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Mardynał
K
am to z B
Wiblii
yszyński, Matka Elżbieta Czacka

Skrzyżowane drogi świętości
Matka Elżbieta Czacka i kard. Stefan Wyszyński uczą umiłowania Boga i człowieka;
oboje patrzyli na cierpienie, na krzyż, jako drogę do zwycięstwa, do zmartwychwstania
– powiedział ks. prof. Józef Naumowicz w stołecznej archikatedrze św. Jana Chrzciciela.
FOT. WIKIPEDIA (2)

ks. Ryszard Gołąbek, pallotyn

 Święcenia biskupie ks. Stefana Wyszyńskiego
(Jasna Góra, 1946)

 Zdjęcie Róży Czackiej (ok. 1890)

tefan Kardynał Wyszyński umierał podziwiany, wręcz w uwielbieniu. Był to mąż stanu. Ktoś dużo
mądrzejszy od innych, kto widział
drogę w labiryncie. Największa osobowość
w Kościele – pisał Bohdan Cywiński. Już
jemu współcześni, a nawet ideologiczni
przeciwnicy, chylili – skrycie czy otwarcie
– czoło przed jego wielkością osobistą i oddaniem dla sprawy – napisał o. Zdzisław
Kijas w książce: „Wyszyński. 40 spojrzeń”.
Można śmiało stwierdzić, że Prymas Wyszyński nie tkwił jedynie w jednej epoce,
lecz znajdował się jakby na przecięciu epok
oraz rzeczywistości materialnej i duchowej,
ludzkiej i Bożej. Stefan kardynał Wyszyński
określany jest tytułem Prymasa Tysiąclecia,
ponieważ Millenium chrztu Polski i cała poprzedzająca obchody praca przygotowawcza
była jego osobistym dziełem. Ale nie tylko.
Przede wszystkim był charyzmatycznym przywódcą umiejącym zawierać mądre
kompromisy. Zdawał sobie jednocześnie
sprawę z tego, że w dążeniu do mądrego
kompromisu istnieje granica, po przekroczeniu której, nie ma już kompromisu.
Przyciągał tłumy. Uczył, że pasterz-biskup
musi się bronić przed byciem tchórzem, zosta-

wiającym owce bez opieki. Konsekwencją tej
jego postawy były słynne słowa: non possumus! – nie możemy! będące reakcją na próby
podporządkowania sobie Kościoła przez komunistyczne władze PRL. W memoriale skierowanym przez Episkopat do Bolesława Bieruta biskupi z Księdzem Prymasem na czele
stwierdzili: Rzeczy Bożych na ołtarzu cesarza
składać nam nie wolno. Non possumus!
Zmarł 28 maja 1981 r. w Domu Arcybiskupów Warszawskich i został pochowany w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela,
w krypcie biskupów warszawskich.

S

R

óża Czacka urodziła się 22 października 1876 roku w Białej
Cerkwi (obecnie Ukraina). Pochodziła z rodziny arystokratycznej. W 1882 r. rodzina Czackich przeniosła
się do Warszawy. Zamieszkali w Pałacu Krasińskich przy Krakowskim Przedmieściu.
Od dzieciństwa miała problemy
ze wzrokiem, ale całkowicie utraciła
wzrok w wieku 22 lat. Młoda, wykształcona i religijna dziewczyna rozpoczynała
życie jako niewidoma. Uczyła się alfabetu Braille’a, zapoznawała z najnowszymi
osiągnięciami nauki o niewidomych, dużo

podróżowała po Europie (m.in. do Francji,
Austrii, Szwajcarii). W 1911 roku założyła
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi.
Lata I wojny światowej Róża Czacka
spędziła w Żytomierzu. Był to dla niej
czas swoistych rekolekcji. Pojawiła się
wtedy myśl o podjęciu życia zakonnego
oraz o powołaniu nowego zgromadzenia
zakonnego, które służyłoby ludziom niewidomym. W 1917 roku Róża Czacka
przyjęła habit franciszkański i złożyła śluby wieczyste w III Zakonie św. Franciszka. Niewidoma hrabianka... zakonnicą.
W maju 1918 roku wraca do Warszawy jako siostra Elżbieta. Po uzyskaniu koniecznych pozwoleń zaczęła przyjmować
kandydatki do nowego zgromadzenia, które
od 1 grudnia 1918 roku formalnie zaczęło
istnieć jako Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Jego charyzmatem
stała się służba ludziom niewidomym i wynagradzanie za duchową ślepotę świata.
W 1922 roku, dzięki otrzymanej darowiźnie kilku mórg ziemi w Laskach, Matka Elżbieta rozpoczyna budowę zakładu
dla niewidomych. To tutaj stopniowo zostają przeniesione placówki dla niewidomych dzieci – szkoła i warsztaty; powstaje
dom macierzysty Zgromadzenia.
Ks. prof. Stefan Wyszyński w 1942 r. zamieszkał w Laskach, gdzie do 1945 r. pełnił
funkcję kapelana Zakładu, będąc także kapelanem okręgu AK Żoliborz – Kampinos.
Drogi ich świętości tam się skrzyżowały.
Kard. Stefan Wyszyński mówił, że lata spędzone wśród ociemniałych z matką Różą
Czacką nauczyły go więcej niż uniwersytet.
Matka Elżbieta Róża Czacka zmarła w opinii świętości 15 maja 1961 roku
w Laskach. 19 maja podczas uroczystego
pogrzebu homilię wygłosił Prymas Stefan Wyszyński rozpoczynając ją od słów:
„Przedziwny jest Bóg w świętych swoich!” Ta „przedziwność” wypełniła się.
12 września 2021 r. wraz z matką Elżbietą
Różą Czacką i on został ogłoszony przez
Kościół błogosławionym. 
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Papież powiedział

Przyjmujcie Afgańczyków
W tych burzliwych chwilach, w których Afgańczycy szukają schronienia,
modlę się za tych najsłabszych wśród nich. Modlę się o to,
aby wiele krajów przyjęło i chroniło tych, którzy szukają nowego życia.

