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MaM to z BiBlii

C
oś takiego przeżył Hiob, który 
miał wiele do powiedzenia na 
temat Boga. Po swoich wywo-
dach popartych doświadcze-

niem usłyszał od Boga: Któż tu zaciem-

nić chce zamiar słowami nierozumnymi? 

Przepasz no biodra jak mocarz! Będę cię 

pytał – pouczysz Mnie (Hi 38, 2).
Niezłe prawda? Tyle mamy zawsze do 

powiedzenia... Chyba każdy z nas wie, jak 
zreformować sport, służbę zdrowia, eduka-
cję, Kościół itd. Wiemy też, który papież był 
„ten prawdziwy” i co źle robi Franciszek. 
Zasypywani jesteśmy informacjami o skan-
dalach w Kościele, o jego erozji i powolnym 
upadku. Do tego jesteśmy też świadkami że-
nujących scen z wnętrza Kościoła, gdy np. 
arcybiskupa publicznie krytykuje z pogardą 
szeregowy kapłan „od nędzy”. 

Materiału na felietony i komentarze 
wystarczy na lata, ale… Mądrość Syra-
cha podpowiada: Jeśli znasz się na rzeczy, 

odpowiedz bliźniemu, a jeśli nie, rękę twą 

połóż na ustach! (Syr 5, 12).

Do połowy
Możemy się zżymać, że świat idzie 

w złym kierunku, że w wielu krajach po 
Kościele już nawet nie zostały budynki, że 
wszyscy – a młodzież i dzieci szczególnie 
– widzimy i mówimy tylko: ja, ja i ja (i by-
najmniej nie chodzi o język niemiecki). 

Oczywiście zawsze można się pocie-
szać, że szklanka jest do połowy pełna, 
ale... seminaria już nie są w połowie peł-
ne, a tam powinni kształcić się szafarze sa-
kramentów; małżeństwa nie są w połowie 
trwałe, a tam kształtują się przyszłe po-
kolenia; kościoły nie są w połowie pełne, 
a tam buduje się relację z Bogiem. 

Wydawałoby się, że każdy, komu choć 
trochę zależy na dobru swoich dzieci, 
na szerzeniu dobra w ogóle, powinien 
krzyczeć i wyć z bólu, kłócić się z Bo-
giem i ludźmi. Tymczasem Biblia mówi: 
Dobrze jest czekać w milczeniu ratunku 

od Pana. Dobrze dla męża, gdy dźwiga 

jarzmo w swojej młodości. Niech siedzi 

samotny w milczeniu, gdy On na niego 

je włożył. Niech usta pogrąży w prochu!  

(Lm 3, 26-29).
Naprawdę? Dlaczego Boże? Przecież 

mam tyle pomysłów, sporo czytałem, 
wiem czego Ty chcesz…

I słyszę odpowiedź: Gdzieś był, gdy 

zakładałem ziemię? Powiedz, jeżeli znasz 

mądrość. Kto wybadał jej przestworza? 

Wiesz, kto ją sznurem wymierzył? (…) Kto 

bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona 

wzburzone, gdym chmury mu dał za ubra-

nie, za pieluszki ciemność pierwotną?  
(Hi 38, 4-9).

Okazja, by zamilknąć
Wakacyjny czas urlopów to wyjątko-

wa okazja, by zamilknąć i – gdziekol-
wiek się znajdziemy: na szczycie góry, 
na brzegu morza, w gęstym lesie, na 
rozległych polanach, w galerii, w muze-
um – nasłuchiwać i wypatrywać Boga. 
Znaleźć w tym wszystkim swoje miej-
sce. I zadawać sobie pytania z Księgi 
Hioba: Czyś w życiu rozkazał ranko-

wi? Czy doszedłeś do dna Otchłani? 

Gdzie jest droga do spoczynku światła? 

A kto zrodził krople rosy? Czy wypuś-

cisz o czasie Gwiazdę Poranną? Czy za 

twoją to radą uniesie się sokół? (patrz:  
Hi 38, 16 – 39, 26).

Wypada tylko powtórzyć: Jam mały, 

cóż Ci odpowiem? – Rękę przyłożę do ust 

(Hi 40, 4). Zresztą również prorok Izajasz 
podpowiada: W nawróceniu i spokoju jest 

wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wa-

sza siła (Iz 30, 15).
Kaznodziejów, krytyków, reformato-

rów jest ci u nas dostatek. Jaki sens ma 
wznoszenie budowli z ludzkich słów? Ile 
z nich to zwykłe „pustaki”? A z każdego 
będzie trzeba zdać sprawę. Bo na podsta-

wie słów twoich będziesz uniewinniony 

i na podstawie słów twoich będziesz potę-

piony (Mt 12, 37).
Lepiej więc zamilknę i przyznam przed 

Bogiem: Wiem, że Ty wszystko możesz, 

co zamyślasz, potrafisz uczynić. Kto prze-

słania zamiar nierozumnie? O rzeczach 

wzniosłych mówiłem. To zbyt cudowne. Ja 

nie rozumiem (Hi 42, 2).
Tak chciałbym zakochać się w Bogu, 

by z wrażenia zaniemówić. Osiągnąć 
ten najwyższy stopień uwielbienia. Bóg 
beze mnie sobie poradzi, ja bez Niego 
nie. W ciszy więc zamienię się w słuch, 
a podziw i zachwyt będą moją pieśnią po-
chwalną. 

MaM to z BiBlii

Są takie chwile, gdy zamilknąć trzeba, bo… mowę nam odbiera, 
choć nie odbiera wolności. Jednak wypada milczeć.

Wincenty Pipka
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miłość za Miłość. Jezus – objawiając św. Małgorzacie Alacoque 
Swoje Serce – chciał przypomnieć, że do końca nas umiłował. 
Wydał się na pastwę ludzkiej nienawiści, na całkowite wynisz-
czenie siebie – był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Serce czy-

ste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie  

(Ps 51, 12), modlił się psalmista i my razem z nim. W ten sposób 
rodzimy się na nowo. Z czystym sercem. 

Pragnę, aby serce twoje  
było kształtowane na wzór  
miłosiernego serca Mojego

– zachęca nas Jezus przez św. Faustynę (Dzienniczek, 167). 
Prawdziwy, szczery dialog z Miłosiernym Panem przekłada się 
na naszą postawę. Kto naprawdę doświadcza Boga, ten żyje Nim 
w codzienności. Kiedy upada, idzie do spowiedzi. Kiedy ktoś po-
trzebuje pomocy, umiejętnie pomaga. Miłuje bliźnich. Nie chce 
wyrządzać nikomu krzywdy, ani czynem, ani słowami. Pragnie 
budować pokój i dobro wokół siebie. Pragnie być człowiekiem 
miłosierdzia. 

