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Zamiast Wstępniaka

nagrywanie filmików, co się z takimi samochodami dzieje 
w czasie jazdy. Nie trzeba być specjalnie rozgarniętym, by 
zdawać sobie sprawę, czym grozi odpadnięcie koła podczas 
jazdy. Ale czego się nie robi dla własnej zabawy i kilku do-
datkowych lajków. A że ktoś może zginąć lub ulec poważne-
mu wypadkowi?

Piotr Szary w artykule „Głowę sobie odkręćcie, a nie koła. 
Idiotyczna moda motoryzacyjna z TikToka” określa takie dzia-
łania wprost: zidioceniem społeczeństwa. Internet dał wszyst-
kim dostęp do… cóż, wszystkiego. Niestety. Na przykład dostęp 
jednych idiotów do innych, co w czasach przedinternetowych 
było utrudnione. Problem w tym, że te wygłupy mogą koszto-
wać czyjeś zdrowie lub życie.

Warto bardziej zwracać uwagę na swoje auto, kiedy do nie-
go wsiadamy, a może i na własne dzieci, czym się zajmują, bo 
to głównie młodzi ludzie są najbardziej aktywni w tej „zaba-
wie”. Przynajmniej do czasu, kiedy znów normalność odzyska 
należne jej miejsce. 

Czego to (ludzie)
nie wymyślą
Mówią, że pomysłowość ludzka nie zna granic. W wielu przypadkach jest to tyko kwestia czasu, 
by dokonać jakiegoś spektakularnego odkrycia, lub stworzyć wiekopomne dzieło.

Ryszard Gołąbek, pallotyn

Internet jako metamedium daje tak nieograniczone możli-
wości do realizacji ludzkiej pomysłowości, że chyba nikt 
się nie spodziewał w jakich dziedzinach i z jakim skut-
kiem może on służyć ludzkości. Szybko okazało się, że 

może stanowić także bardzo poważne zagrożenie.
Pierwszym zagrożeniem, na jakie zwracają uwagę coraz 

liczniejsi medioznawcy, jest fakt uczynienia przez wielu In-
ternetu głównym źródłem informacji. Proste to i poręczne za-
danie, dostępne przez różnego rodzaju komunikatory, będące 
zazwyczaj w zasięgu ręki. Problem w tym, że nie wszyscy 
sprawdzają źródła, z których czerpią wiedzę za pośrednictwem 
Internetu. A tam znajduje się wszystko, co ktoś umieści. Rze-
czy doskonałe i największe brednie. Wszystko zależy od autora 
materiału i jego intencji. A autorzy często pozostają także ano-
nimowi. Są zatem i takie „perełki”.

Ostatnio na TikToku popularność zyskuje „Lug Nut 
Challenge” – wyzwanie polegające na poluzowywaniu śrub  
lub nakrętek w kołach przypadkowych samochodów, a potem 

papież poWiedZiał

Pragnę wyrazić ofiarom moje ubolewanie, mój ból z powodu urazów, jakich 
doznały. A także mój wstyd – mój wstyd, nasz wstyd – za zbyt długą niezdol-
ność Kościoła do postawienia ich w centrum swoich trosk, zapewniając je o mojej 
modlitwie. Niestety, liczby ofiar są znaczne. 

Tobie, Panie, chwała, nam wstyd. To jest chwila wstydu! Zachęcam biskupów francuskich 
i was, bracia, przełożeni zakonni, do kontynuowania wszelkich wysiłków, aby podobne tragedie 
się nie powtarzały. Zapewniam bliskość i ojcowskie wsparcie dla biskupów francuskich w obliczu 
tej próby, która jest trudna, ale ma znaczenie lecznicze. Zachęcam francuskich katolików do podjęcia 
odpowiedzialności za to, aby Kościół był bezpiecznym domem dla wszystkich. 

Pozdrawiając francuskich katolików, Ojciec Święty  
odniósł się do opublikowanego w październiku we Francji 
raportu Niezależnej Komisji ds. Wykorzystywania  
Seksualnego w Kościele, której zadaniem była ocena  
rozmiarów tego zjawiska od 1950 roku.

Wstyd

FOT. PIXABAY
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Różaniec – modlitwa,
którą kochamy
Październik, to miesiąc  
poświęcony Matce Bożej  
Różańcowej. Św. Jan Paweł II 
mówił, że różaniec to skarb, 
który trzeba odkryć.

Barbara Habich

cią i cierpliwością przesuwają paciorki 
różańca. W krajach chrześcijańskich aż 
10% kobiet więcej niż mężczyzn modli 
się codziennie. Statystycznie jest rów-
nież więcej ateistów wśród mężczyzn. 
Prestiżowy tygodnik „The Economist” 
szukał przyczyn większej religijności ko-
biet. Oto wnioski: to kobiety przekazują 
wiarę potomstwu, podtrzymują płomień 
wiary, modlą się przy obrazach, dbają 
o domowe i przydomowe kapliczki. To 
tylko niektóre aspekty. Badania pokazują 
też, że kobiety mają większą umiejętność 
przekazywania wiary w czasach reżi-
mów. Według badań Instytutu Statystyki 
Kościoła Katolickiego słuchaczami Ra-
dia Maryja są przede wszystkim kobiety, 
w większości wdowy i to one, znosząc 
gorzej ciężar życia i samotności, szukają 
wsparcia w Bogu i modlitwie.

Historia w ciszy wymodlona
Długą listę miłośniczek różańca wy-

znaczają też święte kobiety, które mocno 
wpisały się w historię zbawienia ludzko-
ści. Były one kształtowane przez Maryję 
pomagającą radykalnie odrzucić każde 
zło. Maryja to najdoskonalszy wzór, jaki 
Bóg stawia przed każdą kobietą. Czy tylko 
kobiety wpisały się znamiennie w różań-
cową tradycję, czy współczesny mężczy-
zna – mąż, ojciec i głowa rodziny znajdzie 
w różańcu coś dla siebie i czym różaniec 
może pociągnąć mężczyzn? Mężczyźni od 
wieków spełniali inne funkcje w rodzinie. 
Z natury są wojownikami i mimo upływu 
czasu nic się w tej kwestii nie zmieni-
ło. Zmienia się natomiast broń. Dawniej 
mężczyzna walczył mieczem. Dziś może 
bronić swej rodziny różańcem. Wystarczy 
tylko po niego sięgnąć. 

Warto wspomnieć, że „wynalazcami” różańca i prekursorami modlitwy 
różańcowej byli mężczyźni – pustelnicy, zakonnicy, członkowie bractw modlitewnych, 
także gorliwi papieże. Modlitwa różańcowa nie musi być ostatnią deską ratunku. Nie 
uciekajmy się do niej po przeczytaniu wszystkich poradników, wizytach u specjalistów 
i poszukiwaniach w Internecie. Warto przypomnieć sobie słowa Pana Jezusa: Przyjdź-
cie do mnie wszyscy, a ja was pokrzepię (Mt 11, 28) – przez Maryję. 
Opieka, wstawiennictwo Maryi, nie są tylko po to, by nam się lepiej żyło, ale po to,  
byśmy poznali Chrystusa, Jego drogi i Jego tajemnice.