M

Za Deon.pl
odlę się także za wewnętrznych uchodźców, aby dostali konieczną pomoc i ochronę. Niech młodzi Afgańczycy otrzymają edukację, niezbędne dobro dla rozwoju ludzkiego. Oby wszyscy Afgańczycy, zarówno ci
w ojczyźnie, jak i w drodze, i w krajach, które ich goszczą, mogli żyć w godności, w pokoju i braterstwie ze swoimi
sąsiadami. 

Arcybiskup powiedział

Życie emigranta jest święte

W święto Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej
Górze padły bardzo ważne słowa z ust arcybiskupa
Wojciecha Polaka.

Ż

Prymas Polski Wojciech Polak, za KAI.pl

ycie emigranta, podobnie jak
życie każdego innego człowieka, jest święte i ma niezbywalną
godność. Wobec wzmagającego
się kryzysu migracyjnego i ujawniających
się w jego wyniku tak wielu napięć, Kościół jeszcze raz prosi i wzywa przedstawicieli wszystkich sił politycznych, aby
wspólnie i solidarnie, szukając właściwych rozwiązań skomplikowanych problemów migracyjnych, kierowali się nade

przede wszystkim postawami gościnności, szacunku wobec przybyszów, dobra
wspólnego wszystkich Polaków. Należy
uspokajać i studzić społeczne emocje,
a nie wykorzystywać obecnej sytuacji do
pogłębiania podziałów. Żaden człowiek,
niezależnie od wyznawanej religii czy
pochodzenia, nie może być instrumentem
politycznej walki. Powtórzę – każde ludzkie życie jest święte i od tej ewangelicznej
prawdy nie ma żadnego wyjątku. Święte

jest życie nienarodzonego dziecka, święte
jest życie starca doświadczonego chorobą.
Święte jest życie człowieka zmagającego
się z ubóstwem, z bezdomnością, ale też
święte jest życie człowieka uciekającego
przed głodem czy wojną. Powinnością
Kościoła jest wzywanie wszystkich polityków, aby szukali takich rozwiązań, które
będą miały na uwadze dobro państwa bez
krzywdzenia człowieka. Wobec toczących
się wciąż w naszym życiu społecznym
sporów i kłótni kończących się niestety
tak często otwartym zwalczaniem siebie
nawzajem, trzeba nam za papieżem Franciszkiem usłyszeć, że to miłość, a nie nienawiść jest podstawą każdego otwartego
i zdrowego życia społecznego.
[…] Kościół naznaczony dziś kryzysami i doświadczony grzechem ludzi, ale
przekonany, że jego jedyną drogą jest nasze bycie z Chrystusem, jedyną pewnością
nasza wiara, która pozwala iść we wspólnocie Kościoła mimo burz i ciemności.
Chciałbym więc z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy mają taką wiarę
i ufność, którzy wobec zwątpienia zachowali nadzieję i potrafią dawać ją innym.
Dziękuję za wasze zaangażowanie, za to,
że chcecie odważnie i twórczo kształtować
oblicze Kościoła, że się za Kościół modlicie. Dziękuję również tym wszystkim,
którzy doświadczywszy zranień, zawiedzenia, zgorszenia czy zwykłego ludzkiego rozczarowania, potrafią nadal kochać
i wybaczać. 
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Co słychać Pod Aniołami

Głos bywalca
Dla tych, którzy wciąż wahają się, czy przykościelna kawiarenka to nie jest przypadkiem miejsce,
gdzie wieje nudą, urocza impresja Pana Ł., który bardzo lubi tu bywać.

J

esienne promienie słońca nieśmiało mrugają zza liści
ogromnego orzecha, który jak rycerz stoi na straży kawiarenkowego ogrodu. Myślę sobie, czy ten nasz rycerz jest
dumny? Niedawno powstała przyogrodowa altana, pod
którą można skryć się przed deszczem, Są leżaki, kolorowe pufki,
krótko przystrzyżona trawka – uroczo.
Zapach kawy unosi się w powietrzu i delikatnie zaprasza moje
podniebienie do spróbowania tego nektaru „zaspanych”, tyle że
mnie się nie chce wcale spać, ja po prostu lubię tu bywać. Siedzę

wygodnie na kawiarenkowym tarasie i sobie myślę, jak to wiele
i niewiele potrzeba. Potrzeba kilku ludzkich rąk, serc, by nasza
parafialna kawiarenka mogła ugościć każdego z nas.
Jestem szczęściarzem, po niedzielnej Mszy świętej zawsze
mogę tu zajrzeć, napić się mojej ulubionej kawy, zjeść domowe
ciastko. Ba! Nawet dla dzieci są lody ze strzelającą posypką – podobno takie modne tego roku!
Z całego serca zapraszam Cię, przyjdź: sam, z rodziną czy
z przyjaciółmi, zajrzyj do Kawiarenki. Polecam. Pan Ł. 

Kawiarenka czeka na Ciebie w niedziele od 9.00 do 14.00. Zapraszamy!
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Wiara

Jak rozumieć
Opatrzność Bożą?
Bóg stworzył świat jako dobry, by istniał ku Jego chwale.
Opatrzność jest więc opieką Bożą nad światem i wszystkimi
bytami, by osiągnęły dobroć i doskonałość, zgodnie ze swoją
naturą i planem Boga w akcie stwórczym.
Barbara Habich

S

łowo „opatrzność” rzadko pojawia się na naszych ustach.
Brzmi ono nieco archaicznie.
Jeśli już o niej wspominamy, to
w formie przysłowiowego „opatrznościowego zrządzenia losu”. Na Bożą Opatrzność często patrzymy z perspektywy tego
co już się stało, odczytujemy ją jako „palec Boży” kierujący naszym życiem. Wystarczy sięgnąć do kart Pisma świętego,
aby zobaczyć, jak na przestrzeni wieków
Bóg opiekuje się swoimi stworzeniami.
Boża troska o człowieka nie jest aktem
jednorazowym – lecz nieustannym zaangażowaniem, które rozpoczęło się już
w akcie stworzenia.