Miej serce...
Serce w Biblii oznaczało „centrum dowodzenia”, z którego podejmowane 
były wszystkie decyzje. To tam znajduje się nasza wola, nastawienie  
i zamiary. Jest więc rdzeniem tego, kim się w istocie jest.  
Sercem więc wybieramy między dobrem i złem.  
Otwarte na Boga, pozwala zawsze wybierać dobro.

Ryszard Gołąbek, pallotyn

Miej serce czyste
Rodzimy się zawsze z czystym sercem. Jednak zanieczyszcza-

my go zawsze wtedy, gdy grzeszymy, zwłaszcza zaś, powracając 
do tego samego grzechu wiedząc, że postępujemy niewłaści-
wie. Bóg zawsze jednak może oczyścić nasze serca, jeśli tylko 
przez żal i sakramentalną spowiedź zechcemy skorzystać z Bo-
żego miłosierdzia. Jeśli nasze serca są czyste, wtedy wszystko, 
co wychodzi z nich jest czyste, Albowiem z obfitości serca mó-
wią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre 

rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy  

(Mt 12, 34-35). Proces uświęcania ludzkich serc powinien do-
konywać się przede wszystkim na drodze ich oczyszczania – ze 
wszystkiego, co je zniewala.

Uczyń serca nasze według Serca Twego
Jezuici od dawna szerzą kult Najświętszego Serca Jezusowe-

go. Czynią tak w przekonaniu, że chrześcijanie powinni odpo-
wiadać na miłość Boga objawioną w znaku Serca Jezusa swym 
codziennym życiem. Kult Serca Jezusa opiera się na formule: 

PaPież Powiedział

A
ktualny stan środowiska wymaga od nas pilnego działania, abyśmy stali się jesz-
cze bardziej odpowiedzialnymi zarządcami stworzenia i przywrócili przyrodzie 
to, co zbyt długo niszczyliśmy i eksploatowaliśmy. W przeciwnym razie ryzy-
kujemy zniszczenie podstaw, od których jesteśmy zależni. Grożą nam powo-

dzie, głód i poważne konsekwencje dla nas samych i dla przyszłych pokoleń – podkreślił 
Ojciec Święty.

Widzimy niesprawiedliwe konsekwencje naszych systemów gospodarczych i katastrofal-
ne kryzysy klimatyczne, które mają poważne skutki dla społeczeństw oraz prowadzą do ma-
sowego wymierania gatunków. 

Ludzka wolność jest zdolna do ograniczenia techniki, ukierunkowania jej  
oraz wprzęgnięcia w służbę innego rodzaju postępu, zdrowszego,  
bardziej ludzkiego, społecznego oraz integralnego.

Za: KAI

Jesteśmy wolni, dlatego potrafimy

Fot. pixabay

zaMiast wstęPniaka
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Co słyChać Pod aniołaMi

Pora na odpoczynek
Za nami kolejny rok w posłudze kawiarenkowej. Niedziele, które zazwyczaj  
upływały sielankowo, melancholijnie, w tym roku wyglądały zupełnie inaczej.  
By działać, by służyć, by być w parafii, musieliśmy dostosować się do obowiązujących norm. 

Agnieszka Domańska-Szulik

bądź nie pamięta. Dzięki pracy tam moż-
na nauczyć się m.in. odpowiedzialności 
i pracy w grupie. Myślę, że warto wziąć 
w tym udział, bo jest to ciekawa i dobra 
forma spędzania wolnego czasu, a w do-
datku można komuś pomóc i zrobić do-
bry uczynek. 

Wiktoria Szulik: Podczas dyżurów 
w Kawiarence podobała mi się bardzo 
przyjazna atmosfera, która tam panowała 
i to, że każdy sobie pomagał w razie po-
trzeby. Moim zdaniem warto zostać wo-
lontariuszem w Kawiarence, ponieważ 
można zdobyć nowe umiejętności, mile 
spędzając czas.

Podczas dyżuru w Kawiarence podoba-
ła mi się ciepła atmosfera i to, że każdy 
mógł liczyć na pomoc innych. 

Weronika Adamczyk: Uważam, że 
warto zostać wolontariuszem w Kawia-
rence, gdyż jest to nowe doświadczenie 
i można nauczyć się wielu nowych rzeczy, 
np. pracy w grupie.

Brunon Szulik: Uśmiech dziecka  po 
wypiciu łyka czekolady z bitą śmietaną, 
którą sam przygotowałem – bezcenne… 
Koszenie trawy również sprawiało mi 
frajdę. 

Laura Nockiewicz (mama): Ju-
lia brała chętnie udział w wolontariacie 
w Kawiarence pod Aniołami. Pomogło 
to córce w wielu aspektach życia. Jednym 
z nich była bezinteresowna chęć pomocy 
innym. Poznała wielu ciekawych ludzi 
o otwartych sercach i na potrzeby innych. 
Wzbogaciła się o doświadczenia związane 
z pomocą, wstępem do życia w dorosłość 
– obsługi klientów, sprzętu oraz pieczenia 
wypieków. Upewniła się w przekonaniu, 
że dobro zawsze powraca i owocuje bez 
względu na pewne wyrzeczenia. 

KAWIARENKA POD ANIOŁAMI 
ŻEGNA SIĘ Z PAŃSTWEM 
NA CZAS WAKACJI. 
DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU

P
omimo wielu przeciwności, za-
kazów i szalejącego wirusa sta-
raliśmy się stworzyć Państwu 
namiastkę normalności, szczyp-

tę słodyczy i chwilę zapomnienia o ota-
czającym nas wszechobecnym covidzie. 
Na szczęście  przetrwaliśmy i jesteśmy 
niezmiernie dumni, że Kawiarenka pod 
Aniołami nadal funkcjonuje i cieszy się 
dużym zainteresowaniem, że po skończo-
nej Mszy świętej dzieci namawiają rodzi-
ców – „pójdziemy na lody?” albo „tato, 
kupisz gorącą czekoladę, jest taka dobra”. 
Na szczęście rodzice nie dają się długo  
błagać i równie chętnie przekraczają ka-
wiarenkowe progi. Cieszą bardzo Wasze 
odwiedziny i te krótkie i te długie…

W tym roku dużą pomocą byli ósmo-
klasiści, którzy w różny sposób pomaga-
li – jedni piekli ciasta, inni kosili trawę, 
jeszcze inni zajmowali się gośćmi w Ka-
wiarence. Czasem trzeba było wyjść przed 
kościół zaprosić, zachęcić; również chęt-
nie brali w tym udział. Z początku chcieli 
zdobyć punkty za wolontariat, lecz z cza-
sem ta pomoc przerodziła się w zwykłą 
satysfakcję i bezinteresowną pomoc. 

Nie chcę nikogo pominąć więc tylko 
wspomnę, że byli to uczniowie ze szkół:
• szkoły podstawowej w Lesznowoli,
• szkoły podstawowej w Łazach,
• szkoły podstawowej w Nowej Iwicznej,
• szkoły podstawowej nr 6 Sióstr Niepoka-
lanek w Warszawie.