Słowa św. Piusa X, zwanego wiel-
kim reformatorem, brzmiały tak: 
Pokażcie mi chrześcijan, którzy 
dobrze odmawiają różaniec, 

a zdobędą świat. Na pytanie, co to znaczy 
„dobrze” i jak mamy to rozumieć, odpo-
wiada: nie potrzeba jakichś specjalnych 
technik, armii, potrzeba chrześcijan. Zna-
czy to, wyjaśnia, aby maksymalnie zbliżyć 
się do Jezusa, na tym to polega. Różaniec 
ma jeden cel, aby jak najwięcej Pan Jezus 
przebywał w naszych sercach, bo wówczas 
tym więcej rozleje się Go na cały świat.

Bardziej religijne
Modlitwa różańcowa jest więc misją  

dla każdego chrześcijanina, ale tak się 
składa, że ta forma modlitwy jest szcze-
gólna w życiu kobiety, a to z jednego 
powodu – odbywa się ona za wstawien-
nictwem największego i najwspanialsze-
go wzoru kobiecości, jakim jest Maryja. 
To Ona z macierzyńską troską patrzy na 
nasze rodziny, nasze troski, smutki i zwią-
zane z nimi problemy. To Ona przygarnia 
nasze pragnienia i szeptem wymawiane 
słowa. Zanosi je przed tron Syna, prosząc 
o potrzebne łaski i nadzieje. Różaniec  
to nie tylko idealna forma modlitwy 
dla pobożnych pań w podeszłym wie-
ku. Swym pięknem przyciąga też młode 
matki, żony, córki, siostry i przyjaciółki. 
Świadczyć o tym mogą Rycerki Nie-
pokalanej, czy wciąż rozszerzające się 
grono kobiet należących do Róż Różań-
cowych. Jak wynika z badań, kobiety są 
bardziej religijne niż mężczyźni i częściej 
niż oni praktykują powierzone im apo-
stolstwo. Może więc z większą łatwoś-
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co słychać pod aniołami

Pewnego sobotniego dnia przy-
jechałyśmy do Magdalenki, aby 
odwiedzić kuzynkę. Wspomi-
nałyśmy dawne czasy, ogląda-

jąc stare fotografie. Bardzo miło nam się 
rozmawiało, a czas płynął. Nie miałyśmy 
w planach zostać aż do niedzieli, ale na-
mówione przez naszą kuzynkę Halinkę – 
zostałyśmy. 

Następnego dnia, była piękna słonecz-
na pogoda, wybrałyśmy się na Mszę św. 
do kościoła w Magdalence. Lubimy słu-
chać inspirujących kazań księdza Andrze-
ja. Ksiądz proboszcz w ogłoszeniach pa-
rafialnych gorąco zapraszał do Kawiarenki 
pod Aniołami. Zaciekawiło mnie bardzo 
gdzie jest ta kawiarenka, jak wygląda, co 
tam jest? 

żanką zamówionego napoju. Dzieci proszą 
o dokładkę czekolady, a dorośli dokładają 
kolejne porcje ciasta. Wolontariusze, uwi-
jają się jak pracowite pszczółki, by każdy 
poczuł się ważny. Jest pięknie.  

Upajałyśmy się tym miejscem, które 
ma duszę. Udekorowane stoliki wrzosa-
mi, ozdobną kapustą, poduszki w jesien-
ne liście zachęcają do odpoczynku. Na 
półkach stoją przeróżne herbaty, tę z pra-
żonymi kasztanami – polecam! Można 
zaopatrzyć się w domowy sok z kwiatów 
czarnego bzu. W kawiarence spędziłyśmy 
ponad godzinę, ale wydawała się chwi-
lą. Było pysznie, wuzetka – wyśmienita. 
Piękne miejsce dla każdego. 

Pozdrawiamy czytelników „Magdalen-
ki”, ja, Halinka i Ala.

Wiele razy byłyśmy na Mszy w mag-
daleńskiej parafii, ale nigdy do kawiaren-
ki nie zachodziłyśmy. Zapytałam Halinkę 
o kawiarenkę, powiedziała trochę z za-
zdrością w głosie, że kawiarenka owszem 
jest otwarta, zapraszają do niej co niedzie-
lę, ale po co niby miałaby tam iść, skoro 
ciasto sama może upiec. Ja jednak nie 
dawałam za wygraną, namówiłam moje 
towarzyszki abyśmy zajrzały chociaż na 
chwilę do tej anielskiej kawiarenki.

Już od progu przywitał nas przyjemny 
zapach kawy, gwar ludzi, a w tle leciała 
odprężająca muzyka. Usiadłyśmy przy 
jednym ze stolików. Patrzyłyśmy na gości 
w kawiarence, przedział wiekowy od przed-
szkolaka do emeryta. Wszyscy uśmiech-
nięci, zadowoleni odchodzą od baru z fili-

Kawiarenka
nie tylko dla tubylców
Kolejna opowieść „z pierwszej ręki”. Tym razem naszą kawiarenkę odwiedziły Panie  
będące w Magdalence w gościnie. Oto ich wrażenia.

Agnieszka Domańska-Szulik 

Kawiarenka czeka na Ciebie w niedziele od 9.00 do 14.00. Zapraszamy!
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REO – co to za rekolekcje?
Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy odbywają się u nas rokrocznie. Jakie mamy doświadczenia  
z tych rekolekcji jako wspólnota? Ile osób przychodzi? W jakim są wieku? Kto prowadzi  
te rekolekcje? Jakie są doświadczenia prowadzących i uczestników, kto opiekuje się rekolekcjami?

odpowiada ks. Michał Wszeborowski

Zapytaj księdZa

nych grupach parafialnych, to bardziej 
świadomie przeżywają swoją wiarę, słowo 
Boże odgrywa większą rolę w ich życiu, 
a uczestnictwo w Eucharystii nie jest tylko 
wypełnianiem niedzielnego obowiązku. 
Rekolekcje REO są konkretną odpowie-
dzią na zaproszenie Jezusa, który mówi: 
Ja przyszedłem, aby owce miały życie 
i miały je w obfitości (J 10, 10).

