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Zamiast Wstępniaka

Przekonuje nas np., że pochylanie się podczas pogrzebu z pła-
czem nad pustym ciałem, „z którego cały sens się wycofał” jest 
sprawianiem ogromnego bólu duszy, która nadal przecież żyje. Je-
śli dusza straci nadzieję wzbudzenia w najbliższych myśli o modli-
twie, szuka nawet wśród obcych kogoś, kto by jej tego nie odmówił. 
I gdy znajdzie, będzie mu wdzięczna za pomoc. Dla duszy czyśćco-
wej rodzina czy bliscy nie mają żadnego znaczenia, o ile nie moż-
na się od nich spodziewać pomocy. A jedyną formą pomocy jest 
modlitwa. Ludzkie łzy nie pomagają w niczym, a dodają jedynie 
duszom cierpienia.

Z filmu dowiadujemy się ponadto, że nawet drobne cierpienia: 
zimno, zbyt gorąco, ból głowy, ból zęba, ból niezrozumienia... 
mogą być okazją do ofiarowania ich za dusze czyśćcowe. Tymcza-
sem staramy się je odrzucać, gubiąc tak naturalne formy pomocy. 
Warto o tym pamiętać i to nie tylko w listopadzie. W filmie znaj-
dziemy także wiele wypowiedzi innych osób, które miały przywilej 
zobaczenia czegoś więcej po tamtej stronie życia, jak św. Ojciec 
Pio, św. Siostra Faustyna Kowalska, św. Franciszek, św. Magdalena 
Zofia Barat i inni. Warto też zobaczyć ten film, choćby na interne-
towej stronie: „Festiwal Niepokalanów” w zakładce – retransmisja 
z 17 września 2021 r. 

Pragnienie nieba
Cały listopad kieruje nasze myśli ku grobom, cmentarzom…  
ku naszym bliskim i znajomym, którzy już od nas odeszli z tego świata. 
Sprzyja temu również decyzja Penitencjarii Apostolskiej, która na polecenie  
papieża Franciszka, ze względu na pandemię COVID-19, przedłużyła z ośmiu pierwszych dni 
listopada na cały miesiąc możliwość zyskania odpustów zupełnych za wiernych zmarłych.

Ryszard Gołąbek, pallotyn

Każdy z nas wierzących nosi w swoim sercu nie tylko 
pragnienie spotkania z Bogiem po śmierci, ale także 
usłyszenia skierowanych do siebie słów: Pójdź błogo-
sławiony Ojca mojego, weź w posiadanie królestwo, 

przygotowane ci od założenia świata! (por. Mt 25, 34). Tego same-
go pragniemy również dla swoich bliskich, stąd też nie tylko odwie-
dzanie cmentarzy, porządkowanie grobów, dekorowanie kwiatami 
i zniczami, ale także – a może nawet przede wszystkim – modli-
twa. Tylko tyle i aż tyle możemy zrobić dla tych, którzy poprzedzili 
nas w drodze do wieczności. Oni sami już nic nie mogą dla siebie 
uczynić – my dla nich wszystko! Możemy bowiem swoją modlitwą, 
ofiarą Mszy św., dobrymi uczynkami czy cierpieniem wyprosić im 
niebo. Doskonałe źródło informacji na ten temat można znaleźć 
w fabularyzowanym dokumencie – filmie Michała Kondrata pt. 
„Czyściec”. Fulla (Stefania) Horak – w tej roli Małgorzata Kożu-
chowska – która doświadczyła spotkań z duszami czyśćcowymi, 
to jedna z bohaterek tego filmu. Sybiraczka i filozof, która cudem 
przetrwała sowieckie łagry. Wydobyła się z ciemności niewiary 
i ateizmu, a za łaską Bożą stała się mistyczką. Jej wyznania na te-
mat czyśćca mogą niejednemu z nas otworzyć oczy na rzeczywi-
stość, którą znamy bardzo pobieżnie, a często nieprawdziwie.

