniów różnych rodzajów szkół.
Wykorzystanie narzędzi do komunikacji
cyfrowej, korzystanie z oprogramowania

do digitalizacji dokumentów oraz różnych form prezentacji online opracowanych tematów i zadań, to duży plus. Nieformalne zespoły „współpracowników”
realizujących zadawane przez nauczycieli prace to z kolei wartość ujemna (brak
samodzielności w działaniu oraz wybiórcza aktywność i realizowanie tylko
części zadań), ale i dodatnia, bo trudno
zaprzeczyć, aby młodzi ludzie nie wykazywali się w tym zakresie inicjatywą
i pomysłowością.
Wielu spośród uczniów potrafiło dobrze wykorzystać czas pracy własnej
i niewątpliwie właśnie organizacja czasu
pracy, to dla nich ogromna wartość dodana z konsekwencjami na całe życie. Inni
mieli trudności z wydajną pracą na lekcjach i dyscypliną.
W niełatwym położeniu znaleźli się
uczniowie, którzy mają różne deficyty
i braki edukacyjne. Dla wielu z nich ten
czas nie był najlepszy, a w niektórych
przypadkach wydaje się, że możemy
mówić o regresie. Minusem zaistniałej
sytuacji jest również brak bezpośrednich relacji rówieśniczych, co przełożyć
się może na nieharmonijny rozwój społeczny i zaburzone relacje. W niektórych
przypadkach odnotowujemy konieczność skorzystania ze specjalistycznej
pomocy psychologicznej, a następstwa
powrotu do szkoły mogą mieć wpływ na
samoocenę, izolowanie się i odnalezienie na nowo swojego miejsca w grupie
rówieśniczej (klasy i szkoły).
Zbyt długi czas spędzany przed ekranem monitora wpłynął na zaburzenie
zrównoważonego rozwoju sprawności
fizycznej. W konsekwencji niektórzy borykają się z nadwagą, wynikającą z nieprawidłowych nawyków żywieniowych
oraz ograniczonego i obniżonego poziomu uczestnictwa w zajęciach ruchowych
i rekreacyjnych. Kolejnymi niepokojącymi czynnikami są: mniejsza motywacja
do pracy, marnotrawienie czasu, chroniczne zmęczenie.

Rodzice
Plusem tegorocznej sytuacji dla rodziców są dzieci w domu, czyli: bezpieczeństwo, wspieranie dziecka, większa
kontrola, wspólne przeżywanie sukcesów i porażek. Niestety, w wielu domach
rzeczywistość okazała się zupełnie inna.
Pojawiły się problemy z dzieleniem
przestrzeni, sprzętu i czasu pracy. Dodatkową trudność stanowiło zapewnienie opieki dzieciom.
Dzięki częstszemu wykorzystaniu
narzędzi komunikacji elektronicznej rodzice mogli szybciej i na bieżąco śledzić
postępy swoich pociech. Trudności, na
jakie napotykali rodzice, to niejednokrotnie brak wystarczających kompetencji cyfrowych oraz konieczność (zwłaszcza przy dzieciach z klas młodszych)
uczestnictwa w lekcjach. Rodzice często
sami uczyli swoje dzieci, przejmowali ich obowiązki kierując się ekonomią
czasu – szybciej jest zrobić coś za dziecko niż wspierać dociekliwość i wysiłek
samodzielnej pracy.

Nauczyciele
Nauczyciele nie byli w stanie kontrolować na bieżąco pracy własnej ucznia.
Wprowadzano różne modele „odpytywania” i sprawdzania wiedzy w taki sposób, aby uczeń nie mógł ściągać.
Dużym problemem był brak bezpośredniego kontaktu. Nauczyciel nie
mógł podejść do biurka ucznia i spojrzeć na problem jego oczami. Niektórzy
nauczyciele bardzo się stresowali i mieli
spore trudności ze sprzętem i oprogramowaniem. Dla innych zaletą pracy
zdalnej było bardziej ekonomiczne wykorzystanie czasu. Nabyte kompetencje
cyfrowe przyczyniły się do sprawniejszego doboru narzędzi, poszerzenia
warsztatu i zasobów, częstszego bazowania na multimediach.
Powrót uczniów do szkoły stanowi wyzwanie dla całego społeczeństwa. Wydaje
się, że rodzice i nauczyciele mają nową
przestrzeń współpracy. Szkoły powinny
tworzyć programy pomostowe i w sposób
roztropny dawkować sprawdziany i rozliczenia z okresu nauki w systemie online.
Priorytetem na dziś jest zadbanie o kondycję bio-psycho-społeczną uczniów. Zaległości można nadrobić, a zniwelować utratę kompetencji społecznych czy zwalczyć
fobię szkolną jest niezwykle trudno. 