Grupy dzielenia – co to jest?
To mała grupa uczestników REO, liczy 

ok. 5-6 osób i gromadzi się wokół anima-
tora wyznaczonego przez lidera lub paste-
rza wspólnoty. Animator grupy czuwa nad 
tym, aby każdy mógł się wypowiedzieć. 
Dba też, by atmosfera sprzyjała budo-
waniu zaufania, oraz by każdy uczył się 
słuchać innych. Dzielenie w małej grupie 
dotyczy tematu rozważanego w danym ty-
godniu. Każdy z uczestników stara się na 
miarę swojej otwartości, podzielić się z in-
nymi swoim doświadczeniem łaski, którą 
w tym czasie odkrył. Dla jasności wypo-
wiedzi można skorzystać z pytań:
l Które Słowo (zagadnienie danego dnia) 
najbardziej mnie poruszyło? (zmiana we-
wnętrzna subiektywna, np. zrozumiałem, 

że przyczyną moich wewnętrznych prob-
lemów jest mój upór, Pan Bóg wyprowa-
dza mnie z perfekcjonizmu). Jaki swój 
problem zrozumiałem?
l O co konkretnie poprosiłem (lub chcę 
prosić) Boga? Co w tej dziedzinie już zro-
biłem? Co się przez to zmieniło? (zmiana 
obiektywna, np. pojednałem się z siostrą).

Po dzieleniu (po wypowiedzeniu się 
wszystkich uczestników grupy) następuje 
krótka modlitwa równoczesna, dotycząca 
konkretów.

REO mają na celu doprowadzić uczest-
ników do osobistego spotkania z żywym 
Bogiem w Osobie Jezusa. Są one formą 
ewangelizacji podobnie jak katechezy 
początkowe na Drodze Neokatechume-
nalnej, czy też rekolekcje oazowe I stopnia 
w Ruchu Światło-Życie. 

Ewangelizacja podczas REO wiąże 
się z głoszeniem podstawowego orędzia 
chrześcijańskiego, tzw. kerygmatu, czyli 
prawdy o Bogu, który jest miłością i o Je-
zusie Chrystusie, który przyszedł objawić 
tę miłość i dać nam nowe życie.

Żeby człowiek w pełnej wolności mógł 
postawić Jezusa w centrum swojego życia 
i podporządkować się Jego woli, najpierw 
musi odkryć nie tylko na poziomie głowy, 
ale też serca, że jest przez Boga bezwarun-
kowo kochany.

Wśród ludzi ochrzczonych i chodzą-
cych do kościoła ciągle wielu jest takich, 
którym brakuje tego podstawowego do-
świadczenia Bożej miłości. Nie przeżywa-
ją oni swojej wiary jako głębokiej, osobo-
wej więzi z Bogiem, która realnie wpływa 
na ich życie i postępowanie. 

Rekolekcje REO są skierowane do wszyst-
kich, którzy szukają w wierze czegoś więcej 
i są ogromną szansą na odnowienie lub zbu-
dowanie na nowo relacji z Bogiem, czego 
konsekwencją jest nowe życie w Duchu Świę-
tym. Stanowią szczególną pomoc dla tych, 
którzy tęsknią za Bogiem, żywą wiarą lub też 
pogubili się w życiu i stracili sens. 

Rekolekcje REO to nie jest wy-
łącznie specjalność naszej 
parafii. Tego typu spotkania 
odbywają się w kilku miej-

scach w Polsce w dwóch trybach: stacjo-
narnym i seminaryjnym. W trybie stacjo-
narnym uczestnicy zamykają się na tydzień 
w ośrodku rekolekcyjnym, żeby przeżyć 
rekolekcje. W trybie seminaryjnym uczest-
nicy spotykają się przez dwa i pół miesiąca 
raz w tygodniu na katechezie, świade-
ctwach, wspólnej modlitwie i grupach 
dzielenia, ale ważna jest też ich indywidu-
alna codzienna modlitwa w domu. 

Na terenie naszej parafii w Magdalence 
rekolekcje w formie stacjonarnej odbywa-
ją się w Domu Rekolekcyjnym Wieczer-
nik. Więcej szczegółów oraz terminarz 
można znaleźć na stronie internetowej: 
https://cfwieczernik.odnowa.org/

W naszej parafii już od 17 lat rekolekcje 
REO są prowadzone także w formie semi-
naryjnej przez dwa miesiące – spotkania raz 
w tygodniu. Najczęściej prowadzą je osoby 
świeckie należące do grup Odnowy w Du-
chu Świętym. W tym roku już po raz trzeci 
głosi je Pan Zygmunt Nowosielski. Poma-
ga mu w tym grupa animatorów i ksiądz. 
Każdego roku w REO bierze udział od 30 
do 100 osób, a rozpiętość wiekowa sięga od 
17 do 90 lat. Wymagane jest uczestnictwo 
we wszystkich spotkaniach, ponieważ sta-
nowią one pewną całość i każde spotkanie 
logicznie wypływa z poprzednich. 

Z perspektywy lat widzimy, że re-
kolekcje REO są jednym z najbardziej 
owocnych dzieł w naszej parafii. Wiele 
osób, które przez nie przeszło, daje świa-
dectwo o wielkich przemianach w ich 
życiu. Ich wiara i życie uległy przeobra-
żeniu, na nowo odkryli miłość Boga, sens 
życia i swoje miejsce w Kościele. 

Wśród wierzących, którzy angażują się 
w życie parafii lub są członkami różnych 
wspólnot, duża część to właśnie ludzie  
po REO. Ale nawet jeśli nie ma ich w róż- FO
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Zapytaj księdZa

Psalmy – łatwe w śpiewaniu?
Co w nich się kryje? Na pewno lepiej się je rozumie, gdy się je śpiewa, lub słucha śpiewu psalmów.  
Dla kogo są? Zapytaliśmy o to psalmistkę z naszej parafii.

Marlena Rowińska, psalmistka

Według Mszału Rzymskie-
go – po pierwszym czy-
taniu następuje psalm 
responsoryjny, który jest 

integralną częścią liturgii słowa oraz 
posiada wielkie znaczenie liturgiczne 
i duszpasterskie, gdyż sprzyja medyta-
cji nad słowem Bożym. Zamiast psalmu 
wyznaczonego w lekcjonarzu można 
śpiewać także responsorium gradualne 
z Graduału Rzymskiego albo psalm re-
sponsoryjny lub allelujatyczny z Gradua-
łu zwykłego, czyli z ksiąg zawierających 
wszystkie śpiewy mszalne, ale to już jest 
„wyższa szkoła jazdy”, w której potrzeba 
znajomości chorału gregoriańskiego. 

Wybór melodii uzależniony jest 
od okresu liturgicznego oraz rodza-
ju celebracji i nie może ona przesłaniać 
słów. Ze względu na treść wyróżnia się 
psalmy dziękczynne, błagalne, pokutne, 
prorocze, pochwalne, patriotyczne i  ża-
łobne. Zbiór wszystkich psalmów, czy-
li Psałterz, jest uważany przez Kościół 
jako skrót tego, co Bóg objawił i objawia. 
Znajdziemy w nim emocje, jakie mogą 

towarzyszyć wierzącemu człowiekowi 
w jego drodze za Chrystusem. 