Ochrona

Rękę Opatrzności Bożej widzimy pośród Narodu Wybranego, poprzez całe
dzieje ludzkości oraz Jezusa Chrystusa,
który z wielką miłością wychodzi naprzeciw człowiekowi: uzdrawiając, pocieszając, karmiąc głodnych. Nie lękaj się, bo Ja
jestem z tobą, by cię chronić (Jr 1, 8) – tak
mówi Bóg do przestraszonego proroka Jeremiasza. Pan Bóg nie mówi mu: nie lękaj
się, bo nic ci się nie stanie, bo wszystko
będzie dobrze, lecz mówi: nie lękaj się, bo
Ja jestem z tobą. Czyli cokolwiek ci się
przydarzy, to ja będę ciebie przez to przeprowadzał. Nie znaczy to, że nie będzie
trudno, że ominiemy wszystkie rafy, lecz
nie lękaj się: bo Ja jestem z tobą.

które mogą się nam przydarzyć, ale z Bogiem obok, pozwolą pokonać wszelkie
trudności. Jeśli On nas podtrzymuje, to
nie damy się złamać, to damy sobie radę.
Śp. ksiądz Jan Kaczkowski zalecał, aby
choremu nie mówić, że będzie lepiej, że
pokona raka, tylko, że będziesz przy nim.
I tak, jak mówił Bóg do Jeremiasza, tak
samo mówi do nas: nie lękaj się. Bóg nie
chce naszego lęku, strachu i trwogi. W Piśmie świętym zwrot: nie lękajcie się pojawia
się aż 365 razy! Wielokrotnie zostaje wyrażone przekonanie, że Bóg potrafi ocalić
człowieka, nawet z rąk najsilniejszego wroga. Tę myśl trafnie wyraża Księga Przysłów:
Strach przed człowiekiem jest sidłem, a kto
Panu ufa, jest bezpieczny (Prz 29, 25).

365 zapewnień

Czyż nie jest tak, że jednego dnia
umieramy z jakiegoś nieuzasadnionego
lęku i strachu, a następnego... Pan Bóg

przychodzi ze słowem? Niekiedy strach
bywa przygniatającym ciężarem, zwłaszcza, gdy towarzyszy mu uczucie osamotnienia i opuszczenia, gdy wydaje się, że
znikąd nie nadejdzie ratunek. Kręcimy
się w kółko wobec własnych potrzeb i…
nic. W tym przypadku psalmista prosi
Boga: Boże, wysłuchaj głosu mego, gdy
się żalę, zachowaj me życie od strachu
przed wrogiem (Ps 64, 2). Święta Teresa
od Jezusa wyraziła to tak: Nie trwóż się,
nie drżyj wśród życia dróg – tu wszystko
mija, trwa tylko Bóg. Słowa: nie bój się
wypowiadał Jezus do Piotra, tak mówił
anioł do Maryi w czasie Zwiastowania,
tak mówił anioł do Józefa we śnie. W sumie 365 razy. To trochę tak, jakby Pan
Bóg chciał, żebyśmy te słowa codziennie
sobie przypominali, przez cały rok. Pan
Jezus mówi do każdego z nas: przestań
się bać, przestań bać się Boga, przestań
bać się samego siebie i przestań bać się
innych, bo prawdziwa miłość wyzwala od
lęku. Dlaczego na te słowa Pana Jezusa,
mamy przestać się bać, skoro mamy często złe doświadczenia, a życie to szereg
rozczarowań? Dlaczego? Właśnie dlatego, że to są słowa Jezusa, a nie dlatego,
że staramy się być silni, odważni, mocni,
pewni siebie. Dlatego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, a to daje siłę, odwagę i radość życia. Czym jest więc owa Opatrzność? Niczym innym, jak wielką troską
Boga, Jego przymiotem, który roztacza opiekę nad wszystkim, co stworzył,
a szczególnie nad człowiekiem. Otacza
swoją opieką tak, byśmy się czuli przez
Niego kochani. 

To ważne zapewnienie od Pana Boga.
Jego głównym argumentem jest tylko jedno: będę ci towarzyszył. W pojedynkę jest
nam zawsze trudno, ale kiedy jesteśmy
z NIM, to nawet najstraszniejsze rzeczy,
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Zapytaj Księdza

Kontrowersje wokół papieża
Jak Ksiądz „czyta” papieża Franciszka, co jest najważniejsze w jego pontyfikacie, skąd zdaniem Księdza
tyle kontrowersji w Kościele wobec osoby Franciszka, plotki o abdykacji (?)…

P

amiętajmy, że papież Franciszek
został jak najbardziej prawidłowo wybrany na Stolicę Piotrową,
czyli że Duch Święty towarzyszył kardynałom w tym wyborze. Pan Bóg
wie lepiej, kto jest odpowiednim pasterzem na danym etapie życia Kościoła.
Faktycznie, pojawiają się kontrowersje wobec osoby Ojca Świętego Franciszka i jego wypowiedzi, które wynikają
z doniesień medialnych. Ale pamiętajmy,
że wobec mediów potrzeba zachować pewien krytycyzm, co widzimy także u nas
w Polsce. Czym innym jest „Kościół realny”, a czym innym jest „Kościół wirtualny” ukazywany w mediach (zwłaszcza tych nieprzyjaznych wobec Kościoła
rzymskokatolickiego). Inne kontrowersje
wynikają z różnic kulturowych w Polsce i Argentynie. Przykładem może być
pierwsze powitanie po wyborze papieża
Franciszka, który powiedział „dobry wie-