OGŁOSZENIA STAŁE
NA CZAS PANDEMII
W NIEDZIELE: W MAGDALENCE 8.30, 9.45,
11.00 (TRANSMISJA NA FB), 12.30,16.30,
18.00; W KAPLICY W DERDACH 8.00, 11.00;
W LESZNOWOLI 10.00. W DNI POWSZEDNIE:
W MAGDALENCE 7.00, 9.00, 18.00, (W SOBOTĘ FORMULARZ NIEDZIELNY), W KAPLICY W DERDACH 6.30; W LESZNOWOLI – ŚRODY 19.00.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU W DNI POWSZEDNIE
I NIEDZIELE OD 17.30, W PIERWSZE NIEDZIELE
MIESIĄCA PO MSZY ŚW. O 11.00 ORAZ W PIERWSZE CZWARTKI MIESIĄCA PO MSZY ŚW.
OD 18.00 DO 20.00.
CAŁODZIENNA ADORACJA
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO CICHEJ,
INDYWIDUALNEJ MODLITWY PRZY NAJŚWIĘTSZYM
SAKRAMENCIE W KAŻDY PIĄTEK
OD 7.00 RANO DO 24.00. TO DOBRA OKAZJA,
BY POBYĆ Z JEZUSEM SAM NA SAM
I PRZEDSTAWIĆ U WSZYSTKIE SWOJE SPRAWY.
SPOWIEDŹ CODZIENNIE OD 17.45, W NIEDZIELE 15 MIN PRZED MSZAMI ŚW., W PIERWSZE
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 MIESIĄCA
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!

M agdalenka
Rzymskokatolicka Paraﬁa
św. marii magdaleny,
magdalenka,
ul. ks. kan. H. słojewskiego 19
05-552 magdalenka
www.paraﬁamagdalenka.pl

OGŁOSZENIA bieżĄce
I KOMUNIA ŚWIĘTA UROCZYSTA PIERWSZA
KOMUNIA ŚW. DZIECI 8, 15 I 22 MAJA.
ODDAJ KREW AKCJA KRWIODAWSTWA
23 MAJA OD 9.00 DO 13.00 PRZY KOŚCIELE.
ŚWIĘCENIE PÓL 23 MAJA W GODZINACH
POPOŁUDNIOWYCH.
ZA WIĘŹNIÓW Z PAWIAKA MSZA ŚW.
ZA POMORDOWANYCH WIĘŹNIÓW Z PAWIAKA
28 MAJA O 14.00.
ŚWIĘCENIA KS. ZBYSZKA NASZ TEGOROCZNY PRAKTYKANT DIAKON ZBIGNIEW ŻUREK
PRZYJMIE ŚWIĘCENIA PREZBITERATU 29 MAJA,
ZAŚ PRYMICJE W NASZEJ PARAFII BĘDZIE MIAŁ

3 CZERWCA O GODZ.18.00.
MSZA ŚW. ZA DUSZE CZYŚĆCU
CIERPIĄCE 1.06.21 R. O GODZINIE 18.00.
BOŻE CIAŁO 3.06. MSZE ŚW. O 8.30,
9.45, 11.00 WRAZ Z PROCESJĄ, A TAKŻE
O 16.00 I 18.00.
PIERWSZY PIĄTEK CZERWCA
(04.06.) SPOWIEDŹ W KAPLICY W LESZNOWOLI OD 7.30, MSZA ŚW. O GODZINIE 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 SOBOTA MIESIĄCA 5
CZERWCA, NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE O 17.00.
PRZED CHRZTEM PRZYGOTOWANIE
WSZYSTKICH RODZICÓW PRZED CHRZTEM DZIECKA

5 CZERWCA O GO19.00, SAM CHRZEST 13 CZERWCA
O GODZINIE 11.00. PRZYGOTOWANIE DLA PAR
NIESAKRAMENTALNYCH RODZICÓW DZIECKA 5.06.
O GODZINIE 18.00 W DOMU MIŁOSIERDZIA.
ZA KOŁA RÓŻAŃCOWE MSZA ŚW. ZA
KOŁA RÓŻAŃCOWE 7 CZERWCA O 18.00.
MSZA WYPOMINKOWA W KOŚCIELE
11 CZERWCA O GODZINIE 18.00.
MSZA MAŁŻEŃSKA 13 CZERWCA 18.00.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
25 CZERWCA.
IMIENINY KS. PAWŁA MSZA ŚW. IMIENINOWA ZA KS. PAWŁA ZAKRZEWSKIEGO 26 CZERWCA
O GODZINIE 18.00.