W czasach Starego Testamentu świą-
tynia wypełniona była śpiewem. Pan Je-
zus, jako potomek Dawida uważanego za 
duchowego patrona Psałterza, także mod-
lił się psalmami. W skład obchodów litur-
gicznych żydowskich świąt: Paschy, Pięć-
dziesiątnicy i Święta Namiotów wchodził 
śpiew psalmów. Ze słowami psalmów 
Jezus umierał na krzyżu. Po zmartwych-
wstaniu skierował do apostołów następu-
jące słowa: Musi się wypełnić wszystko, 
co napisane jest o Mnie w Prawie Moj-
żesza, u Proroków i w Psalmach (Łk 24, 
44). Pierwsi chrześcijanie widzieli zaś 
w psalmach modlącego się Jezusa Jego 
tajemnicę, możliwość pogłębienia relacji 
z Nim; zgłębiając psalmy uczyli się Jezu-
sa. Apostoł Paweł zachęca: napełniajcie 
się Duchem, przemawiając do siebie wza-
jemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach 
pełnych ducha… (Ef 5, 18). 

Przygotowanie psalmu wymaga 
czasu i rozumienia tekstu biblijnego, 
spokojnego oddechu oraz odpowiedniej 

artykulacji. Ważnym jest wykształcenie 
muzyczne, poprawna wymowa i dykcja, 
znajomość Pisma świętego... Kluczowe 
jest jednak otwarte serce, które czyni 
z nas narzędzie w rękach Boga.

A co na to psalmiści?
Głoszenie Słowa Bożego to czas 

łaski. Śpiewając psalm pozwalam się 
Bogu modlić we mnie. Jego treść staje 
się moim osobistym doświadczeniem, 
prawdziwym i aktualnym na dziś, choć 
napisanym tak dawno… Niesamowi-
tym dla mnie jest, że ktoś sprzed kil-
kuset lat przerabiał porównywalne 
trudności, zmagał się z podobnymi my-
ślami, przeżywał podobne uniesienia. 
Czasem, kiedy lud Boży jest zaangażo-
wany w refren i śpiewa z mocą, mam 
wrażenie, że wiele osób w kościele 
zgromadzonych na modlitwie odczuwa 
to samo, że śpiewane słowa są proro-
cze, że trafiają do naszych serc i są ta-
kie aktualne!

Bardzo lubię śpiewać psalmy, bo ła-
twiej jest mi wtedy modlić się…, buduję 
moją osobistą relację z Bogiem.

Śpiewanie psalmów jest dla mnie 
modlitwą, najczęściej uwielbienia. Kiedy 
śpiewam psalm, to śpiewam do Niego, to 
taka nasza rozmowa. Czasem o rzeczach 
trudnych, czasem skarga, czasem prze-
prosiny. Kiedy śpiewam psalm uwielbie-
nia pragnę, żeby mnie słyszały wszystkie 
zakątki świata, żeby wiedziały, że nasz 
Bóg jest wielki.

Często czuję pokój i jak Boża moc 
przechodzi przeze mnie, czuję się zaszczy-
cona i odpowiedzialna za ten przekaz.

Dla mnie psalm to modlitwa śpiewa-
na i jak król Dawid chciałbym kiedyś tań-
czyć przy śpiewaniu psalmów.

Jest to dla mnie łaska, jednak nie lu-
bię być proszona o zaśpiewanie psalmu 
w ostatniej chwili przed Mszą, bo wtedy 
przeżywam stres i skupiam się na jakości 
wykonania, a nie na treści… 
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Czym kierować się 
w wychowaniu i nauczaniu?
Młodzi ludzie najczęściej mają własne drogi prowadzące do poznawania i interpretacji świata.  
Szczególnie istotne jest dla nich bezpośrednie doświadczenie.  
Jeśli powiesz: nie dotykaj – sprowokujesz poznanie przez dotyk.

Jacek Kwiatkowski, pedagog

Dzieci i młodzież często poza 
informacjami rozpoczynają-
cymi się na „nie” otrzymują 
sprzeczne informacje, które 

nie tylko wprowadzają dezorientację, ale 
także pozostawiają je zupełnie samotne 
w poznawaniu otaczającego ich świata. 
Jako wartość numer jeden pojawia się ich 
własne „ja”. Egocentryzm ten bywa często 
ukierunkowany na zaspokajanie własnych 
potrzeb. Jeśli nie poświęcimy czasu na 
pracę z dzieckiem, to jego własne potrze-
by stają się nadrzędnymi wartościami. 

Usankcjonowane bezprawie
W praktyce prowadzi to do unikania rze-

czy nieprzyjemnych, czyli przede wszyst-
kim odrzucania pracy i wysiłku, których 
nie wskazano dziecku jako wartości.

Niby dorośli o tym wspominają, ale na 
zasadzie faktów dokonanych (brakuje im 
czasu na „wdrożenie wartości w życie”, 
tworzą wyjątki od wdrażanych wartości: 
„zazwyczaj tego nie popieram, ale…”). 
W ten sposób powstają własne prawa 
młodych ludzi, które bywają zwyczajowo 
umacniane. Często stają się one bezpra-
wiem „usankcjonowanym”. 

Z powodu braku przykładu, czasu 
i uwagi poświęconej dziecku, jego przy-
jacielem i wartością w życiu staje się 
komputer, tablet czy smartfon. W innych 
przypadkach rolę tę pełni środowisko ró-
wieśnicze, tworzące związki oparte na 
syntonii, innym razem są to substancje 
chemiczne. Zasady, jakie się pojawiają, 
podporządkowane są wyłącznie dawkom 
przyjemności.

A czy to się opłaca?
Jeśli dziecko ma coś zrobić, to wy-

łącznie za coś, co mu się opłaca. W skraj-
nych przypadkach nie istnieje alternatywa 
i cokolwiek młody człowiek ma zrobić, 
w świecie wykraczającym poza jego war-
tości, zaczyna urastać do rangi ponadludz-
kiego wysiłku. Pomysłowość w unikaniu 
pracy będzie się rozwijała wraz z jedno-
czesną racjonalizacją przyjemności. Regu-
ły postępowania także będą proste i pod-
porządkowane zasadzie: czyń co możesz, 
aby to tobie było miło i przyjemnie. 

W praktyce dzieci będą stosować szan-
taż emocjonalny np.: Gdzie jest moja ma-
musia, która mi pozwalała pograć? Będą 
także manipulować, stosując przebar-

wienia w różnych sytuacjach – np. mogą  
opisywać, jak to źle jest im w szkole, bo 
Pani to… a koledzy dokuczają.