FOT. PIXABAY

Odpowiada: ks. prob. Mirosław Cholewa

czór”, zamiast „szczęść Boże” lub „niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Jeszcze inne kontrowersje wynikają z osobowości Ojca Świętego, który jest bardzo
prosty i bezpośredni w kontakcie – choćby
zamieszkanie w domu św. Marty, a nie
w apartamentach domu apostolskiego.
Co jest najważniejsze w tym pontyfikacie? Kto wie, czy nie jest najważniejsza
ta prostota, ubóstwo i bezpośredniość papieża. Sam wybór imienia, nawiązującego
do św. Franciszka na to by wskazywał.
Kościół wówczas będzie bardziej wiarygodny dla świata, gdy będzie bardziej
ewangeliczny, prosty i ubogi. Jałmużnik
papieski ks. kard. Konrad Krajewski, który w jego imieniu wspiera ubogich, został
podniesiony do godności biskupa i kardynała, aby wzmocnić jego pozycję i ułatwić
podejmowanie dzieł miłosierdzia. Ojciec
Święty bardzo wspiera również działania
ewangelizacyjne i radykalny styl aposto-

łowania, wyrazem czego jest utworzenie
w Rzymie nowego seminarium duchownego dla celów ewangelizacyjnych, które
cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów do kapłaństwa. Inne seminaria
mają coraz mniej kleryków, a w tym seminarium, z roku na rok, przybywa coraz
więcej kandydatów.
Bardzo ważną kwestią są zdecydowane kroki, jakie podejmuje papież Franciszek wobec seksualnego wykorzystywania nieletnich przez księży. Obserwujemy
również konkretne decyzje Ojca Świętego wobec biskupów, którzy nie reagowali należycie na te przypadki seksualnego wykorzystywania nieletnich przez
podległych im księży. Tacy biskupi są
zdejmowani z urzędów, niekiedy wręcz
przenoszeni do stanu świeckiego, nakładane są na nich kary finansowe i inne
sankcje. W niektórych krajach Ameryki
Łacińskiej wszyscy biskupi zostali odwołani z zajmowanych stanowisk, a na
ich miejsce powołani nowi. W innych
krajach, w tym w Polsce, poszczególni
biskupi odpowiedzialni za zaniedbania
też ponoszą konsekwencje. Myślę, że są
to ważne decyzje oczyszczenia Kościoła
z duchownych, którzy są odpowiedzialni
za patologiczne działania.
Ważny jest też prosty, świeży język,
którym posługuje się Ojciec Święty. Potrafi pięknie skomentować różne
sprawy, gdy mówi np. o „bezpłodnej
Europie” hołdującej konsumpcji i przyjemności, lub gdy wzywa do „wstania
z kanapy” i działań ewangelizacyjnych.
A plotki o abdykacji? No właśnie, są to
póki co plotki. Jeśli papież Franciszek na
modlitwie dojdzie do przekonania, że to
jest lepsze dla Kościoła, pewnie się nie
zawaha przed abdykacją, podobnie jak
papież Benedykt XVI. Ale, jeśli będzie
przekonany, że Kościołowi potrzebne będzie bardziej świadectwo jego cierpienia
i umierania, to pewnie je podejmie podobnie jak św. Jan Paweł II. 
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Podróże z Aniołami

Wakacje w Malezji

Agnieszka i Paweł Woronieccy doświadczyli tego i zechcieli się z nami podzielić wrażeniami
z pięknej wyprawy na kolejnym spotkaniu z serii „Podróże z Aniołami”.

M

alezja to państwo w Azji
Południowo-Wschodniej
na Półwyspie Malajskim
i wyspie Borneo, ze stolicą
w Kuala Lumpur. Kraj, w którym swoje
ślady zostawili Portugalczycy, Holendrzy,
Brytyjczycy, Japończycy. Bardzo nowoczesna stolica, najdroższa zupa z gniazd
jerzyków (ptak), stragany pełne gadżetów
religijnych z całego świata, przerażające
bóstwa w świątyniach hinduistycznych,
nasze domowe kwiatki porastające drzewa, nie takie słodkie małpki makaki, bo
to intruzy kradnące rzeczy, a jak w dżungli coś jest kolorowe, lepiej tego nie dotykać… Łazienki z dziurą w podłodze,
hotel Mariott w środku dżungli, farmy
kokosowe, rafy koralowe, damy stojące

Marlena Rowińska
po kolana w wodzie, w pięknych sukienkach z parasolkami – to tylko wybrane
obrazki…

Park Narodowy Bako

Najbardziej dzika część regionu. Tu
można dotrzeć tylko od strony morza
w czasie przypływu i tylko łódką można
przedostać się z plaży na plażę. Pełen pomostów i kładek – tak jest bezpieczniej.
Małpy nosacze, żółwie, strumyki i dzbaneczniki. A powyżej ostańce, samotne
wapienne fragmenty gór o stromych, skalistych stokach.

Lang’s Cave

Tu można spotkać największe nietoperze w największych jaskiniach świata.

Tylko żeby zechciały wylecieć stamtąd,
kiedy my akurat tam przybyliśmy… Za
to trudno nie zwrócić uwagi na silnie jadowite duże pomarańczowe dżdżownice
z kolcami – skalopendry, których ugryzienie grozi martwicą. Niezwykłe formy skalne, system podziemnych jaskiń
z krystaliczną wodą do kąpieli, przepychanie łodzi po kamieniach, gdzie temperatura powietrza nie różni się od temperatury wody, wspinaczka w szybkim
tempie (by zdążyć wrócić przed zmrokiem) po linach i drabinkach „at your
own risk” (na własne ryzyko), trudno
gojące się rany, pająki z dwumetrowymi sieciami, stada pięknych motyli na
plaży... to tylko niektóre z atrakcji, które
oferuje Malezja. 
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Ojcowie Pustyni

RYS. MARTNA GIL

Ktoś mi kiedyś powiedział,
że w Kościele piękne jest to,
że można czytać ojca Rydzyka
albo Ojców Pustyni i nikt cię
za to z Kościoła nie wygodni.
Zgadzam się z tym.
Ja akurat wybieram
Ojców Pustyni, stąd nowy cykl
w naszej Magdalence.
Teresa Jaskulska-Gil