Wszyscy za swoją dzielną pracę zosta-
li obdarowani pamiątkowymi dyplomami 
z pieczęcią parafii oraz podpisem ks. pro-
boszcza Mirosława Cholewy.

Słowami Jana Pawła II pragnę wyrazić 
wdzięczność  wszystkim osobom, które  
pomagały bezinteresownie w Kawiarence 
pod Aniołami.

Człowiek jest wspaniałą istotą nie z po-

wodu dóbr, które posiada, ale jego czy-

nów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym 

się dzieli z innymi.

Kilka słów od wolontariuszy
Julia Kuć: Podczas mojego dyżuru 

w Kawiarence pod Aniołami podobała 
mi się praca z ludźmi i poczucie, że robię 
coś dobrego. Atmosfera w kawiarence 
jest bardzo przyjazna, każdy chętnie po-
maga, gdy wolontariusz czegoś nie wie, 
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Jedyna ucieczko 
nasza – modlitwa 
dla zagubionych

Ś
więta Katarzyna miała kiedyś 
objawienie: Bóg jej powiedział: 
wcale nie oczekuję od ciebie 

wielkich dzieł. Wielkie dzieła 

czynię sam. Po co sama się męczysz, je-

śli coś ci się nie udaje? Czekam tylko na 

twoje serce. To przesłanie napełnia nasze 
serca nadzieją, ponieważ daje pewność, 
że w obliczu lęku, nieporadności, na-
szych słabości, działa moc Boga i doko-
nuje cudów.

Dwa cierpienia
W życiu doznajemy różnych, bolesnych 

sytuacji. Niektóre z nich są głęboką raną 
zadaną już w dzieciństwie. Inne zwią-
zane z dorosłością, życiem rodzinnym 
i zawodowym. Upokorzenie, odrzucenie 
miłości, zdrada, niewdzięczność, śmierć 
bliskiej osoby, samotność, to przykłado-
we ataki na nasze delikatne i czułe serca. 

przekuć w miłość i przebaczenie. Jeśli 
Chrystus potrafi kochać zranionym ser-
cem (Serce Jezusa włócznią przebite) to 
i my mamy dość siły, aby Go w tym na-
śladować. Właśnie dziś, w czasach pan-
demii, gdy doświadczamy izolacji spo-
łecznej i rodzinnej, opłakujemy śmierć 
najbliższych osób, gdy doznajemy wyra-
finowanych zranień, ataków na miłość, na 
wiarę, na Kościół i na nasze serca, nabo-
żeństwo do Serca Jezusa jest szczególnie 
potrzebne. Nie da się przeżyć życia bez 
bólu. Nie uda się uchronić własnego serca 
od wszystkich ciosów.

Pan, który kocha sercem
Można jednak nauczyć się wycho-

dzenia ze zranień przez przebaczenie, 
oczyszczenie własnego ego i pokorę. 
O to również modlimy się w słowach: 
Jezu cichy i pokornego serca – uczyń ser-
ca nasze według serca Twego. W naszym 
smutnym obecnie świecie, wielu z nas 
potrzebuje pocieszenia. Odnaleźć je moż-
na w słowach modlitwy: Serce Jezusa, 
źródło wszelkiej pociechy. Korzystając 
z najlepszego źródła pociechy, jakim jest 
Najświętsze Serce Jezusa, można w Nim 
znaleźć oparcie w naszym utrapieniu, we 
wszystkim, co trudne i bolesne. Śpiewa-
jąc lub recytując litanię, możemy zatrzy-
mać się dłużej na jakimś wybranym przez 
nas wezwaniu, by je kontemplować i nim 
szczególnie się modlić. Pomoże to zro-
zumieć treść innych wezwań i głębiej je 
przeżyć. Każde wezwanie poprzedzone 
jest zwrotem „Serce Jezusa”. Wypowia-
dając te dwa słowa mamy na myśli same-
go Pana Jezusa, który kocha nas swoim 
sercem. Ono jest bowiem symbolem Mi-
łosierdzia i Miłości jaką nas darzy. 

Na czas pandemii
Warto wspomnieć, że początki Litanii 

do Serca Pana Jezusa wiążą się z czasem 
pandemii w Marsylii w 1720 roku. Pod-
czas szalejącej w mieście epidemii cho-
lery, biskup poświęcił całą diecezję Naj-
świętszemu Sercu Jezusowemu. Oprócz 
uroczystego aktu poświęcenia, odmawia-
no w kościołach właśnie tę litanię i śpie-
wano pieśni pokutne. Rok później, śpie-
wano już pieśni dziękczynne, po ustaniu 
epidemii. Dziś, może bardziej niż przed 
wiekami, to nabożeństwo nadaje sens 
i cierpieniu, i życiu często zagubionego, 
współczesnego człowieka. 

Gdybyśmy zapytali, jaka modlitwa kierowana do Boga  
jest najskuteczniejsza, odpowiedzi byłyby różne. Wszak każdy 
z nas ma swoją własną, osobistą drogę do spotkania z Bogiem. 
Jednak tylko ta, która płynie z serca do serca prowadzi  
do prawdziwej miłości i autentycznego spotkania z Nim.

Barbara Habich

Jakże często potrafią oziębić, zamknąć 
na miłość, nawet na długie lata. O takich 
osobach mówi się, że mają „pęknięte 
serce”, „skamieniałe z rozpaczy”, „za-
twardziałe”. Zastanawiamy się, czy takim 
zranionym sercem można jeszcze kochać, 
lub przebaczać? Wydaje się to niereal-
ne, ponad ludzkie siły. Serce przywołuje 
pomocy. Tu przychodzi z ratunkiem Naj-
świętsze Serce Jezusa. Kiedy patrzymy na 
Jego obraz lub figurę, ukazujące dramat 
niewypowiedzianego cierpienia, odkry-
wamy, że przecież serce naszego Pana też 
jest zranione, odrzucone, niezrozumiane, 
a On właśnie „takim” sercem ukochał nas 
najbardziej. To właśnie Serce Chrystusa 
cierpiącego i samotnego zapoczątkowało 
dialog człowieka z samotnością Jezusa 
i nakłoniło do współcierpienia z Nim. 
Modląc się do Serca Jezusa odkrywamy, 
że nie ma takiego bólu, którego nie da się 
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hyMn o MiłośCi
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Ona: Tu chyba należałoby zacytować 
kolejne wersy Hymnu o miłości: Gdy zaś 

przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie 

to, co jest tylko częściowe (1 Kor 13, 10). 
Nasza miłość małżeńska jest tylko (i aż) 
drogą do tej doskonałej Miłości, która 
oczyści i zmiecie wszystkie dotychczaso-
we niedoskonałości.