papież poWiedZiał

Ważne jest to, by nie bać się kryzysu, bo kryzys pomaga wzrastać. To, co jest waż-
ne, to nie popadać w konflikt, bo on zamyka serce. Kryzys zaś sprawia, że trochę 
jest burzliwie, widać brzydkie rzeczy, ale z kryzysu można wyjść. Z kryzysu nie 
wychodzi się samemu, ale razem. Małżeństwa zranione przez kryzys, które przez 

niego przeszły, mogą dzięki temu doświadczeniu poszukiwania rozwiązania pomagać innym parom. 
Dzisiaj bardzo potrzeba osób, małżonków, potrafiących głosić świadectwo, że kryzys to nie przekleń-
stwo, że to część drogi i stanowi szansę. Aby być w tym wiarygodnym, trzeba tego doświadczyć. To nie 
może być teoretyczne mówienie, pobożne życzenie. 

Kryzys w małżeństwie to nie przekleństwo, ale szansa  
na poprawę sytuacji – mówił papież Franciszek  
podczas audiencji dla działaczy katolickiego 
włoskiego stowarzyszenia, niosącego pomoc takim parom.

Za Deon.pl

Kryzys w małżeństwie

FOT. PIXABAY
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Odpust pod zwykłymi 
warunkami
Można go uzyskać wyłącznie 
dla siebie, lub ofiarować  
za osoby zmarłe  
na sposób wstawiennictwa.

Barbara Habich

Zgodnie z nauczaniem Kościoła, uzy-
skanie odpustu zupełnego zawiera się 
w spełnieniu określonych warunków. Oto 
one: 
l Spowiedź sakramentalna, aby starają-
cy się o odpust zupełny był w stanie łaski 
i wolnym od przywiązania do grzechu.
l Przyjęcie Komunii świętej – musi mieć 
miejsce w dniu uzyskania odpustu.
l Modlitwa w intencjach papieża w da-
nym czasie.
l Wykonanie czynności do której przypi-
sany jest odpust, np. nawiedzenie cmenta-
rza lub inne.

Jeżeli nie wszystkie wyżej wymienione 
warunki będą spełnione, wtedy odpust bę-
dzie cząstkowy. Odpust cząstkowy można 
też uzyskać przez praktykowanie „aktów 
strzelistych”, dobroczynności, jałmużny, 
bądź drogą dowolnych umartwień. Wyją-
tek stanowią osoby, które nie są w stanie 
np. nawiedzić cmentarza (nie z własnej 
winy)  –  wówczas wystarczy samo prag-
nienie spełnienia tego wymogu.

Starania i nadużycia
Ojciec Pio często widywał dusze 

czyśćcowe. Powiedział nawet: Więcej dusz 
zmarłych niż dusz żyjących wspina się na 
tę górę, by uczestniczyć w moich Mszach 

św. i stara się o moje modlitwy. To świa-
dectwo pokazuje, jak bardzo zmarli po-
trzebują naszego wsparcia. Zaczerpnięta 
wiedza dotycząca praktyk odpustowych 
ma długą historię. Pierwszym znanym od-
pustem był odpust udzielony w 1019 roku 
przez biskupa z Arles pielgrzymom przy-
bywającym do opactwa benedyktyńskiego 
Montmajour we Francji, a w 1095 papież 
Urban II udzielił odpustu dla wszystkich 
uczestników wypraw krzyżowych. Przez 
wieki narosło wiele opinii na temat od-
pustów. Były czasy, w których poprzez 
niewłaściwe ich traktowanie dochodziło  
do bardzo poważnych nadużyć, które mia-
ły miejsce w historii Kościoła (handel 
odpustami). Stało się to jedną z przyczyn 
wystąpienia Marcina Lutra i reformacji. 

Dziś nad właściwym sprawowaniem od-
pustów czuwa w Kościele Trybunał Peni-
tencjarii Apostolskiej, który przez Dekrety 
publikuje katalog odpustów na dany rok.

Warto dodać, że jedynym dysponentem 
odpustów w Kościele jest papież. Tylko on 
może określać warunki jego uzyskania, lub 
delegować swą władzę w tej materii innym.