Wczesnochrześcijańskie
szaleństwo

W

tym tłumnym wyruszaniu
na pustynię pierwszych
chrześcijan w dobie późnoantycznego Egiptu jest
coś szalonego, entuzjastycznego i pięknego. Ewangelia w swojej prostocie i otwartości pociągała coraz więcej ludzi,
prostych i wykształconych, szlachetnych
i rzezimieszków pragnących odmienić
własne życie. W III wieku naszej ery dotarła także do Egiptu. To tutaj nowi wierni przyjęli dosłownie i ochoczo słowa Jezusa o potrzebie wyrzeczenia się siebie.
Zaczęli tłumnie porzucać swoje domy
i rodziny, i udawali się na pustynie z dala
od „zgiełku miast i jego występków”, by
żyć sam na sam z Bogiem. Już na przełomie III i IV wieku na skalistej pustyni
okalającej dolinę Nilu w okolicy Nitrii
i Sketis istniały dość liczne (do kilkunastu tysięcy) kolonie pustelników, żyjących
wprawdzie samotnie, ale skupionych wokół doświadczonego „ojca”, tak zwanego
Abba. Profesor Ewa Wipszycka, doskonała badaczka starożytności powiedziała,
że ruch ascetyczny w III i IV wieku n.e.
na obszarze pustyni egipskiej jest drugim, obok Egiptu, darem Nilu. Bo jak Nil,
wylewając swe wody z koryta, do dzisiaj

ożywia ziemię, tak ruch Ojców Pustyni
jest wciąż ożywczy dla ludzkiej duszy. Ta
[..] forma życia, w głęboki sposób zaważyła nad kształtem obecnego świata. Monastycyzm okazał się jednak siłą o wiele
większą i nie mniej żywotną niż Nil: wylewając się poza Egipt dotarł na krańce
ówczesnego świata, a z czasem, gdy sam
świat się powiększył, dotarł także na jego
nowe obszary. Tak naprawdę filozofia Ojców Pustyni położyła fundament pod duchowość chrześcijańską, czerpiemy z niej
do dziś, chociażby w praktykach postów,
naszych wyrzeczeniach oraz codziennej
modlitwie.

Kto to, ci Ojcowie?

Nazywali się różnie: Abba Antonii,
Abba Makary, Abba Arseniusz, Agaton,
Pojmen, Pambo, Sisoes i inni. Ich postaci znamy dzięki „Apoftegmatom” albo
„Filokaliom”, czyli zapiskom ich „logos”
(słów), sentencji, opowiadań. Co to za
twory literackie? Trudno to określić. To
odpowiedzi na konkretne pytania, przybierające różne formy – czasem to tylko
westchnienie, a czasem wielka opowieść
„budująca”. Można je jednak podpiąć pod
pewien zbiór. To skarbnica wiedzy ducho-

wej. Choć w swoim zamyśle przeznaczona dla niedoświadczonych adeptów życia
ascetycznego, to tak naprawdę – dla każdego. Nie wyraża się za pomocą ciężkiego
języka teologicznego. Język Ojców Pustyni jest raczej prosty, mocno osadzony
w rzeczywistości i wciąż bardzo aktualny.
Przeglądając Internet w poszukiwaniu
ciekawostek na opisywany temat, trafiłam
na takie oto zdanie: Bóg zapłać za mądrość Ojców Pustyni, to przewodnicy po
moim „slow life”. Rzeczywiście Ojcowie
Pustyni bazowali na doświadczeniu własnej niemożności, słabości, upadku i powstawaniu. To bliskie wielu współczesnym ludziom, starającym się przywrócić
życiu smak i wartość. Być może dlatego
Ojcowie Pustyni to autorzy bardzo rozchwytywani. Słynne wydanie „Ojców
Pustyni” wydawnictwa WAM opracowane przez ks. Ryszarda Kurka z 2018 roku
jest praktycznie nie do kupienia. Ja na
szczęście je mam, dlatego teraz próbka
tego, z czym będziemy mieli przyjemność
obcować przez kilka najbliższych wydań:
Abba Longin, powiedział: jeżeli najpierw nie nauczysz się dobrze żyć wśród
ludzi, to i w samotności nie będziesz umiał
żyć dobrze [25]. 
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Wieści ze Szkoły

10 rok liceum!
Dorota Koprowska, dyrektor KLO w Magdalence

l Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2021/22 Poznaliśmy nowych
nauczycieli i 56. uczniów klas pierwszych. Do naszego grona dołączyli:
p. Ewa Wydrzyńska – nauczyciel religii,
p. Barbara Bigda – nauczyciel języka
angielskiego i matematyki, p. Bogusława Suchecka – nauczyciel informatyki,
p. Izabela Antosiak – pedagog szkolny,
p. Grzegorz Piesiewicz – nauczyciel historii i WOS-u oraz p. Piotr Kryśka – nauczyciel języka polskiego. Wszystkich
serdecznie witamy w naszym liceum
i życzymy sukcesów.
l Awanse Pięcioro nauczycieli uzyskało kolejny stopień awansu zawodowego:
p. Monika Stebel została nauczycielem
mianowanym, a najwyższy stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskali:
p.
Aleksandra
Leśniewska-Stępień,
p. Natalia Karpowicz, p. Grzegorz Gągała
i p. Jacek Bartoszewski. Aktualnie w naszym gronie jest dziewięciu nauczycieli
dyplomowanych i jedenastu mianowanych,
pozostali są w trakcie awansu zawodowego.
l Klasy I i II W poniedziałek 6. września klasy pierwsze i drugie naszego liceum wyjechały na wyjazd integracyjno-formacyjny do Kulki. Po porannej Mszy
św. rozpoczęły się zajęcia sportowe, quizy, gry terenowe i survivale. Wieczorami,
kiedy temperatura nieco spadała, ogrzewaliśmy się przy ognisku i wspólnym
karaoke. Słoneczna pogoda i bliskość
jeziora sprawiły, że wyjazd szkolny stał
się pięknym przedłużeniem wakacji i dał
możliwość poznania się i wspólnego naładowania baterii na 2021/22 rok.
l Klasy III 6 września 2021 klasy 3a,
b, c udały się do Krakowa i Zakopanego. Podróż zaczęliśmy wcześnie rano po
wspólnej modlitwie. Po czterech godzinach zameldowaliśmy się w Krakowie.