On: Pod warunkiem, że idziemy we 
właściwym kierunku. Obawiam się, że 
coraz częściej biegamy wszyscy po tej 

drodze jak pijane zające; a to tu skub-
niemy coś fajnego, a to tam coś komuś 
podbierzemy. Tak jakby istniała tylko ta 
droga, ale nie miała celu.

Ona:  To odwieczny dylemat – czy 
tam coś na końcu jest? Bo jeśli wątpimy, 
że tak jest, to konsekwentne zmierzanie 
w tym kierunku też nie ma sensu. Jeśli 
nie wierzymy, że Bóg jest Miłością, to 
i nasza miłość pozostanie niestety tylko 
„częściową”.

On: No tak, a to przecież Bóg daje 
nam gwarancję nieprzemijalności Miło-
ści, przedstawiając się: JESTEM. Skoro 
takie jest Jego imię, to Miłość zawsze 
jest, nigdy nie ustanie.

Ona: Taki niby oczywisty argument za 
zanurzeniem małżeństwa w sakramencie, 
a nie w długach za przygotowanie holly-
woodzkiego przyjęcia weselnego, w którym 
jakiś epizod ma szansę zagrać też ksiądz.

On: Nie sądzisz, że spotkamy się zaraz 
z zarzutem, że tak gładko gadamy, a prze-
cież jest mnóstwo takich sytuacji, że się nie 
da. I co my wiemy o życiu, skoro nam się 
widać jakoś udało przeżyć trzydzieści lat.

Ona: Nam się udało? Żartujesz, praw-
da? Przecież to Bogu udaje się utrzymy-
wać nas w miarę „na kursie”. Bądźmy 
uczciwi i przyznajmy otwarcie, że gdyby 
nie Bóg, byłoby wiele prawdziwych lub 
wymyślonych powodów, żeby nie było 
naszego małżeństwa.

On: Przyznam szczerze, że gdy uświa-
domiłem sobie, że jesteś dzieckiem Bo-
żym, to faktycznie uznałem, że z takim 
Teściem warto dobrze żyć. Tak na serio 
– masz rację – poleganie na własnej miło-
ści to „jazda bez trzymanki”. Zbyt łatwo 
stracić równowagę.

Ona: A żeby ją utrzymać, trzeba 
chwycić się czegoś stałego i pewnego. Co 
to jest? Tak więc trwają wiara, nadzieja, 

miłość – te trzy: z nich zaś największa jest 

miłość (1 Kor 13, 13). 

I to by było na tyle – jak mawiał Jan Tadeusz Stanisławski.  
Z całą stanowczością trzeba stwierdzić, że nieprawdą jest,  
że miłość wygasa czy kończy się. A przecież wciąż zmieniają się 
relacje między ludźmi!

Iza i Wincenty Pipkowie

Bank pomysłów koniec 

miłości? Czy to możliwe? Boża Miłość się 
nie kończy! Co robić, by i nasza nie usta-

ła? To drobne gesty, słowa, każda, nawet 
z pozoru nieistotna sytuacja wpływa na 
ciągłość naszej małżeńskiej miłości. War-
to o nie wszystkie zadbać:
l Każdego dnia postaram się o niespo-

dziankę – jakiś niewielki gest miłości wo-

bec współmałżonka.
l Zaplanujemy wspólnie ze współmałżon-

kiem wspólny „wypad” tylko we dwoje.
l Ustalę ze współmałżonkiem jakiś nasz 
małżeński zwyczaj związany ze spędza-

niem czasu razem.

l Nie będę pielęgnować uraz – postaram 
się jak najszybciej wybaczać, jeśli coś ze 
strony współmałżonka mnie zabolało.
l Zachęcę współmałżonka do wyjścia 
z uśmiechem i radością na wspólny spacer.
l Z uwagą, bez rozproszeń wysłucham 
współmałżonka, tego, co chce mi opowie-

dzieć lub powiedzieć.
l Porozmawiam ze współmałżonkiem na 
temat naszej relacji do Boga i Jego praw-

dziwej miłości do nas.
l Postaram się codziennie razem ze 
współmałżonkiem oddać nasze małżeń-

stwo, naszą rodzinę pod Jego opiekę – 
odmawiając wspólnie Ojcze nasz.

l Postaram się razem ze współmałżon-

kiem i całą rodziną uczestniczyć w nie-

dzielnej Eucharystii.
l Będę wyobrażać sobie nas – małżon-

ków w podeszłym wieku, kiedy to wspól-
nie, dojrzale, z dużą cierpliwością i miłoś-

cią kroczymy naszą drogą ku wieczności.
l Własne pomysły, jak mogę zadbać o to, by 
nasza miłość nigdy nie ustała. Miłość nigdy 
nie ustaje – ileż to breloków, kartek z życze-

niami widzieliśmy z tym hasłem. Ale, aby sta-

ło się realne, to konieczny jest duży wysiłek 
podejmowany przez nas obojga, każdego 
dnia, każdej minuty, w każdej sytuacji. Na 
wzór Bożej Miłości!

Miłość nigdy nie ustaje 
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Powrót do szkoły
przed wakacjami
Po 7 miesiącach nauki w domu, w poniedziałek 17 maja 2021 r. wróciliśmy wreszcie do szkoły. 
Najpierw sprawdziliśmy, czy nadal potrafimy ze sobą rozmawiać, modlić się, bawić, grać i śmiać. 

Dorota Koprowska, dyrektor KLO w Magdalence

l Delikatne lądowanie w szkolnych ła-
wach Klasy pierwsze i drugie kolejne 
poniedziałki nauki hybrydowej spędziły 
wraz z wychowawcami na świeżym po-
wietrzu, opowiadając o swoich wraże-
niach, obawach i radościach. Kolejne dni 
były czasem, gdy przypominaliśmy sobie 
jak uczyć się razem. Od 31 maja wszystkie 
klasy naszego liceum są znów w szkole. 
Wszyscy ci sami, ale już trochę inni – z no-
wymi doświadczeniami, niektórzy trochę 

wyżsi, doroślejsi, dojrzalsi. Najważniejsze, 
że wszyscy.  
l Pierwszy Bal Maturalny Pandemia 
odebrała tegorocznym maturzystom radość 
tradycyjnej Studniówki, więc w pierw-
szym możliwym momencie – już po eg-
zaminach maturalnych – nasi absolwenci 
i ich rodzice zorganizowali BAL.
Po długich namysłach jako miejsce wspól-
nej zabawy wybrali... budynek szkoły :) 11 
miesięcy nauki zdalnej i tęsknota za szkol-

nymi ławkami miała ogromne znaczenie 
w podjęciu takiej decyzji. Od piątku szkoła 
była dekorowana i zamieniana w salę balo-
wą, a w niedzielę 30 maja po wieczornej 
Mszy świętej Maturzyści 2021 odtańczyli 
poloneza. Uroczyste stroje, pyszne jedzenie 
i dobra muzyka dopełniły całości. Zabawa 
trwała do drugiej nad ranem, a zaproszeni 
nauczyciele z dumą i radością patrzyli na 
Siódmy Rocznik Absolwentów Liceum.
Przed nami wakacje!  