Decyzją Penitencjarii Apostolskiej  
na rok 2021, ze względu na COVID-19, 
odpust za zmarłych można uzyskać przez 
cały listopad, nie tylko w oktawie. 

Jesień, jak każda pora roku, wiele 
ma imion. Aż wierzyć się nie chce, 
że mamy już listopad, który kojarzy 
się ze spadającymi liśćmi, barwami 

przyrody, a przede wszystkim ze Świętem 
Zmarłych. Nastrojowa aura u schyłku roku 
sprzyja refleksji i zadumie nad nieuchron-
nym przemijaniem. Zatrzymując się  
nad grobami tych, którzy odeszli przed 
nami, pobudzamy myśli o celu i sensie na-
szej ziemskiej wędrówki. Zastanawiamy 
się, co jest ważne w perspektywie wiecz-
ności. Zapalając znicze, układając kwiaty 
na grobach zmarłych ofiarowujemy im 
drobne akty miłości. 

Otwarcie Nieba
Warto westchnąć za naszymi bliskimi 

w modlitwie, aby umocnić w sobie nadzie-
ję na spotkanie z nimi w innej rzeczywi-
stości. Jak to zrobić? Kościół daje nam ku 
temu różne możliwości na otwarcie nieba 
dla nich i dla nas, a jest ich wiele: Eucha-
rystia, „wypominki”, pierwsze piątki mie-
siąca, „gregorianki”. Naturalnie nasuwa 
się tu temat „odpustów”. Zasięgnięta wie-
dza Kościoła wskazuje kierunek – można 
je uzyskać wyłącznie dla siebie, lub ofia-
rować za osoby zmarłe na sposób wsta-
wiennictwa. Definicja odpustu w teologii 
katolickiej, to pojęcie oznaczające darowa-
nie przez Boga kary doczesnej za grzechy, 
które zostały odpuszczone co do winy.

Odpust może być zupełny, jeśli jest da-
rowaniem całej przewidzianej przez Boga 
kary, lub cząstkowy – jeśli jest tej kary 
zmniejszeniem. W tej kwestii budzi się 
wiele pytań: jakie to ma znaczenie? O co 
tak naprawdę chodzi? Czym są odpusty 
i jak je uzyskać?
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Co słyChać pod aniołami

Przez ostatni rok do kawiarenki 
zakupiliśmy kilka sprzętów:
l Nową lodówkę, ponieważ 
były dwie stare, jedna nie dzia-

łała wcale, a druga – humorzasta, często 
odmawiała posłuszeństwa. 
l Wiosną w ogródku przy kawiarence 
powstał drewniany taras wraz z meblami, 
który powstał, dzięki pracy wolontariu-
sza – pana Łukasza. Zakupiliśmy leżaki 
z logo kawiarenki,. Pani Henia z Leszno-
woli uszyła pokrowce na poduchy, które 
zmieniamy zgodnie z porami roku (bardzo 
dziękujemy!).
l W związku z tym, że czekolada na 
gorąco, którą serwowaliśmy w zeszłym 
sezonie jesienno-zimowym zyskała bar-
dzo dużą popularność, postanowiliśmy  

grody (tortu urodzinowego) odezwała się 
miesiąc temu po odbiór nagrody. Oto on 
– tort bezowy.

W którymś numerze Magdalenki pisa-
liśmy, że jeśli tylko zwycięzca zgłosi się 
po nagrodę – opublikujemy to na łamach 
gazetki. 

Mamy nadzieję, że smakował. 
W tym roku również przymierzamy się 

do zorganizowania loterii fantowej w mi-
kołajki, śledźcie naszego Facebooka. 

Adwent
Zbliża się czas adwentu, tradycyjnie 

w naszej parafii będą rozprowadzane wień-
ce adwentowe, serdecznie zapraszamy do 
zakupu dla siebie, dla bliskich, a może 
jako dekoracja na cmentarz. Wszystkie 
wieńce są wykonane przez wolontariuszy; 
każdy jest wyjątkowy, ponieważ stworzo-
ny z serdeczności i otwartości dla drugie-
go człowieka.