FOT. ARCHIWUM SZKOLNE

W środę pierwszego września 2021 r.
rozpoczęliśmy jubileuszowy
– 10 rok istnienia naszego liceum.
W wakacje otrzymaliśmy wyniki matury 2021.
Efekty świadczą, że jest powód do radości!

 Wyjazd integracyjno-formacyjny klas I i II do Kulki na Mazurach .

Wyniki matur 2021 naszego liceum

Pogoda dopisała, było słonecznie i ciepło, mogliśmy zatem cieszyć się atmosferą i zabytkami miasta. Zwiedziliśmy
Wawel, mieliśmy spacer po Starym Mieście, jak również trochę czasu wolnego
na Rynku. Po południu udaliśmy się do
pensjonatu w Murzasichle. Pyszną kolacją zakończyliśmy dzień. We wtorek
czekała nas piesza wędrówka nad Morskie Oko. Spacer liczył 18 km w dwie
strony, ale wszyscy daliśmy radę, mogliśmy podziwiać piękno gór. Mimo
dużego wysiłku fizycznego, po południu
udaliśmy się na Krupówki w Zakopanem, gdzie czas wolny wykorzystaliśmy
na zakup pamiątek. Trzeciego dnia, pojechaliśmy do Sanktuarium na Krzeptówkach w Zakopanem. Ostatnim punktem wyjazdu był wjazd na Gubałówkę.
Jesteśmy wdzięczni za wspólny czas
razem podczas długo wyczekiwanego
wyjazdu.

l Zapraszamy Z okazji beatyfikacji
wielkiego Polaka ks. kardynała Stefana
Wyszyńskiego zapraszamy na wyeksponowaną przy naszym liceum wystawę
przygotowaną przez Biuro Edukacji Narodowej IPN.
l W sobotę 25. września o godzinie
19.00 inaugurujemy siódmy sezon
działalności Kina Alek. Amerykański
film „Wyrok na niewinnych” ukazuje
kulisy manipulacji, która doprowadziła do przekonania opinii publicznej
i w konsekwencji sędziów Sądu Najwyższego USA, do społecznego przyzwolenia dla liberalizacji aborcyjnego
prawa. Ten film trzeba zobaczyć. Warto
dodać, że film ten zdobył I nagrodę na
XXXVI Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów
„KSF NIEPOKALANA 2021” w kategorii filmów fabularnych 19 września
2021 r. 
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W pułapce autodestrukcyjnego
mózgu nastolatka
Po pandemii trzydzieści procent dzieci w Polsce odczuwa problemy ze spadkiem nastroju,
cierpi na fobie społeczne, wykazuje różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. To przerażające dane!
Poprosiliśmy naszą parafiankę – prof. dr hab. Katarzynę Kucharską,
która, jako psychiatra, zajmuje się taką młodzieżą, o głos w tej sprawie.
prof. dr hab. Katarzyna Kucharska, specjalista psychiatra

Dlaczego młodzi ludzie
podejmują zachowania
autodestrukcyjne?

Okres dojrzewania w życiu nastolatka
jest czasem wielu dynamicznych zmian
w centralnym układzie nerwowym związanych z dojrzewaniem mózgu, przycinaniem synaps (ang. synaptic pruning), czas
burzy hormonów płciowych i wysokiego
poziomu kortyzolu – w konsekwencji stresogennych wyzwań na progu dorosłego
życia. Jeżeli nastolatek nie radzi sobie ze
stresem, napięciem, lękiem przed odrzu-

FOT. PIXABAY

W

spółczesny styl życia,
zmiana komunikacji społecznej z bezpośredniej
na wirtualną, czynniki
genetyczne, rodzinne i środowiskowe
z przedłużoną sytuacją pandemiczną
wpływają na wzrost występowania zaburzeń psychicznych u młodzieży i młodych
dorosłych. Informacja o próbach samobójczych, samookaleczeniach czy zadawaniu
sobie bólu przez nastolatków wyzwala
u rodziców i ich bliskich lęk, przerażenie, bezsilność w powiązaniu ze strachem
o życie młodej osoby.
Zachowania autodestrukcyjne nastolatków mogą być specyficzne dla np. nieprawidłowo kształtującej się osobowości, ale
mogą też towarzyszyć różnym diagnozom
klinicznym. Niewątpliwie w ostatnich latach zjawisko autodestrukcji u młodych
ludzi zdominowało współczesną psychiatrię, wskazując potrzebę wnikliwej oceny
ryzyka, pogłębionej diagnozy, w ramach
specjalistycznego leczenia oraz przede
wszystkim większej wiedzy i świadomości społecznej dotyczącej oddziaływań
prewencyjnych.

ceniem oraz zarządzaniem złością i towarzyszy mu poczucie braku zrozumienia
przez bliskich, wówczas może reagować
formą fizycznego ataku na siebie, czyli
autodestrukcją.
W początkowym etapie zachowania
autodestrukcyjne mogą przynieść ulgę,
pomagają w poradzeniu sobie z przykrym
stanem pustki emocjonalnej – „nic nie czuję” i z bardzo trudnym w odczuwaniu bólem psychicznym. Według relacji pacjentów, samookaleczanie z towarzyszącym
bólem fizycznym jest formą łagodzenia
bólu psychicznego i redukcji wewnętrznego napięcia. W późniejszym etapie, nasilenie zachowań autodestrukcyjnych i ich
przewlekłość uniemożliwia rozwijanie
konstruktywnych strategii radzenia sobie

z emocjami i potęguje depresyjny nastrój
z poczuciem bezsilności. Ponadto zachowania autodestrukcyjne niszczą „zdrową”
wolność u młodej osoby i wchodzą w mechanizm uzależnienia, np. od substancji
psychoaktywnych.

Jakie to zachowania?