Pewnego dnia rodzic – świadomy ro-
dzic! – zauważa i nazywa sytuację, ale 
czas na kształtowanie wartości minął. 
Zmienić się może wiele – waga, wzrost, 
a nawet zdolności matematyczne dziecka 
mogą się spotęgować. Jakim zatem będzie 
człowiekiem? Silnym i niebezpiecznie in-
teligentnym o moralności troglodyty!

Zanim to wszystko nastąpi, rozmawiaj-
my z dziećmi o wartościach i własnym, 
codziennym przykładem pokazujmy, jak 
warto żyć i co jest dobre. Czasu straconego 
odzyskać się nie da, więc miejmy ten czas 
dla najbliższych i przykładajmy stosowną 
miarę do kształtowania świata wartości. 

Stawiajmy granice i upominajmy
W codziennym życiu budujmy przepi-

sy razem z dziećmi i razem z nimi stój-
my na ich straży. Za złamanie przepisu 
zawsze musi być konsekwencja. Wtedy 
nie należy się wahać, a dotkliwość konse-
kwencji – lepiej, gdy jest nieco większa, 
niż ma być za mała. Oczywiście istnie-
je możliwość, że jakiś przepis stanie się 

o WychoWaniu
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Pielgrzymka 
maturzystów
To był dobry czas, umacniający, dający nadzieję  
i wskazujący drogę w przyszłość.

Dorota Koprowska, dyrektor KLO w Magdalence

5października 2021 roku w piękny, słoneczny, jesienny dzień dwie najstarsze 
klasy naszej szkoły udały się na Pielgrzymkę Maturzystów Archidiecezji War-
szawskiej do Częstochowy. Na miejscu wszyscy obecni wzięli udział w specjal-
nie przygotowanym programie modlitewnym, konferencji, a na koniec uczest-

niczyliśmy w Mszy świętej, której przewodniczył biskup Rafał Markowski. Rozważania 
i refleksje tego dnia związane były z dokonywaniem wyborów życiowych, zarówno 
wyborów dotyczących kierunku studiów, ale i wyboru drogi chrześcijańskiego życia, 
która często wiedzie pod prąd popularnym trendom. Dzień zakończył się zawierzeniem 
maturzystów Matce Bożej. 
l Z projekcjami ruszyło sobotnie kino Alek. 
l Poza tym, ku radości wszystkich trwa normalna szkolna rzeczywistość; lekcje, spraw-
dziany, zajęcia wychowania fizycznego na powietrzu i spotkania na przerwach w gronie 
przyjaciół i wszyscy życzymy sobie, aby tak pozostało… 

Wieści Ze sZkoły

przestarzały, lub zasada moralna w stop-
niu wyraźnym wskaże na konieczność 
jego zmiany. Wtedy dokonajmy razem 
z dziećmi właściwych korekt. Wzmac-
niajmy zasady i ich stosowanie w życiu 
codziennym. Nawet drobne pochwały 
często odnoszą właściwe skutki. Stawiaj-
my granice i upominajmy dzieci, gdy 
popełniają błędy. Jeśli zastosujemy się  
do tych prostych przepisów, mamy szan-
sę obserwować, jak dziecko samodzielnie 
tworzy reguły własnego postępowania, 
a przybiega do nas jedynie wtedy, gdy 
pojawiają się wątpliwości.

Wartości 
W wychowaniu wydają się kwestią 

absolutnie oczywistą. Nasze działania 
są przecież wyraźnie podporządkowa-
ne realizacji celów, a te z kolei podlega-
ją wartościom, jakie uważamy w danym 
momencie za słuszne i właściwe. Czy 
jednak te wartości zawsze zasługują na 
miano aksjomatu? Naszym codziennym 
wyborom towarzyszy wiele sprzeczności 
i pomimo, że w świecie aksjologii panuje 
ścisła hierarchia, to niejednokrotnie sta-
jemy przed dylematem – co będzie właś-
ciwsze? W codziennym pośpiechu często 
nie zastanawiamy się, że brak jednolitego 
kierunku działania prowadzi do dezorga-
nizacji postrzegania rzeczywistości.

Przepisy 
W sposób logiczny powinny stanowić 

konsekwencję realizacji wartości. W wy-
chowaniu prawa są niezbędne, bo ich brak 
to anarchia i bezprawie. Znajomość prze-
pisów i ich stosowanie stanowi podstawę 
relacji wychowawczych opartych na praw-
dzie.

Zasady 
Stanowią zinternalizowane normy mo-

ralne przyjęte przez jednostkę i pomagają 
w podejmowaniu decyzji. Na czele zasad 
powinna znajdować się zasada nadrzęd-
na, ujęta przez filozofa Immanuela Kan-
ta w następujący sposób: Postępuj wedle 
takich tylko zasad, co do których możesz 
jednocześnie chcieć, żeby stały się prawem 
powszechnym.

Reguły 
Można zdefiniować jako konkretne 

wskazówki postępowania, które wyraźnie 
wskazują co, jak i kiedy należy uczynić.
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Gniew
Był jednym z grzechów, przed którym szczególnie przestrzegali 
Ojcowie Pustyni. Żyli bowiem w kraju południowym,  
gdzie gniew bywał krótki, ale straszliwy w skutkach,  
a w zamkniętym społeczeństwie mnichów był naprawdę niszczący.

Teresa Jaskulska-Gil

Wartość pism, które pozo-
stawili po sobie Ojcowie 
Pustyni polega na tym, że 
nie są to hagiograficzne 

opowiastki nieco makabryczne i nieco baj-
kowe, ale jest w nich życie, ludzkie prob-
lemy i ewangeliczny radykalizm. Kiedy 
Ojcowie Pustyni wyruszyli na dobrowolne 
wygnanie, zostawiwszy swoje majątki i ro-
dziny, a także później, gdy zaczęli łączyć 
się w większe kolonie, będące zalążkami 
klasztorów, kłopotów ze swoim życiem 
i życiem wspólnoty naprawdę im nie brako-
wało. I choć to dość dziwne, wszak żyjemy 
w zupełnie innych warunkach, człowiek 
współczesny odnajduje w apoftegmatach, 
pozostawionych przez Ojców Pustyni, 
swoje problemy. Być może dlatego, że 
w samotności, jak również w społecznoś-
ciach, w grupach, ludzie od tysięcy lat na-
trafiają na te same przeszkody. A u Ojców 
Pustyni nic nie jest zakłamane, skrywane 
albo podmiatane pod dywan. Bywali za-
gniewani i wyraźnie o tym mówili.

Uciekać od źródła
Gniew to trudna emocja, bardzo nisz-

cząca zarówno dla obiektu zagniewania, 
jak i zagniewanego. Tłumiony gniew leży 
u podstaw wszystkich strasznych wojen. 
Czytam ostatnio Marię Zambrano. Ta hi-
szpańska filozofka w książce „Agonia Eu-
ropy”, którą pisała „na świeżo”, bo w 1943 
roku (!) twierdziła, że II wojnę światową 
spowodował resentyment. Dla niej ów „re-
sentyment” to przez lata tłumione frustra-
cje ze sporą domieszką gniewu. Otóż to! 