I SPISANIE AKTU W SOBOTĘ
DZINIE

gAzetkĘ PRzYgotoWAli:
ks. dr Ryszard gołąbek, pallotyn (redaktor naczelny),
teresa Jaskulska-gil (sekretarz redakcji), igor majorkiewicz (projekt
graﬁczny), urszula Bulicz, ks. dr mirosław Cholewa, Agnieszka
Domańska-szulik, Barbara Habich, Jacek kwiatkowski, mirosława
osińska (korekta), izabela Pipka, Wincenty Pipka, Anna Rowińska,
marlena Rowińska, ks. michał Wszeborowski.
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Widzę, że jestem potrzebna,
więc pomagam
– Oczy ani roWiŃskiej ciągle się śmieją. Nic dziwnego, bo jak sama mówi: ludzie radośni czynią
więcej dobra. Piękne bukiety w kościele, porządek i zagrabione grządki wokół, to jej dzieło.
O czym chciałaby Pani opowiedzieć
czytelnikom naszej gazety?
Parafianką jestem od urodzenia,
a w zasadzie od momentu chrztu
św., który miał miejsce w Wielką
Sobotę 20 lat temu. To tutaj przyjęłam Pierwszą Komunię Świętą i sakrament bierzmowania. W ubiegłym
roku ukończyłam policealną szkołę
ﬂorystyczną, ale tak naprawdę, to zawodu nauczyła mnie podczas praktyk p. Kasia Kowieska, której jestem
ogromnie wdzięczna. Pani Kasiu,
dziękuję za wszystko.
Co więcej? Nie za bardzo lubię
być w centrum uwagi. Zdjęcie zdradza jaki kolor lubię najbardziej.

Fot. ARCHiWum PRYWAtne

Rozmawiała Urszula Bulicz
męczące. Najbardziej nie lubię wyjmować papierków, starych paragonów itp. z donic na chórze i półek
w ławkach. Zdarza się, że ktoś coś
zostawi: czapkę, parasolkę, rękawiczki, torebkę… Raz nawet została
świeca do chrztu z wypisanym imieniem dziecka i datą. Wszystkie rzeczy trafiają do biura (a raczej pudełka) rzeczy znalezionych w zakrystii.
Zawsze można się tam zgłosić po
odbiór. Proszę jednak nie zwlekać.

Co Pani lubi robić dla siebie?
Lubię spokój i książki Wojciecha
Cejrowskiego. Oglądam filmy przyrodnicze i podróżnicze. W wolnym czasie układam w domu kompozycje ze
Dlaczego podjęła Pani misję upiększtucznych kwiatów. Od czasu do czasu potrzebuję podnieść poziom adrenaszania naszego kościoła?
„Misja upiększania” to brzmi
liny. Wtedy jadę do Energylandii i szaChętnie pomagam innym [...].
dumnie. Ciągle się uczę. Szukam
leję, korzystając z tamtejszych atrakcji.
inspiracji w różnych źródłach, uruNa spokojniejsze wycieczki też jeżdżę.
Wynika to z potrzeby serca.
chamiam swoją wyobraźnię. A jak to
ubiegłym roku byłam na autokaroCzuję, widzę, że jestem potrzebna, W
się zaczęło? Po prostu tak miało być.
wej pielgrzymce do Piekar Śląskich,
Ukończyłam szkołę. Chciałam praWadowic i Krakowa, organizowanej
więc pomagam. Dla mnie
cować z kwiatami. Sytuacja w kwianaszą parafię. Podczas majówto naturalne. Pomaganie daje mi przez
ciarniach była trudna z powodu panki jeden dzień spędziłam na Podlasiu.
demii. Właściciele nie mogli sobie
Jestem zachwycona tamtejszą przyroradość. A radosny człowiek
pozwolić na zatrudnianie nowych
dą, którą mogłam podziwiać podczas
czyni więcej dobra.
pracowników. Żeby nie stracić konspaceru z Królowego Mostu na Górę
taktu z zawodem, zapytałam, czy
św. Anny. Tam człowiek czuje się jak
pani Halina Głowala nie potrzebuje
u Pana Boga w ogródku ;). Podobała
pomocy przy układaniu bukietów w kościele. A tu okazało się,
mi się również „Kraina Otwartych Okiennic”.
że pani Halinka chciałaby przejść na emeryturę.
Przez miesiąc byłam wolontariuszką na stażu. Pracę rozpoCzy pomaganie innym wzbogaca nas samych?
częłam w dzień Wszystkich Świętych. Staram się wykonywać ją
Zdecydowanie tak. Matka Teresa z Kalkuty jest tego przykłanajlepiej jak umiem. Wiem, że niektórym moje kompozycje się
dem. Niosła pomoc tam, gdzie było trzeba. Kochała ludzi, któpodobają. Dziękuję za wszystkie dobre słowa. Poza dekorowarym pomagała. To najbogatsza kobieta na świecie, bo kierowała
niem dbam o porządek i rośliny wokół kościoła.
się miłością bliźniego.
Ja również chętnie pomagam innym (najbardziej chyba mojej
mamie). Wynika to z potrzeby serca. Czuję, widzę, że jestem poCzy to trudne zadanie?
trzebna, więc pomagam. Dla mnie to naturalne. Pomaganie daje
Praca z kwiatami, tymi wewnątrz i na zewnątrz, to sama przymi radość. A radosny człowiek czyni więcej dobra. 
jemność. Dbanie o porządek jest trochę trudniejsze i bardziej