Bezpośrednie zachowania autodestrukcyjne wiążą się z wysokim ryzykiem
samobójstwa. Należą do nich próby samobójcze, samookaleczanie, uderzanie
własnego ciała, polewanie wrzątkiem,
rozdrapywanie ran, szorowanie skóry czy
przypalanie. Pośrednie zachowania autodestrukcyjne to takie, których dramatyczne konsekwencje często uwidaczniają się
dopiero po pewnym czasie. Szkodliwe

konsekwencje zwiększają się wraz z wydłużeniem czasu trwania tych działań oraz
wzrostem ich częstotliwości. Należy do
nich uzależnienie od alkoholu i substancji
psychoaktywnych, jedzenie kompulsywne, objadanie się, zachowania bulimiczne.

Jak skutecznie leczyć?

Strategia quick fix czyli szybkiego załatwienia problemu autodestrukcji prośbą
czy groźbą nie jest skuteczna, gdyż motywacja nie jest wyznacznikiem zmiany
zachowania. Takie postępowanie osób dorosłych oparte jest na błędnym założeniu,
że osoba podejmująca akty autodestrukcji
kontroluje swoje zachowanie, a jedynym
czego potrzebuje, jest odpowiednia motywacja. Z pewnością system motywacji nie
jest jedyną odpowiedzią na zaprzestanie
autodestrukcji. Poprawa kliniczna nastąpi
w dłuższym procesie zmian, kiedy pozwolimy nastolatkowi zrozumieć siebie, własne potrzeby i zranienia oraz pomożemy
w procesie reparacji zranień oraz harmonijnej pracy nad poprawą funkcji regulacji
emocji. To najlepsza droga do przekonania młodej osoby, że warto pracować nad
sobą, a autodestrukcja nie jest skutecznym
rozwiązaniem problemów. Dlatego pomoc
specjalisty jest niezbędna w takim wypadku. Nie należy ukrywać problemów, tylko
jak najszybciej zgłosić się do psychiatry
celem rozpoczęcia leczenia. 

Więcej informacji:

Zainteresowanych tematem odsyłamy
do książki Autorki

OGŁOSZENIA STAŁE
MSZE ŚW. OD 1 WRZEŚNIA w niedziele
o godz. 8.30, 10.00 (w Lesznowoli), 11.00,
12.30, 18.00. W kaplicy w Derdach 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.
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 19.30.
CAŁODZIENNA ADORACJA Zapraszamy
wszystkich do cichej, indywidualnej modlitwy przy Najświętszym Sakramencie w każdy
piątek od 8.00 rano do 24.00. To dobra
okazja, by pobyć z Jezusem sam na sam
i przedstawić Mu wszystkie swoje sprawy.
SPOWIEDŹ Codziennie od 17.45,
w niedziele 15 min przed Mszami św.
SPOTKANIA Grupa Odnowy w Duchu
Świętym „Emmanuel” (dorośli) spotyka się
we wtorki o godz. 19.00. Grupa Odnowy
w Duchu Świętym „Skała Pana” (dorośli)
spotyka się w piątki o godz. 20.15 w Domu
Miłosierdzia. Grupa Odnowy w Duchu
Świętym „Nowe Jeruzalem” (młodzież)
spotyka się w piątki o godz. 19.15 w Domu
Miłosierdzia. Grupa oazowa młodzieżowa,
nowe zainteresowane osoby – kontakt z ks.
Michałem. Męskie Studium Biblijne w środy
o godz. 20.30 w Domu Miłosierdzia.
Kobiece Spotkania Biblijne w piątki o godz.
10.00. Ministranci mają zbiórki dwa razy
w miesiącu – terminy ustala ks. Michał.
Bielanki mają zbiórki dwa razy w miesiącu
w soboty o godz. 10.00.
KAWIARENKA POD ANIOŁAMI czynna
w niedziele od godz. 9.00 do 14.00.
BIBLIOTEKA NIE TYLKO DLA ŚWIĘTYCH czynna w niedziele po Mszach
świętych.
OGŁOSZENIA bieżĄce
PRZED I KOMUNIĄ Spotkanie rodziców
dzieci pierwszokomunijnych 20.09. o godz.
20.00 w kościele.

M agdalenka
Rzymskokatolicka Parafia
św. Marii Magdaleny,
Magdalenka,
ul. Ks. Kan. H. Słojewskiego 19
05-552 Magdalenka
www.parafiamagdalenka.pl

KINO ALEK 25.09. o godz. 19.00 w liceum katolickim.
WIECZÓR UWIELBIENIA 26.09. o godz.
19.00 w kościele.
POCZĄTEK REO (Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy) 29.09. o godz. 19.00
w kościele.
ZA KAPŁANÓW Modlitwa o świętość
kapłanów i nowe powołania kapłańskie

7 października po Mszy św.
18.00.
PIERWSZY PIĄTEK października (01.10.)
spowiedź od 16.00 do 18.00, Msze św.
w kościele o godz. 8.00 (z liceum), 9.00,
16.30 (z dziećmi), 18.00 oraz w kaplicy
w Lesznowoli spowiedź od 7.30, Msza św.
o godz. 8.00.
UROCZYSTY RÓŻANIEC I sobota miesiąca 2.10. o godz. 17.00 w kościele.
PRZED CHRZTEM Przygotowanie
rodziców do Chrztu ich dziecka oraz
spisanie aktu, w sobotę 2.10. o godz. 19.00
w kościele, zaś dodatkowo tego dnia pary
w czwartek
o godz.

niesakramentalne mają przygotowanie
o godz.

18.00 w domu Miłosierdzia
z tyłu kościoła.
MSZA ŚW. ZA KOŁA RÓŻAŃCOWE
4.10. o godz. 18.00.
ZA DUSZE Msza św. za dusze w czyśćcu
cierpiące 5.10. o godz. 18.00.
PIELGRZYMKA W podziękowaniu
za beatyfikację ks. Prymasa Stefana
Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej
w dniach 7, 8 i 9 października.
WYPOMINKI Msza św. wypominkowa
w kościele 8.10. o godz. 18.00.
MSZA MAŁŻEŃSKA 10.10.
o godz.18.00.
ZAPROSZENIE DO DOMOWEGO
KOŚCIOŁA nowych małżeństw 10.10.
na Mszach świętych.
BIERZMOWANIE 26.10. o godz. 18.00.
SPRZEDAŻ EWANGELIARZY 17.10.
na Mszach świętych
SPOTKANIE RODZICÓW Rodzice dzieci
pierwszokomunijnych spotykają się 18.10.
o godz. 20.00 w kościele.