Ojcowie Pustyni przestrzegali, by za 
wszelką cenę nie dopuszczać do wybuchu 
gniewu. Gniew jest jak proch gromadzo-
ny w jednym miejscu, wystarczy iskra, by 
wszystko wybuchło. Dlatego, zanim wy-
buchnie, trzeba wyrwać gniew z myśli. 
Prawda jest taka, że często sami gniew  

napędzamy: powracamy w myślach do 
przykrych wydarzeń, wyobrażamy so-
bie najgorszą ich wersję – „gromadzimy 
proch”. 

Tymczasem Amma Synkletyka (oprócz 
Ojców, były też Matki Pustyni) mawiała 
za św. Pawłem: niech słońce nie zachodzi 
nad zagniewaniem waszym, co oznaczało, 
że jeśli już gniew nad nami zawładnął, to 
powinniśmy przebaczyć, zanim położymy 
się spać. Jeśli nie stać nas jeszcze na wy-
ciągnięcie ręki (to najtrudniejszy i często 
długi proces, tak było nawet u Mnichów 
Pustyni) to chociaż w swoim wnętrzu 
przygaśmy płomień gniewu. Niech w my-
ślach pojawi się postanowienie, że wej-
dziemy na drogę pojednania, że chociaż 
postaramy się na nią wejść. 

A co, jeśli już gniew wybuchnie? Jak 
radził ojciec Jan Karzeł: trzeba uciekać od 
źródła gniewu, czyli trzeba uciekać od czło-

wieka, który wywołał gniew. Jeśli już jeste-
śmy rozgniewani, wyrwały się nam słowa, 
których nigdy nie powiedzielibyśmy, trzeba 
uciekać, by nie wymówić ich więcej lub, by 
nie dokonać czynów, których normalnie nie 
dokonalibyśmy. Zanim wszystko ulegnie 
zniszczeniu, trzeba uciekać.

Gniew może zniszczyć nie tylko nas sa-
mych, ale i struktury społeczeństwa, rodzi-
ny, rozerwać więzów przyjaźni i miłości.

Nie popadać  
w przygnębiającą beznadzieję

Ojcowie Pustyni nie zostawiają czło-
wieka, który uległ gniewowi bez nadziei, 
ale przestrzegają, by gniew nie wcho-
dził nam w krew. Ojciec Agaton mówi: 
Człowiek gniewliwy, choćby i umarłe-
go wskrzesił, nie jest miły Bogu (Agaton 
19, 169). Jeśli jednak gniew zdarzył się 
człowiekowi incydentalnie, choć jest nie-
szczęściem dla tego, który mu uległ, może 
stać się błogosławieństwem dla tego, który 
jest jego obiektem. Może to bowiem jedy-
na okazja, by usłyszał to, co drugi człowiek 
o nim myśli. Bóg potrafi każdą rzecz, jaka 
nam się przytrafia, zamienić w dobro. Być 
może człowiek ten usłyszy prawdę? Fakt, 
będzie ona obarczona subiektywizmem, 
niesprawiedliwością i złością, niosącą  
ze sobą ból i cierpienie, ale może przy-
nieść pożytek duchowy. Najważniejsze 
w tym wszystkim i najtrudniejsze zarazem 
jest wejście na drogę przebaczenia. 

ojcoWie pustyni

Konkret na koniec Agaton powiedział także: Nigdy nie poszedłem spać 
mając coś przeciw komuś; ani nie pozwoliłem, o ile mogłem, żeby ktoś poszedł spać 
mając coś przeciwko mnie. Agaton 4, 165 n.
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Św. Augustyn mówi na ich temat: 
„Anioł” oznacza funkcję, nie na-
turę. Pytasz, jak nazywa się ta na-
tura? – Duch. Pytasz o funkcję? 

– Anioł. Przez to, czym jest, jest duchem, 
a przez to, co wypełnia, jest aniołem.

W całym swoim bycie aniołowie są 
sługami i wysłannikami Boga. Ponieważ 
zawsze kontemplują oblicze Ojca... który 
jest w niebie (Mt 18, 10), są wykonawca-
mi Jego rozkazów, by słuchać głosu Jego 
słowa (Ps 103, 20).

Jako stworzenia czysto duchowe, anio-
łowie posiadają rozum i wolę: są stwo-
rzeniami osobowymi (por. Pius XII, enc. 
„Humani generis” DS 3891) i nieśmiertel-
nymi (por. Łk 20, 36); przewyższają także 
doskonałością wszystkie stworzenia wi-
dzialne. Świadczy o tym blask ich chwały 
(por. Dn 10, 9-12).

Pismo święte o aniołach
W Starym Testamencie często pojawia 

się termin „anioł” (grec. aggellos – po-
słaniec; łac. angelus; hebr. mal’ak). Nie 
odnajdziemy tam jednak tekstów, które 
w bezpośredni sposób opisywałyby mo-
ment stworzenia aniołów przez Boga. Fakt 
ten jest częścią fundamentalnych prawd 

Istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo święte nazywa zazwyczaj aniołami, jest prawdą 
wiary. Świadectwo Pisma świętego w tej kwestii jest tak oczywiste, jak jednomyślność Tradycji.

ks. Ryszard Gołąbek, pallotyn

kilka z nich. Synod Rzymski z 382 roku 
umieszcza sformułowanie dotyczące istnie-
nia aniołów w kontekście nauczania o Trój-
cy Świętej. Synod w Bradze z 563 roku 
stwierdza natomiast, że aniołowie istnieją, 
że zostali stworzeni jako dobrzy, a ich na-
tura jest dziełem Boga. Jednym z najbar-
dziej istotnych soborów, gdzie poruszono 
kwestię aniołów, był Sobór Lateraneński 
IV w 1215 r. Stwierdzono tam, że Prawdzi-
wy Bóg [...] jest Stwórcą wszystkich rzeczy 
widzialnych i niewidzialnych, duchowych 
i materialnych; On to swą wszechpotężną 
mocą na początku czasów wyprowadził 
z nicości oba stworzenia, duchowe i cieles-
ne, to znaczy anielskie i materialne; a na-
stępnie jestestwo ludzkie złożone z ciała.

Warto także wspomnieć o stanowi-
sku teologów na temat Aniołów Stróżów. 
Według nich nie tylko każdy ochrzczony, 
ale każdy człowiek – nawet niewierzą-
cy – ma od urodzenia swego specjalnego 
Anioła Stróża. To przekonanie ma swoją 
podstawę bezpośrednio w słowach Jezusa: 
Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żad-
nym z tych małych; albowiem powiadam 
wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się 
zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest 
w niebie (Mt 18, 10; por. Dz 12, 15).