Środki uzyskane ze sprzedaży stroików 
zasilą fundusz kawiarenki.

zakupić profesjonalną czekoladziarkę. 
Zapraszamy do spróbowania gorącej 
czekolady; można wypić na miejscu 
w zaciszu kawiarenki lub wziąć kubek 
na wynos. Nigdzie nie smakuje lepiej 
niż podczas spaceru w gronie rodzinnym  
po magdaleńskim lesie.
l Mamy również blender którym miesza-
my kawy mrożone w sezonie letnim.

Drodzy, obecnie zbieramy fundusze  
na pokrycie drugiej części zadaszenia tarasu. 

Jeśli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć 
kawiarenkę, zapraszamy w niedzielę  
na domowe ciasta ;)

Loteria
Czy pamiętacie zeszłoroczną loterię 

mikołajkową? Zwyciężczyni głównej na-

Ze sprawozdania i z życia
Przy okazji wizytacji księdza biskupa Michała Janochy mieliśmy okazję przedstawić  
małe sprawozdanie z działalności Kawiarenki pod Aniołami. Pomyśleliśmy, że nie tylko ks. biskup 
ma prawo wiedzieć  co się dzieje w kawiarence (od podszewki) ale i Czytelnicy Magdalenki.

Agnieszka Domańska-Szulik 

Kawiarenka czeka na Ciebie w niedziele od 9.00 do 14.00. Zapraszamy!
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Ogłoszenie dla wolontariuszy! 
Ósmoklasisto, rodzicu, babciu i dziadku. Serdecznie zapraszamy do zapisów  
na dyżury w kawiarence. Można uzyskać punkty za wolontariat.
Więcej informacji w kawiarence.

Sprzedaż wieńców adwentowych  
wykonanych przez wolontariuszy  
zasili fundusz kawiarenki. 

Zwyciężczyni loterii 
kawiarenkowej z nagrodą 
 – tortem bezowym.
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Kiedy spowiedź,  
kiedy psychoterapia?
Spowiedź i psychoterapia – jak tego nie mylić? Czym nie jest spowiedź, a czym jest?  
Gdzie zaczyna się grzech, z którego trzeba się wyspowiadać, a gdzie to tylko psychiczne problemy, 
z którymi powinno się pójść do specjalisty: psychologa bądź psychiatry?

Odpowiada ks. Andrzej Grefkowicz

Zapytaj księdZa

jest istotne. Oschłość to stan, w który 
wprowadza Pan Bóg, oziębłość świadczy 
o tym, że człowiek duchowo umiera, że 
pofolgował sobie w życiu i „gubi” Pana 
Boga. W pierwszym wypadku człowiek 
potrzebuje słowa pocieszenia ze strony 
spowiednika, w drugim upomnienia. Psy-
cholog w tym momencie powie: to może 
być depresja i skieruje na konsultacje psy-
chiatryczne, aby zapewnić kompleksowe 
leczenie (terapia + farmakologia). 

Przytoczone przykłady ukazują, że 
niełatwo poprawnie określić stan peni-
tenta. Potrzeba czasu, kolejnych spotkań 
w konfesjonale u tego samego spowiedni-
ka, żeby właściwie ocenić sytuację i odpo-
wiednio pokierować osobą.

Jeśli chodzi o stosowane metody,  
na czym innym polega pomoc spowiednika,  

kierownika duchowego, a na czym innym 
psychoterapeuty. Spowiednik będzie zale-
cał konkretne ćwiczenia duchowne, uka-
zywał kierunki wzrastania w łasce, drogę 
nieustannego nawracania się. Psychotera-
peuta będzie pomagał swojemu pacjen-
towi zrozumieć przyczyny jego cierpień 
psychicznych rozpatrując historię życia, 
będzie pomagał zajmować zdrowe podej-
ście do sytuacji życiowych, zdrowe formy 
przeżywania swoich emocji… 

Ponadto, sakrament pokuty i pojedna-
nia „niesie” łaskę uzdrowienia wewnętrz-
nego, także psychicznego. Tego nie jest 
w stanie dać psychoterapeuta.