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, prof. dr hab. Katarzyna
Kucharska, Małgorzata Kucińska, Mirosława Osińska (korekta),
Marlena Rowińska.
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Najważniejsze są potrzeby dziecka
Pani Małgorzata Kucińska jest dyrektorem przedszkola w Wólce Kosowskiej.
To bardzo duża, a przy tym nowoczesna placówka. Pani dyrektor opowiada o niej z dumą,
ale też z troską o każdego z dwustu dziewięciu przedszkolaków pod jej opieką.
Rozmawiała Urszula Bulicz
FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Proszę opowiedzieć o sobie
Jak jest zorganizowane przedszkole?
Swoją przygodę z edukacją rozpoJakie zajęcia się w nim odbywają?
częłam ponad 15 lat temu. Moja praca
Gminne Przedszkole w Wólce
to niekończące się wyzwania i zadaKosowskiej ma dziewięć oddziałów,
nia, które kocham sobie stawiać, bo
uczęszcza do niego 209 dzieci. Każdy
rutyna jest czymś, czego się boję. Praoddział ma do dyspozycji przestronca dyrektora Gminnego Przedszkola
ną salę z własną łazienką i szatnią.
w Wólce Kosowskiej jest dla mnie
Sale wyposażone są w certyfikowany
nowym wyzwaniem, które daje mi
sprzęt przeznaczony do zabaw, monibardzo dużą satysfakcję i możliwość
tory interaktywne, kąciki tematyczne
kreowania miejsca niezwykłego,
oraz miejsca do relaksu. Placówka
w którym najważniejsze są potrzeby
dysponuje salą do zajęć muzycznodziecka. W codziennej pracy pamię-sensorycznych z konstrukcją do terapii
tam, iż realizacja potrzeb rodziców
integracji sensorycznej oraz dużą salą
jest bezpośrednio związana z realigimnastyczną z interaktywną podłogą.
zacją potrzeb dziecka. Dlatego nasze
Przedszkole poza realizacją podstawy
przedszkole jest nastawione na współprogramowej wychowania przedszkolpracę na linii przedszkole-rodzice.
nego, zapewnia wszystkim przedszkoStaram się stworzyć miejsce nie tyllakom udział w dodatkowych zajęciach
ko wspaniałe dla dzieci, gdzie mogą
finansowanych przez Gminę Lesznorozwijać swoje kompetencje, talenty
wola: rytmikę, gimnastykę korekcyji umiejętności, ale także dla zesponą oraz język angielski. Dzieci mają
Najważniejsze dla nas jest
łu, który jest sercem całej placówki.
również zapewnione wsparcie specjaZarządzanie tak dużą placówką nie
listów: logopedy, terapeuty integracji
dobre samopoczucie dziecka,
byłoby możliwe bez nowoczesnych
sensorycznej oraz pedagogicznej. Zajęindywidualne, podmiotowe
technologii, które dzięki finansowecia najczęściej są prowadzone poprzez
mu wsparciu Organu Prowadzącego
i zabawę, gdzie nauczyciele wykopodejście, pełne szacunku i troski. gry
– Gminy Lesznowola mamy w narzystują szereg metod aktywizujących
szym przedszkolu na najwyższym
i nowoczesne technologie, ponieważ
poziomie. Tym, co wyróżnia Gminne
wtedy dziecko najlepiej przyswaja wiePrzedszkole w Wólce Kosowskiej jest zintegrowany system do zadzę. Jeżeli pogoda jest sprzyjająca, zajęcia dydaktyczne realizowane
rządzania przedszkolem INSO, opracowany z myślą o potrzebach
są na świeżym powietrzu. Stałym elementem dnia jest pobyt dzieci
dyrektorów oraz rodziców. Dzięki aplikacji mobilnej rodzice mają
na placu zabaw i możliwość swobodnej zabawy. Mimo stałego schedostęp do wirtualnej tablicy ogłoszeń, dokonują zgłoszeń nieobecmatu dnia, każdy dzień w przedszkolu jest inny i niepowtarzalny.
ności dziecka, płatności oraz są w stałym kontakcie ze mną i naDlaczego warto zapisać dziecko do tego przedszkola?
uczycielami. Pracownicy muszą mniej czasu poświęcać tak zwanej
Najważniejsze dla nas jest dobre samopoczucie dziecka, in„papierologii” – to zaś z kolei przynosi korzyści dzieciom.
dywidualne, podmiotowe podejście, pełne szacunku i troski.
Dlaczego uczęszczanie do przedszkola jest ważne dla rozwoju
Niezwykle dużą uwagę przykładamy do żywienia naszych przeddziecka?
szkolaków. W naszej kuchni nie korzystamy z gotowych produkMożliwość codziennego kontaktu z rówieśnikami to nieoceniotów. Staramy się podawać dzieciom takie posiłki, które najbardziej
ny benefit dla rozwoju dziecka. Dla maluszka przedszkole to okalubią, muszą jednak być urozmaicone i wartościowe, wykonane
zja do nauki prawidłowego funkcjonowania w grupie, poznania
smacznie jak w domu. W ciągu dnia dzieci mają nieograniczony
zasad panujących w społecznościach czy nabywania umiejętnodostęp do źródlanej wody niegazowanej. Kadrę przedszkola twości przezwyciężania trudności. Dzieci, poprzez wspólną zabawę,
rzy grupa wykształconych, ambitnych, twórczych nauczycieli, zauczą się nawiązywać kontakty z rówieśnikami, pracy w zespole.
angażowanych w pracę z dziećmi. Dzieci w naszym przedszkolu
Często obserwując kolegów uświadamiają sobie, że coś potrafią
są pod opieką wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli
lepiej bądź gorzej, przez co mają większą motywację do pracy nad
oraz personelu obsługowego, którzy wkładają w swoją pracę wieswoimi słabościami.
le serca i wykonują ją z pasją. 