Starego Przymierza wynikających ze 
stwierdzeń, że Bóg jest stwórcą wszystkie-
go (por. Rdz 1, 1; Wj 20, 11; Ps 178, 2-5).

Jako pośrednicy Bożych zamysłów usu-
wają się zupełnie w cień w chwili, kiedy 
dokonują się najważniejsze momenty w hi-
storii zbawienia – męka i śmierć krzyżowa 
Chrystusa. Charakterystycznym faktem jest 
nieobecność aniołów podczas krzyżowej 
męki i śmierci Chrystusa, prawdopodobnie 
dla podkreślenia, że grzech i śmierć mogą 
być zwyciężone wyłącznie przez Boga, 
twierdzi K. Strzelecka w Encyklopedii ka-
tolickiej, t. I. Lublin 1995, s. 551.

Nie znaczy to jednak, że aniołowie 
przestali być obecni w Kościele i jego na-
uczaniu.

Magisterim Kościoła
Tradycja katolicka od samego początku 

w sposób jednoznaczny uznaje realność 
aniołów. Już najwcześniejsi apologeci, 
tacy jak św. Justyn Męczennik i Atenago-
ras z Aten, odpierając kierowane przeciw 
chrześcijaństwu oskarżenia o bezbożność, 
wspominają o ich istnieniu.

Nie sposób wymienić wszystkich wypo-
wiedzi Magisterium Kościoła dotyczących 
aniołów. Warto jednak przytoczyć choć 
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OGŁOSZENIA	STAŁE
MSZE ŚW. 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 SA-
KRAMENTU 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 modli-
twy 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. kobie-
ce spotkania biblijne w czwartki o godz. 
19.30 w domu miłosierdzia. 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 ŚWIĘ-
TYCH czynna w niedziele po Mszach 
świętych.
OGŁOSZENIA	bieżĄce
PRZED I KOMUNIĄ spotkanie rodziców 
dzieci pierwszokomunijnych 18.10. o Godz. 
20.00 w kościele.

WIELBIMY wieczór uwielbienia 24.10. 
19.00 w kościele.
WIZYTA BISKUPA wizytacja parafii 
przez ks. bpa michała janochę  
i bierzmowanie młodzieży 26.10.21 r.
oPOWIEŚĆ świadectwo na mszach św. 
przemysław wilczyński z open doors 
31.10.21 r.
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH 1.11. Godz. 11.00 msza św. 
i procesja na cMentarz.
ZA KOŁA RÓŻAŃCOWE 1.11. godz. 
18.00 msza św. za koła żyweGo różańca 
DZIEŃ ZADUSZNY 2.11. godz. 18.00 
msza św. za dusze w czyśćcu cierpiące.
ZA KAPŁANÓW modlitwa o świętość ka-
płanów i nowe powołania kapłańskie w czwar-
tek 4.11. po mszy św. o Godz. 18.00.
PIERWSZY PIĄTEK 05.11. spowiedź od 
Godz. 16.00 do 18.00, msze św. w kościele 
o Godz. 8.00 (z liceum), 9.00, 16.30 (z dzieć-
Mi), 18.00 oraz w kaplicy w lesznowoli spo-
wiedź od Godz. 7.30, msza św. o Godz. 8.00.
WSPÓLNY RÓŻANIEC uroczysty 
różaniec w i sobotę miesiąca 6.11. o Godz. 
17.00 w kościele.
PRZED CHRZTEM przygotowanie ro-
dziców do chrztu ich dziecka oraz spisanie 
aktu, w sobotę 6.11. o Godz. 19.00 w koś-
ciele, zaś dodatkowo teGo dnia pary niesa-
kramentalne mają przyGotowanie o Godz. 
18.00 w domu miłosierdzia z tyłu kościoła.
ZA OJCZYZNĘ msza św. w intencji oj-
czyzny 11.11. o godz. 18.00.
WYPOMINKI msza św. wypominkowa 
w kościele 12.11. o Godz. 18.00.
ZA MAŁŻEŃSTWA msza małżeńska 
14.11. o Godz.18.00.
KONCERT ferajna z hoovera zaśpiewa 
koncert pieśni leGionów – 14.11. Godz. 
19.00.
ZAPRASZA DOMOWY KOŚCIÓŁ za-
proszenie do domoweGo kościoła nowych 
małżeństw 10.10. na mszach świętych.
PRZED I KOMUNIĄ spotkanie rodziców 
dzieci pierwszokomunijnych 22.11. o Godz. 
20.00 w kościele.

KontaKt z redaKcją: gazeta.magdalenka@gmail.com 

Rzymskokatolicka Parafia  
św. Marii Magdaleny,

Magdalenka, 
ul. Ks. Kan. H. Słojewskiego 19

05-552 Magdalenka
www.parafiamagdalenka.pl

M	a g d a l e n k a 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), Marlena Rowińska, ks. Michał Wszeborowski.

 Anielskie chóry
Jedną z ciekawszych postaci zajmują-

cych się aniołami był żyjący na przełomie 
V i VI wieku po Chrystusie syryjski mnich 
i teolog Pseudo-Dionizy Areopagita. Będąc 
pod wpływem filozofii neoplatońskiej i wy-
korzystując swoją rozległą wiedzę biblijną, 
stworzył jeden z najbardziej popularnych 
podziałów świata anielskiego, zawarte-
go w dziele: „O hierarchii niebiańskiej”  
(De coelesti hierarchia). 

Pseudo-Dionizy wyodrębnił zatem  
9 chórów, zorganizowanych w 3 triady:

I triada: Serafini, Cherubini, Trony,
II triada: Panowania, Moce, Władze,
III triada: Zwierzchności, Archanioło-

wie, Aniołowie.
Każdemu chórowi Pseudo-Dionizy Areo-

pagita przypisał także konkretne zadania: od 
serafinów, którzy – gorejąc miłością – trwają 
w bezpośredniej obecności Boga, po „zwy-
kłych” aniołów opiekujących się konkretny-
mi ludźmi. Nie są to jednak prawdy wiary, 
a jedynie swobodne opinie teologiczne.

A upadłe anioły?
Możemy wnioskować w sposób pew-

ny, że zostali oni poddani moralnej pró-
bie, ponieważ gdyby sytuacja taka nigdy 
nie miała miejsca, fakt ich upadku byłby 
czymś niewytłumaczalnym (por. 2 P 2, 4). 
Zostały stworzone dobrymi przez Boga; 
złymi stały się ze swojej własnej winy.

Z powodu grzechu popełnionego przez 
Adama diabeł posiada także pewną wła-
dzę nad rodzajem ludzkim. Chrystus okre-
śla diabła mianem „księcia tego świata”  
(J 12, 31; 14, 30). Dlatego św. Piotr wzy-
wa: Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciw-
nik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży 
szukając kogo pożreć (1 P 5, 8).