A na koniec: 
Człowiek jest jednością ducha, duszy 

i ciała, i w wielu przypadkach potrzeba 
kompleksowej pomocy. 

Odpowiedź wydaje się prosta. 
Biorę książeczkę z rachun-
kiem sumienia, sporządzam 
„listę grzechów”, spowiadam 

się z nich, wyrażam żal za grzechy, ksiądz 
udziela rozgrzeszenia i sprawa zamknięta. 
Są tacy, którzy niczego więcej nie ocze-
kują, a pojednanie z Bogiem następuje –
człowiek odzyskuje stan łaski. Dla innych 
jednak to nie jest wszystko, czego potrze-
bują. Ci stawiają pytania: jak uporać się 
ze swoimi grzechami zwłaszcza wtedy, 
kiedy ciągle powtarzają się te same? Co 
jest grzechem, a co nie, w konkretnej sy-
tuacji życiowej? Co robić, by iść bardziej 
Bożą drogą? W tych sytuacjach niełatwo 
oddzielić to, co powinno być poradą du-
chową, kierownictwem duchowym, a co 
należy do psychoterapeuty.

Nieraz prędzej spowiednik niż penitent 
znajdzie odpowiedź, u kogo należy szukać 
pomocy. Że niełatwo rozdzielić to, co du-
chowe od tego, co jest problemem natury 
psychicznej podam kilka przykładów. 

Do mnie zgłaszają się ludzie uskarża-
jący się na koszmary nocne, głosy, które 
słyszą, lęki, które przeżywają, depresje. 
Każdy z tych objawów może sygnalizo-
wać chorobę psychiczną, bądź problem 
emocjonalny, ale może też być przejawem 
działania demonicznego. Narastające po-
czucie grzeszności może być spowodowa-
ne tendencjami o charakterze skrupułów, 
a może być znakiem Bożego działania, 
prowadzącego człowieka drogą coraz 
głębszego nawrócenia (święci czuli się 
wielkimi grzesznikami). W pierwszym 
przypadku osoba wymaga pomocy psy-
chologicznej, w drugim – kierownictwa 
duchowego. 

Ktoś doświadcza oschłości, albo ozięb-
łości. Oba stany są pod pewnym wzglę-
dem podobne do siebie. Rozstrzygnięcie FO
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oCZami teologa

Czyściec – przedsionek nieba
Praktyka modlitwy za dusze czyśćcowe – znana nam z doświadczenia lub zasłyszana przypadkiem – 
niesie za sobą historię mającą swój początek już w czasach starotestamentalnych. I choć nigdzie w Piśmie 
świętym nie znajdujemy terminu „czyściec”, to jest ono przeniknięte intuicją o jego istnieniu.

Monika Burkacka, teolog 

Zagadnienie oczyszczenia duszy 
w historii Kościoła katolickiego 
znane jest od jego początków. 
Co więcej, już starożytni filozo-

fowie pogańscy, np. Platon czy Arystote-
les, głosili konieczność oczyszczenia ciała 
i ducha z tego, co odciąga rozum od spraw 
najwznioślejszych. 

W teologii duchowości mówimy 
o dwóch typach oczyszczeń – czynnych 
(czyli tych, gdzie aktywność stoi po stro-
nie człowieka) i biernych (tych, w których 
człowiek poddaje się biernie działaniu 
Boga). W obu jednak przypadkach mamy 
na myśli człowieka, który nadal „jest piel-
grzymem”. Zmierza ku wieczności, ale na-
dal stąpa po ziemi. 

Nie każdy z nas podejmuje dostateczny 
wysiłek, by oczyścić swoją duszę przed 
spotkaniem z Ojcem. Wreszcie, nie każdy 
z nas zdąży przed tym ostatecznym spot-
kaniem. Czy mimo tego my sami lub nasi 
bliscy, którzy przekroczyli już próg śmier-
ci, mamy szansę oglądać Boga „twarzą 
w twarz”?