 Polonez – Matura 2021.

 Znów wszyscy razem – ci sami, a jednak inni...  Nauka hybrydowa ostrożnie – najpierw na świeżym powietrzu.

wieśCi ze szkoły
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zaPytaJ księdza

Po co powołania?
Ksiądz często mówi, że potrzebujemy więcej powołań,  
warto zapytać: po co? Przyjmując na naukę młodych ludzi  
– co Ksiądz chce im przekazać, jakie wyzwania  
formułuje sobie Ksiądz wobec kandydatów na księży.

Odpowiada: ks. prob. Mirosław Cholewa

P
otrzebujemy prezbiterów bo 
bez nich nie ma Kościoła, bo 
poza nimi nie ma szafarzy sa-
kramentów św. – nie ma Eucha-

rystii, nie ma spowiedzi. Potrzebujemy 
kolejnych powołań, bo obecni prezbiterzy 
się starzeją oraz umierają i potrzebujemy 
następców. Potrzebujemy więcej powołań, 
bo duszpasterstwo się rozwija, powstają 
nowe ruchy kościelne, nowe grupy forma-
cyjne, nowe dzieła. Możemy choćby w na-
szej parafii spojrzeć wstecz i zobaczyć jak 
wiele zmieniło się u nas przez ostatnich 
szesnaście lat, odkąd jestem proboszczem 
tej parafii, która ciągle dynamicznie się 
rozwija. 

Potrzebujemy duchowych opieku-
nów W tych latach osiedliło o się wie-
le nowych rodzin i parafia powiększyła 
się co najmniej o trzydzieści procent. 
W związku z tym przybyło nam obowiąz-
ków, jak choćby więcej spowiedzi, więcej 
rodzin przyjmujących po kolędzie, czy ko-
rzystających z kancelarii parafialnej. Gdy 
zaczynałem swoją posługę, w szkołach 
było pięciu katechetów, dzisiaj mamy ich 
dwunastu. Powstały nowe grupy biblijne, 

różańcowe, Odnowy w Duchu Świętym, 
Domowego Kościoła, Oaza, lektorzy, bie-
lanki itd., rozwinął się nurt pielgrzymko-
wy. Wprowadziliśmy nowe nabożeństwa – 
dodatkowe Msze święte, w tym np. roraty, 
wieczory uwielbienia, dodatkowe drogi 
krzyżowe, nabożeństwo pierwszych sobót, 
adorację w większym wymiarze itd. Po-
wstały nowe dzieła – kawiarenka, bibliote-
ka, gazetka, liceum katolickie itd.

Wprawdzie wiele tych grup i dzieł 
funkcjonuje głównie dzięki zaangażowa-
niu świeckich, czy sióstr zakonnych, ale 
potrzebują oni duchowych opiekunów 
i przewodników, przygotowanych teolo-
gów, nauczycieli, spowiedników i kierow-
ników duchowych, którzy czuwają nad or-
todoksją i wspierają świeckich na drodze 
duchowej.

Potrzebujemy księży prawdziwie 
wierzących Co chcę przekazać prakty-
kantom? Najpierw to, że potrzeba, by byli 
ludźmi o gorących sercach tzn. kochają-
cymi Pana Boga i ludzi, czyli prawdziwie 
wierzącymi, co wyraża się w szacunku 
wobec innych. Ważne, by korzystali z ta-
kich słów jak: proszę, dziękuję i przepra-

szam, bo to nie tylko jest sprawa kinder-
sztuby ale i wiary. Każdy z nas popełnia 
błędy, ale obawiam się o takich prakty-
kantów, w których ustach nigdy nie słyszę 
słowa „przepraszam”. 

Potrzebujemy księży ludzkich Waż-
ne, by nie byli urazowi i aby nie traktowa-
li podejrzliwie uwag innych pod swoim 
adresem jako ataku na swoją niezależ-
ność, albo jako chęć upokorzenia ich, ale 
spokojnie przyjmowali uwagi, bo są one 
wypowiadane dla ich dobra i pomocne 
w pracy nad sobą. 

Potrzebujemy księży słuchających 
Zwracam uwagę, aby nie byli przemądrza-
li i nie bronili swojego zdania do upadłe-
go, jakby pozjadali wszystkie rozumy, ale 
pokornie wysłuchali też zdania innych, 
które różnią się z ich opinią. Przecież nie 
są „pępkiem świata” i nie są nieomylni. 

Potrzebujemy księży solidnie przygo-
towanych Zachęcam do solidnego przy-
gotowywania się do obowiązków i solid-
nego, zaangażowanego wywiązywania się 
z tych obowiązków. Do tego, by poznawali 
różne formy duszpasterskie i byli gotowi 
towarzyszyć wiernym w tych grupach, 
nawet jeśli się z nimi nie identyfikują, 
ponieważ mają „inną duchowość” niż ich 
osobiste preferencje.

Potrzebujemy księży poukładanych 
Uświadamiam też praktykantom na po-
czątku pobytu, że teraz jako diakoni 
i później jako wikariusze, są posłani do 
dyspozycji i do pomocy proboszczom, co 
oznacza, aby uzgadniali z proboszczami 
swoje ewentualne zaangażowania pozapa-
rafialne, a nie działali na własną rękę, bo 
mogą następować kolizje w tych zobowią-
zaniach.

Zwracam im uwagę, aby mądrze go-
spodarowali czasem, gdyż poza pracą, 
przygotowaniem się do zajęć i modlitwą, 
konieczny jest też czas odpoczynku. Iry-
tuje mnie, gdy ktoś ze współpracowników 
mówi – „nie miałem czasu” aby coś zjeść, 
albo wykonać jakąś prostą czynność.

Potrzebujemy księży rozważnych Za-
chęcam, aby do życia podchodzili w du-
chu wdzięczności Bogu i ludziom, a nie 
kontestowali wszystkiego i wszystkich 
oraz narzekali na przełożonych i innych 
ludzi. Zawsze znajdziemy dziurę w ca-
łym, gdy tego szukamy i zawsze znajdzie-
my powody do wdzięczności i radości, bo 
każdego dnia otrzymujemy hojne dary od 
Pana Boga przez ludzi. 
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Mowa pogrzebowa
ojca Vincenta
Dominikanie piszą dla siebie mowy pogrzebowe. To ćwiczenie formacyjne, 
które pomaga im naprawiać swoje życie. Bardzo ciekawe pytania zadał  
w swojej mowie pogrzebowej generał zakonu o. Vincent de Couesnongle.