Szczególnym przypadkiem demonicz-
nego ataku jest opętanie (possessio). Polega 
ono na tym, że zły duch w gwałtowny spo-
sób bierze w posiadanie ludzkie ciało, tak że 
narządy ciała i niższe władze duszy są przez 
niego opanowane. Nie dotyczy to jednak 
wyższych władz duszy. O realności opętania 
świadczy także fakt, iż od samego początku 
w Kościele praktykowane były egzorcyzmy. 
Trzeba także pamiętać i o tym, że w schył-
kowym okresie średniowiecza istniała silna 
tendencja, aby przypisywać każdy rodzaj 
niezwykłych zjawisk działaniu diabła. 
W skrajnych przypadkach prowadziło to do 
godnych pożałowania nadużyć związanych 
z tzw. polowaniem na czarownice. 



RoZmoWa

Czym się zajmujesz? 
Z wykształcenia jestem filolo-

giem i pedagogiem. Świat jednak tak 
bardzo kusił mnie różnorodnością, 
że kilka razy zmieniałam pracę, szu-
kając swojego miejsca na świecie. 
Dwa lata temu po raz kolejny wróci-
łam do pracy w szkole i tym razem 
chyba nie będę już walczyć z prze-
znaczeniem. Praca nauczyciela jest 
niezwykle angażująca, ale satysfak-
cja, jaka płynie z sukcesów dzieci, 
jest niezwykła. Myślę tu oczywiście 
nie o sukcesach zwanych „ocenami”, 
ale o sukcesach mierzonych postę-
pem dzieci, ich ciekawością, chęcią 
i odwagą w poznawaniu świata.
Co robisz poza pracą? 

Moją pasją są przede wszystkim 
dzieci, więc pedagogika: zarówno 
ta w pracy, jak i ta rodzicielska jest 
czymś, co zajmuje dużo mojego cza-
su. Książki o tym jak wspierać dzieci, 
jak je inspirować oraz jak z nimi roz-
mawiać, to moje lektury do poduszki.

Lubimy poznawać zakamarki la-
sów w naszej okolicy więc rower 
i spacer w każdej wolnej chwili. Wraz 
z mężem i dziećmi uwielbiamy podróżować. Nasza lista miejsc do 
zobaczenia chyba nigdy się nie skończy. Lubimy podróże, te małe 
i duże; od namiotów na Mazurach czy w Bieszczadach, do dale-
kich azjatyckich krajów, gdzie świat zachwyca orientalnością. Je-
steśmy z mężem płetwonurkami (w zeszłym roku dołączył do nas 
również syn), dlatego często wybieramy miejsca, gdzie możemy 
pogodzić zwiedzanie zabytków, poznawanie kultury, smakowanie 
kuchni ze światem bajecznie kolorowych stworzeń morskich. Naj-
ważniejsze w podróżach jest dla nas bycie razem – to taki nasz 
czas, gdzie jesteśmy tylko we czworo i możemy poświęcić sobie 
maksymalnie dużo czasu na cieszenie się sobą.
Jaką jesteś mamą? 

Zabieganą. Jak chyba większość mam w obecnych cza-
sach. Ilość rzeczy, które są w mojej głowie jest znacznie 
większa niż czas, który mam do dyspozycji. Chęć dania dzie-
ciom takiego dzieciństwa, jakie sama pamiętam; pachnącego 
domowym obiadem, ciastem w niedzielę,  wspólnym graniu 
w planszówki, czytaniu plus praca, dom i inne zajęcia, cza-
sami dają się we znaki. Na szczęście zawsze mam u boku ko-
goś, kto powie: Mala, wyluzuj, nie musi być idealnie, więc  

zamówiony obiad od czasu do cza-
su, czy bałagan w domu jeszcze 
nam nie zaszkodziły.
Warto wychowywać dzieci  
w wierze?

Oczywiście że warto i widzę 
to niemalże każdego dnia. Zanim 
jeszcze dzieci poznały modlitwy, 
ale i teraz, zawsze modliliśmy się 
„trzema punktami”: za co chcemy 
podziękować, za co przeprosić i o co 
ewentualnie poprosić – niekoniecz-
nie dla siebie. Widzę, jak nasze 
dzieci świetnie przenoszą tę modli-
twę w swoje drobne czyny i zacho-
wania. Mieliśmy kilka ciekawych 
doświadczeń, gdy pokazały nam 
(można powiedzieć; uczyły nas) jak 
wspaniała jest ich wiara, jak mądrze 
postępują w różnych sytuacjach. 
Myśląc o zabieraniu dzieci na Msze 
św. mam dwie refleksje. Pierwsza 
jest taka, że Msze są zazwyczaj dla 
dzieci nudne, ale jest to zupełnie 
naturalne; patrząc z psychologicz-
nego punktu widzenia: rozwojowe. 
Nam dorosłym też czasem nie jest 
łatwo się skupić. Druga refleksja jest 

taka, że jeżeli nie pokażemy im wspólnoty i bliskości z Bogiem 
w czasie Mszy, to same tego nie spróbują. Wydaje mi się, że nie 
ma lepszego sposobu na wiarę jak przykład. Jeżeli my chcemy 
poświęcić czas na nabożeństwa, jest to dla nas ważne, rozma-
wiamy o tym z dziećmi i odpowiednio je przygotowujemy, to 
przyjemniej u nas w domu nie mamy trudności w tym temacie.
Co to jest feminizm?

Czym dla mnie jest feminizm? Poniekąd wymyślonym ha-
słem; dla mnie nie ma znaczenia czy mówimy o kobietach, 
mężczyznach czy dzieciach; każdemu należy się szacunek i po-
winniśmy dbać o prawa każdego człowieka. Oczywiście popie-
ram ludzi, którzy walczą o prawa kobiet i uważam, że nie po-
winno być sytuacji, gdzie kobiety są źle traktowane. Myślę, że 
powinniśmy wszyscy dbać o ludzi, którzy są blisko nas, ponie-
waż czasem walcząc, krzycząc głośno różne hasła, zapominamy 
i nie widzimy ludzi, którzy potrzebują pomocy tuż za naszym 
płotem. Feminizm jest dobrym ruchem jeżeli nie dochodzi do 
nadinterpretacji i nie zapominamy o tym, że kobiety i mężczyź-
ni mają prawo do jednakowego szacunku, ale też pięknie się 
różnią i w tym należy dopatrywać się pozytywów. 

Moją pasją są dzieci
Pani malWina antoniak pracę w szkole traktuje jako powołanie.  
Stara się pokazać dzieciom, jak świat jest piękny i ciekawy.

Rozmawiała Urszula Bulicz
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Praca nauczyciela jest niezwykle 
angażująca, ale satysfakcja,  

jaka płynie z sukcesów dzieci,  
jest niezwykła.
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