Przedsionek nieba
W Katechizmie Kościoła Katolickiego 

czytamy, że (…) końcowe oczyszczenie 
wybranych, które jest czymś całkowicie in-
nym niż kara potępionych, Kościół nazywa 
„czyśćcem” (KKK 1031). 

Czyściec, to oczyszczający ogień, któ-
ry sprawia że ci, którzy umierają w łasce 
i przyjaźni z Bogiem, ale nie są całkowi-
cie oczyszczeni, chociaż są już pewni swe-
go wiecznego zbawienia, przechodzą po 
śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość 
konieczną do wejścia do radości nieba 
(KKK 1030).

Oczyszczenie duszy zmarłego – 
Pismo święte i Ojcowie Kościoła

Zasadniczymi tekstami Pisma święte-
go, na których Kościół oparł swoją naukę 
o czyśćcu jest 2 Mach 12, 40-45 oraz 1 Kor 3,  

10-15. I choć nie znajdujemy tam bezpo-
średniego potwierdzenia istnienia czyśćca, 
to poznajemy z nich praktykę modlitwy  
za zmarłych, ofiarę w intencji uwolnienia 
od grzechów oraz konieczność ostatecznego 
oczyszczenia duszy zmierzającej ku Bogu. 

To jedynie przykład tego, co mówi 
nam o oczyszczeniu dusz zmarłych Pis-
mo święte.

Odniesienie do „oczyszczającego og-
nia” znajdujemy także u takich myślicieli 
jak Tertulian czy Klemens Aleksandryjski.

Praktyka modlitwy za zmarłych obec-
na jest także w starożytnej liturgii (teks-
ty modlitw za zmarłych z II w., modlitwy  

eucharystyczne od III w.), tekstach 
Ojców Kościoła oraz ikonografii.

Czyściec w nauczaniu 
Kościoła

Zasadnicza nauka o czyśćcu 
została sformułowana przez So-
bór Florencki oraz Sobór Try-
dencki. 

W „Dekrecie o czyśćcu” wy-
danym w 1593 roku przez Sobór 
Trydencki czytamy: 

Ponieważ Kościół katolicki 
pouczony przez Ducha Świętego, 
na podstawie Pisma św. i staro-
żytnej Tradycji Ojców, na świę-
tych Soborach (…) podał naukę, 
że istnieje czyściec, a dusze tam 
zatrzymane są wspomagane 
wstawiennictwem wiernych, 
zwłaszcza miłą [Bogu] Ofiarą 
Ołtarza – święty Sobór nakazuje 
biskupom pilnie starać się, ażeby 
w zdrową naukę o czyśćcu prze-
kazaną przez świętych Ojców 
i święte Sobory wierni wierzyli, 
by jej przestrzegano, nauczano 
i ją wszędzie głoszono.

Od czasów tych soborów 
Kościół katolicki nieustannie 
przypomina i zachęca do mod-

litwy w intencji dusz, które nie osiągnęły 
jeszcze pełni zjednoczenia z Ojcem.

Szczególne miejsce ma tutaj Ofiara Eu-
charystyczna, która jest najpełniejszą for-
mą pomocy, jaką wierni mogą obdarować 
zmarłych.

Nieśmy im pomoc i pamiętajmy o nich. 
Jeśli synowie Hioba zostali oczyszczeni 
przez ofiarę ich ojca, dlaczego mielibyśmy 
wątpić, że nasze ofiary za zmarłych przy-
noszą im jakąś pociechę? Nie wahajmy się 
nieść pomocy tym, którzy odeszli i ofiaruj-
my za nich nasze modlitwy (św. Jan Chry-
zostom, Homiliae in primam Corinthios, 
41, 5: PG 61, 594-595; por. Hi 1, 5). 
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WieśCi Ze sZkoły

Święto szkoły
Tradycyjnie 19. października 2021 r. obchodziliśmy Dzień Patrona. Mszę świętą odprawił  
ks. proboszcz Mirosław Cholewa i ks. Michał Wszeborowski – nasz duszpasterz. 