Opracowała: Teresa Jaskulska-Gil

P
omysł z pisaniem mowy pogrze-
bowej za życia i w dodatku dla 
samego siebie wydaje się szoku-
jący. Dominikanie wywodzą go 

z Listu do Rzymian: Nikt z nas nie żyje 

dla siebie i nikt nie umiera dla siebie (Rz 
14, 7-12). Św. Paweł mówi w nim, że to, 
jak żyję i jak umieram ma ogromne zna-
czenie dla życia i śmierci ludzi wokół 
mnie. Dlatego, aby docenić swoje życie 
i swoją śmierć, dominikanie piszą swoje 
mowy pogrzebowe.

Śmierć wywołuje potrzebę, by mówić 
o rzeczach najważniejszych. A na pogrze-
bie mówi się o zmarłym tylko dobrze. 
Dominikanie też myślą o takim dobru dla 
siebie. Odkrywają dla siebie, co jest praw-
dziwą wartością w ich życiu.

Na pogrzebie generała zakonu domi-
nikanów o. Vincenta de Couesnongle od-
czytano jego mowę. Pisał w niej, że był 
odważny wobec przyszłości, odważny 
w zmianach, wobec tego, co nowe, a jed-
nocześnie odnosił się z szacunkiem do do-
konań przodków. Wspomniał o czterech 
źródłach tej odwagi. To cztery pytania, 
które stawiał sobie często ojciec Vincent.

1. Co jest źródłem mojej odwagi?  
Najważniejsza reguła życia ojca Vin-

centa to być wiernym Jezusowi i wiernym 
św. Dominikowi. Miał w św. Dominiku 
swojego ojca duchowego. Czy czynimy to, 

co się jemu podoba (J 3, 22-23)? Ojciec 
Vincent co wieczór stawiał sobie pytanie 
– czy byłem wierny Jezusowi i czy byłem 
wierny św. Dominikowi? Vincent stwier-
dzał, że nie był wierny, jeśli przedłożył 
swoje dobro nad dobro braci. Wówczas 
odczytywał to jako porażkę. To bardzo 
ważna intuicja. I nie chodzi o to, że miał 
głaskać wszystkich po głowach czy zga-

dzać się z każdym, ale czy dobro brata 
postawił wyżej niż swoje. 

Może warto pomyśleć, kto jest moją mat-
ką/ojcem w wierze i popatrzeć, jakie warto-
ści wyznawała/wyznawał. Patrząc na siebie 
spytać – czy byłam temu wierna, czyli, czy 
wierzyłam w te same rzeczy, czy uszanowa-
łam te rzeczy przez to, co dzisiaj robiłam, 
myślałam, mówiłam, czy byłam wierna jej/
jego wartościom – czy byłam wierna? 

2. Czy jestem odważny  
w formułowaniu zasad  
mojego życia? 

W mowie pogrzebowej potrzebne są 
konkrety. Jak sformułować zasady swoje-
go życia? Czy stawiam sobie wyzwania, 
a tym samym zobowiązania, będąc cze-
muś/komuś wiernym? Wielu ludzi lekce-
waży te pytania i nigdy sobie na nie nie 
odpowiada. To raczej nie przydaje nam 
odwagi. 

Świadomość celu pomoże nam zmagać 
się z codziennością, z naszym kręceniem 
się w kółko. Uwolni od myśli, że o nic ci 
nie chodzi, że wszystko jest mało ważne, 
że świat się nie zmieni. Taka postawa naj-
częściej kończy się robieniem wyłącznie 
rzeczy bieżących. 

Teraz, gdy jesteśmy zagubieni po 
pandemii, po doniesieniach z Rzymu, 
doniesieniach z polskich wyższych sfer 
kościelnych, czy choćby szokujących do-
niesieniach z zakonu dominikanów, tym 
bardziej potrzebujemy konkretów. Mamy 
wszystko porozmywane. Nie spieszy nam 
się do stawiania sobie wyższych celów. 
Nie mamy odwagi, bo mierność i byleja-
kość wokół nas wcale nie dodaje odwagi! 
Boimy się też, że nam nie wyjdzie. Tym-
czasem dużo gorsza od porażki jest byle-
jakość.

3. Czy podejmuję trudne  
i stanowcze decyzje? 

Rzeczy poważne w życiu wymaga-
ją stanowczych i trudnych decyzji. Czy 
ja umiem je podejmować? A jeśli nie 
umiem, czy o to się modlę? Jakie decyzje 
podjęłam, do jakich się zbliżam?

4. Jak formułuję wyzwania  
które są przede mną?

Ojciec Vincent pisał w swojej mowie 
pogrzebowej, że chodzi o tych, na których 
się otwieramy w naszym życiu (powierzo-
na młodzież, nasza rodzina, przyjaciele, 
dzieci). Jaki jest cel tego, że ja chcę ko-
goś przyjmować? Po co chcę takich czy 
innych ludzi w moim życiu, po co chcę 
dzieci, po co? Żeby miał mi kto szklankę 
wody na starość podać? 

Ojciec Vincent pisał tak: Chcę, żeby 

byli, żeby ich było dużo – ale po co ja chcę 

ich przyjąć. Jak zamierzam ich formować, 

jaki mam dla nich pomysł? Czy mam ko-

nieczne warunki, żeby przyjąć i utrzymać 

te powołania? Nie chodzi tylko o wikt 

i opierunek, o formalności zakonne, ka-

płańskie, ale chodzi o coś głębiej. To są 

wyzwania, które sobie stawiam i wobec 

których się konfrontuję. 

Polecamy na kanale Youtube: ojciec 
Tomasz Nowak STREFA WODZA. 
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MaM to z BiBliio wyChowaniu

Realne wakacje 
po wirtualnym roku szkolnym

P
okłosie czasu spędzonego sa-
motnie w domu podczas roku 
szkolnego 2020/2021, to dla 
wielu uczniów między innymi: 

zaburzone relacje społeczne, tendencje 
do separacji, niechęć do pracy i wysił-
ku, niepełny wgląd w siebie, zaburzona 
stabilność emocjonalna, rozwój i sa-
moocena. Zapewne jeszcze przez długi 
czas całe społeczeństwo borykać się bę-
dzie z ubocznymi skutkami pandemii. 

Domowy obiad i dużo warzyw
Wśród dzieci i młodzieży szkolnej wy-

raźnie da się zaobserwować spadek tężyzny 
fizycznej. Poprzez sport i budowanie war-
tości własnej osoby, wielu młodych ludzi 
może znacznie szybciej wrócić do prawidło-
wej kondycji psychofizycznej. Warto w tym 
celu dobrze zaplanować wakacje i zająć 
się aktywnością fizyczną całej rodziny.  

Wiele trudności natury psychologicznej i społecznej to bilans zdalnej nauki.  
Specjalista podpowiada, jak pomóc dzieciom wrócić do zdrowia.

Jacek Kwiatkowski, pedagog

Działania te mogą znacznie wzmocnić 
i rozbudować relacje i więzi rodzinne. 

Zacząć można jeszcze wcześniej, od 
stworzenia prawidłowo zbilansowanej 
diety, o której bardzo często nauczano 
w szkołach podczas lekcji wychowania 
fizycznego online. Warto stworzyć odpo-
wiednią dietę dla całej rodziny. To może 
być pierwszy krok w kształtowaniu zdro-
wych nawyków żywieniowych. Skoro, 
jak mawia przysłowie: „w zdrowym ciele 
zdrowy duch”, to kolejnym krokiem niech 
będzie czas spędzany na świeżym powie-
trzu. Wydaje się, że po minionym roku 
szkolnym najwięcej czasu na dworze po-
winni spędzać uczniowie. A może jednak 
cała rodzina powinna się zaangażować 
w sport i rekreację? 

Wycieczka z rodzicami
Wystarczy zacząć od spacerów 

i przejażdżek rowerowych. Później war-



OGŁOSZENIa bieżĄce
Nowy porządek Mszy św. Od 6 
czerwca w niedziele Msze św. O gOdz. 
8.30, 10.00 (w lesznOwOli), 11.00, 
12.30, 18.00; w kaplicy w derdach 
O 8.00, 11.00;
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.
w wakacje Od 27 czerwca Msze św. 
w niedziele w kOściele O gOdz. 8.00, 
11.00, 18.00 i w kaplicy w lesznOwOli 
O gOdz. 9.30; w tygOdniu Msze św. w kOś-

ciele O gOdz. 18.00. 
AdorAcjA – Nowy porządek 
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. O 18.00 dO 19.30. zaprasza-

My wszystkich dO cichej, indywidualnej 
MOdlitwy przy najświętszyM sakraMencie 
w każdy piątek Od 8.00 dO 24.00. tO 
dObra Okazja, by pObyć z jezuseM saM na 
saM i przedstawić Mu wszystkie swOje 
sprawy.
spowiedź Nowy porządek 

cOdziennie Od 17.45, w niedziele 15 Min 
przed MszaMi św., 
zAkończeNie roku szkolNego 

Msza św. w kOściele na zakOńczenie rOku 
szkOlnegO 25 czerwca O gOdz. 11.00 dla 
ucznióOw liceuM katOlickiegO, O gOdz. 
18.00 dla szkOły pOdstawOwej w łazach, 
zaś dla szkOły pOdstawOwej w lesznOwOli 
w kaplicy w lesznOwOli O gOdz.
iMieNiNy ks. pAwłA MszA  

św. iMieninOwa za ks. pawła  
26 czerwca O gOdz. 18.00.
ModlitwA o świętość kApłA-

nów i nOwe pOwOłania kapłańskie 
w czwartek 1 lipca pO Mszy św.  
O gOdz. 18.00.
pierwszy piątek lipcA (02.07.) 
spOwiedź Od gOdz. 16.00 dO 18.00, Msze 
św. w kOściele O gOdz. 18.00 Oraz w ka-

plicy w lesznOwOli O gOdz. 8.00.
uroczysty różANiec w pierwszą 

sObOtę Miesiąca 3 lipca O gOdz. 17.00 
w kOściele.
przygotowANie rodziców do 
chrztu ich dzieckA Oraz spisanie 
aktu, w sObOtę 3 lipca O gOdz. 19.00 
w kOściele, zaś dOdatkOwO tegO dnia pary 
niesakraMentalne Mają przygOtOwanie 
O gOdz. 18.00 w dOMu MiłOsierdzia z tyłu 
kOściOła.
MszA św. zA kołA różAńcowe  

5 lipca O gOdz. 18.00.
MszA św. zA dusze w czyśćcu 
cierpiące 6 lipca O gOdz. 18.00.
wypoMiNki Msza św. wypOMinkOwa  
9 lipca O gOdz. 18.00.
MszA św. w iNteNcji MAłżeństw 

11 lipca O gOdz.18.00.
święceNie pojAzdów z racji św. 
krzysztOfa 18 lipca pO Mszach św.
odpust pArAfiAlNy 25 lipca. głów-

na Msza św. O gOdz.11.00.
NABożeństwo pierwszych so-

Bót MiesiącA z różańceM 1 sierpnia 
O gOdz. 17.00.
przygotowANie rodziców do 
chrztu ich dzieckA Oraz spisanie aktu, 
w sObOtę 31 lipca O gOdz. 19.00 w kOściele, 
zaś dOdatkOwO tegO dnia pary niesakraMen-

talne Mają przygOtOwanie O gOdz. 20.00 
w dOMu MiłOsierdzia z tyłu kOściOła.
MszA św. zA kołA różAńcowe  

2 sierpnia O gOdz. 18.00.
MszA św. zA dusze w czyśćcu 
cierpiące 3 sierpnia O gOdz. 18.00.
ModlitwA o świętość kApłA-

nów i nOwe pOwOłania kapłańskie 
w czwartek 5 sierpnia pO Mszy św. 
O gOdz. 18.00.
pierwszy piątek sierpNiA (6.08.) 
spOwiedź Od gOdz. 16.00, Msza św. 
w kOściele O gOdz. 18.00, w kaplicy 
w lesznOwOli O gOdz. 8.00.
NABożeństwo pierwszych so-

Bót MiesiącA z różańceM 7 sierpnia 
O gOdz. 17.00.
MszA św. w iNteNcji MAłżeństw 
9 sierpnia O gOdz. 18.00.
MszA św. wypoMiNkowA 13 sierp-

nia O gOdz. 18.00.
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to zintensyfikować starania i rozpocząć 
sensowne ćwiczenia, dostosowane do 
możliwości dziecka. Rozwój indywidu-
alny i kształtowanie nawyków codzien-
nych ćwiczeń zaowocuje w przyszłości 
zdrowiem i lepszą kondycją. Poza ćwi-
czeniami indywidualnymi istotną kwe-
stię stanowią gry i zabawy zespołowe. 
Nie dość, że rozwijają sprawność fi-
zyczną, to również rozwijają i pogłębia-
ją relacje społeczne.

Wydajna komunikacja, czyli mówie-
nie o potrzebach i możliwościach oraz 
dążenie do poprawy aktualnego stanu 
kondycji, mogą znacząco oddziaływać 
na wzrost motywacji i tendencji do re-
alizacji celów. Jedno jest pewne – tego-
roczne wakacje, to powinien być czas 
ukierunkowany na odnowę biologiczno-
-fizyczną. 

Komputery  
– absolutnie niedopuszczalne

To co rodzina może zrobić razem jest 
najcenniejsze, ale równie cenne będą 
relacje interpersonalne i realizacje ce-
lów wspólnych dla młodych ludzi. Ich 
codzienne rozmowy i spotkania powin-
ny mieć miejsce w realu, a nie w prze-
strzeniach wirtualnych. Istnieje duże 
niebezpieczeństwo, że po ostatnim 
roku szkolnym wielu uczniów będzie 
chciało pozostać przy komputerach. To 
absolutnie niedopuszczalne. Jednym 
z podstawowych zadań rodziny jest 
socjalizacja jednostki, czyli dziecka. 
Wielu rodziców jednak wyraźnie o tym 
zapomina. Zamiast wspierać własne 
dzieci, dostrzega problemy wyłącznie 
na zewnątrz i obarcza innych winą za 
stan psychofizyczny swojego dziecka. 