Dorota Koprowska, dyrektor KLO w Magdalence

Ślubowanie 
Uczniowie klas pierwszych złożyli swoje ślubowanie i zostali uroczyście przyjęci do wspól-
noty szkolnej. Postać ks. Jerzego Popiełuszki przybliżyła nam, w przygotowanej przez siebie 
prezentacji, p. Katarzyna Kowalczuk. 

Pasja kontra uzależnienie
Mogliśmy też obejrzeć dwa filmy przygotowane przez naszych uczniów. Jeden dotyczył pasji 
latania szybowcem, drugi dotyczył substancji psychoaktywnych. Oba obrazy wskazywały  
na możliwość wyboru swojej drogi życiowej, oba inspirowały do osobistej refleksji, co spra-
wia, że ktoś czuje się wolny. Film przygotowany przez Filipa Rozmysłowskiego i Macieja 
Trojanowskiego (we współpracy z dużym gronem innych uczniów i absolwentów) poruszył 
swoim przesłaniem. Za podjęcie tak ważnego tematu, jakim jest problem uzależnień, Filip, 
Maciej i Grzegorz Zając otrzymali Nagrodę Dyrektora Szkoły. 

U Patrona
Po uroczystości delegacja uczniów wraz z p. Jackiem Bartoszewskim i p. dyr. Dorotą Ko-
prowską udała się do Warszawy, aby złożyć wiązankę kwiatów na grobie Patrona. Pozostali 
uczniowie spotkali się w swoich salach.

Zdalnie
W związku z ogniskiem Covid-19 w naszej szkole, w dniach 25-29 października 2021 r. 
nauka odbywała się w trybie zdalnym. Do pracy stacjonarnej z radością wróciliśmy w środę 
3 listopada 2021 r.

Open Doors
W piątek 29.10.2021 r. w czasie godziny duszpasterskiej gościliśmy w naszym liceum Prze-
mysława Wilczyńskiego. Pan Przemysław opowiedział nam o problemach prześladowanych 
chrześcijan w dzisiejszym świecie. Poruszające historie konkretnych ludzi pokazały, jak wie-
le możemy zrobić. Więcej można się dowiedzieć na stronie: https://www.opendoors.pl/. Za-
chęcamy do zaangażowania się poprzez modlitwę, pomoc materialną lub napisanie listu. 

 Msza św. ze ślubowaniem pierwszoklasistów.

 Poczet sztandarowy Katolickiego Liceum 
Ogólnokształcącego w Magdalence

19 października Dzień Patrona 
Szkoły bł. ks. Jerzego Popiełuszki  
– delegacja przy grobie Patrona.
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podróże Z aniołami

Miłka – kobieta pielgrzym
Kolejny rok „Podróży z Aniołami” inaugurowaliśmy „na żywo” w Kawiarence. Gościem specjalnym 
była Miłosława Koszałka z Góry Kalwarii, od dwóch lat dziewica konsekrowana, katechetka, niezwykła 
kobieta, która wybrała się w „podróż poślubną” do Jerozolimy z 15-kilogramowym plecakiem. 

Marlena Rowińska

Noclegi u tych, co zechcieli ją 
przyjąć, jak nie, to zawsze był 
pod ręką namiot. Pielgrzymkę 
rozpoczęła szlakiem: Wyty-

czamy drogę do Jerozolimy, który został 
przetarty i opisany przez znajomego. Cho-
dzę z telefonem, zmieniam trasę sponta-
nicznie, w zależności od sytuacji i atrakcji.

Miłka mówi, że to samotne pielgrzymo-
wanie jest drogą do odkrycia siebie, do zaj-
rzenia w swoje serce. To nie pierwsza taka 
wyprawa. Rok temu opowiadała w Kawia-
rence o pielgrzymce do Santiago de Com-
postella, do grobu świętego Jakuba.