Ważne rozmowy 
Drodzy Rodzice, jesteście potrzebni 

swoim dzieciom. Budujcie w nich po-
czucie własnej wartości, wspierajcie dą-
żenia do realizacji celów, rozmawiajcie 
o człowieku i otaczającym go świecie. 

Wspierajcie pozytywne relacje 
z rówieśnikami, zachowując umiar 
i ład w proporcjach dnia codzienne-
go. Cieszmy się słońcem i wakacjami, 
bo inna rzeczywistość niż wakacyjna 
w najbliższych dwóch miesiącach nie 
będzie nam dana. Zechciejmy wyko-
rzystać ten czas, bo wakacje 2021 będą 
tylko jeden raz. 



rozMowa

O czym chciałyby Panie opowie-
dzieć czytelnikom naszej gazety? 

Klaudia (córka): Jestem stu-
dentką fizyki na UW, mam nadzieję 
skończyć w tym roku studia magi-
sterskie. Po drodze miałam trochę 
trudności, ale z perspektywy czasu 
widzę, że to doświadczenie dużo 
mnie nauczyło, m.in. pokory i ak-
ceptacji siebie. 

Ela (mama): Natomiast ja zajmu-
ję się domem i rodziną. Mówię cza-
sem żartobliwie, że jestem „house 
manager”. Poza tym też piszę pracę 
magisterską z teologii, która nauczy-
ła mnie, że wiara i rozum są jak dwa 
skrzydła, na których duch ludzki 
unosi się ku kontemplacji prawdy 
(JPII). Można powiedzieć, że uzu-
pełniamy się z córką, bo ona zajmuje 
się fizyką, a ja metafizyką. Pierwsza 
odpowiada na pytanie „jak wygląda 
struktura rzeczywistości”, a druga 
„dlaczego ona istnieje i co jest jej 
ostateczną przyczyną”.    
Ponoć mieszkały Panie w Chinach. 
Jak to było?

Ela: Zgadza się, mieszkaliśmy 
siedem lat w południowo-wschod-
nich Chinach od roku 2000 razem 
z mężem, córką i moją mamą. Mąż 
dostał tam kontrakt od firmy Thom-
son.  

Klaudia: Miałam niecałe 5 lat jak wyjechaliśmy, więc w du-
żej mierze się tam wychowałam. Chodziłam do szkoły między-
narodowej z wykładowym językiem angielskim, ale też miałam 
okazję poznać trochę język chiński. 

Ela: Było to wspaniałe doświadczenie, które nauczyło nas 
pokory, otwartości na inne kultury i język. Jednak serce zawsze 
tęskniło za Polską i naszą chrześcijańską tradycją.
Skąd wziął się pomysł wspólnego śpiewania w chórze naszej 
parafii?

Klaudia: Zachęcił nas pan Marcin (kantor), którego znaliśmy 
już wcześniej przez wspólnych znajomych. Najpierw dołączy-
łam ja, bo miałam już doświadczenie w Chórze Wydziału Fizyki 
(gdzie śpiewam nadal). Potem dołączyła mama.

Ela: Myślę, że moje dołączenie do scholi miało też związek 
z rekolekcjami REO, które odbyłam dwa lata temu. Po wylaniu 
darów Ducha Świętego, nie pojawiły się u mnie od razu żadne 

charyzmaty nadzwyczajne. Jednak 
po roku otworzyłam się na śpiew. 
Zaczęło się od śpiewania dla rozryw-
ki wspólnie z Klaudią. Zobaczyłam, 
że śpiew dobrze na mnie wpływa, 
pomaga mi uwolnić emocje, więc 
dołączyłam do chóru. Odkryłam tu, 
jak piękna jest muzyka liturgiczna. 
Jest ona dla mnie szczytem ludzkie-
go geniuszu i szczególną modlitwą, 
która wznosi nas ku Bogu. 

Klaudia: Decyzja mamy była dla 
mnie miłym zaskoczeniem. Cieszę 
się, że możemy razem śpiewać.
Niektórzy mówią o Paniach, że 
jesteście „kolorowe”, co to znaczy? 

Ela: O, to ciekawe, nawet nie 
wiedziałam, że tak jesteśmy określa-
ne. Myślę, że chodzi o nasz sposób 
ubierania się. Lubimy barwne, ko-
biece stylizacje. Szczególnie podo-
bają nam się motywy ludowe.

Klaudia: Być może w dwójkę rzu-
camy się w oczy, ale uważam, że inne 
panie w naszym chórze i ogólnie pa-
rafii też się ładnie ubierają. Miło, że 
możemy wzajemnie się inspirować.
Czy wspólne śpiewanie zbliża rodzi-
nę, łączy pokolenia?

Klaudia: Z mamą zawsze były-
śmy sobie bliskie. Dzięki chórowi po-
wstał nowy obszar, którym możemy 
się dzielić, więc można powiedzieć, 

że śpiew jeszcze bardziej nas zbliżył. Poza tym śpiew łączy poko-
lenia. W Boże Narodzenie śpiewaliśmy na Mszy św. starodawną 
kolędę „Stała nam się nowina miła”. Po liturgii podeszła do nas 
pewna starsza pani, która rozpoznała ją ze swojej młodości. Była 
wzruszona, bo śpiewano ją w jej rodzimej miejscowości i usłysza-
ła ją po raz pierwszy od lat. Pozdrawiamy tę panią!

Ela: Jak najbardziej śpiew może łączyć pokolenia, ale aby 
tak się stało, należy starannie dobierać repertuar. Trzeba czerpać 
zarówno ze skarbca starej tradycji jak i współczesnych pieśni li-
turgicznych, które są dopuszczone przez Kościół.  Zwolennicy 
jednych jak i drugich muszą okazać wielką otwartość, zrozu-
mienie i dobrą wolę. Wówczas każdy odnajdzie coś dla siebie 
i będzie się czuł dobrze w naszej parafii. Serdecznie zachęca-
my wszystkich do włączania się w śpiew podczas każdej Mszy 
świętej. Niech i to będzie wspólną modlitwą Ludu Bożego, którą 
wspólnie zanosimy do Boga! 

Fizyka i metafizyka
Mama i córka – elżBieta i klaudia reinert. Razem śpiewają w naszym chórze parafialnym, 
co jeszcze bardziej zbliżyło je do siebie. To piękne osobowości, pełne koloru, co wyrażają też strojem. 

Rozmawiała Urszula Bulicz
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Decyzja mamy była  

dla mnie miłym zaskoczeniem.  

Cieszę się, że możemy razem 

śpiewać w chórze parafialnym.
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