Czy było się tak naprawdę tylko tam, 
gdzie się dotarło pieszo?... Skupienie, 
przygotowanie, walka duchowa w drodze, 

święty Jan, Maryja. Takie atrakcje jak: 
Tars, Cylicja, grób św. Filipa w ruinach 
Pammukale, grób św. Jana, Efez i Domek 
Maryi, Antiochia, w której chrześcijanie 
odprawiali pierwsze Msze w grotach, 
Izmir… Doszłam do Zajordania, obmy-
łam się w wodach Jordanu, przywitałam 
się z Jezusem i z Janem Chrzcicielem. 
Popatrzyłam na flagę izraelską po dru-
giej stronie rzeki, ale nie dokończyłam 
tej pielgrzymki, nie wpuszczono mnie do 
Izraela. Takie jest życie, taka jest dro-
ga każdego z nas, nieustannie idziemy, 
dochodzimy do jakiegoś punktu, potem 
znowu zaczynamy, więc słucham głosu 
serca, kiedy i gdzie mam wyruszyć na-
stępnym razem… 

serce badane na każdym kroku… Miłka 
starała się nas przekonać, że podróż samo-
lotem czy samochodem, to tylko skakanie 
po mapie, a docenia się tak naprawdę miej-
sca, które się zdobyło wysiłkiem.

Na trzy miesiące zatrzymałam się 
w Turcji. To było moje pierwsze opuszcze-
nie Europy, kraj muzułmański. Oficjalnie 
księża nie mogą tam chodzić w koloratce 
po ulicy, a kościoły otoczone są dla bez-
pieczeństwa drutem kolczastym. Po wielu 
ostrzeżeniach od znajomych i komen-
tarzach w mediach doświadczyłam, że  
ten świat zupełnie inaczej wygląda, a mu-
zułmanie zrobili na mnie bardzo pozy-
tywne wrażenie. Turcja to także Ziemia 
Święta, po której stąpał święty Paweł, 



Magdalenka     9 

Kocioł na ogniu
W dalszym ciągu krążymy wokół mądrości starożytnych 
Ojców Pustyni i przyglądamy się apoftegmatom na temat  
walki ze złem w codzienności każdego człowieka.

Teresa Jaskulska-Gil

Brat Pojmen powiedział: Dopó-
ki kocioł jest na ogniu, muchy, 
ani żadne płazy nie mogą go 
dotknąć; ale kiedy ostygnie, to 

gnieżdżą się w środku. Podobnie i mnich: 
póki trwa w pracy wewnętrznej, wróg go 
nie może pokonać. 

Komfort „pracy wewnętrznej” mnicha 
pustyni zapewne różni się od tego, co zwy-
kłemu człowiekowi oferuje codzienność 
w korku, w korporacji, nad pracami domo-
wymi z dziećmi, za ladą w sklepie, na od-
dziale covidowym czy na spotkaniach z nad-
gorliwymi projekt-menadżerami. Bo czym 
taki mnich może się zdenerwować? Co naj-
wyżej sznurek mu się krzywo uplecie… 

Żarty jednak na bok. Brat Pojmen 
nie do końca „odleciał” w swojej grocie  

na egipskiej pustyni (choć zapewne trudno 
nam w to uwierzyć). Próbuje powiedzieć, 
że podtrzymywanie relacji z Bogiem to je-
dyne, co może nas uratować. 

Na początek proponujemy zestaw pod-
stawowy: pozytywne nastawienie, pano-
wanie nad sobą, codzienna uczciwość, 
czytanie jako element rozwoju intelek-
tualnego, uśmiech, drobny gest. Potem 
stopniowo rozszerzamy ofertę: modlitwa, 
spowiedź, czytanie Biblii, dokształcanie 
się na temat wiary. Gdzieś dalej przyjdzie 
czas na gorliwość, wieczory uwielbienia, 
a może nawet głęboko przeżyte rekolek-
cje. Spokojnie jednak. Na początek wy-
starczy wejść na tę ścieżkę.

Jeśli w naszej trudnej codzienności 
zdecydujemy się w taki, czy inny osobi-

ście obmyślany, sposób „podtrzymywać 
ogień pod kotłem”, nie będziemy mu-
sieli wytaczać ogromnych dział w wal-
ce ze złem. Tym bardziej, że to walka 
beznadziejna. Ks. Tadeusz Fedorowicz, 
kierownik duchowy i opiekun niewi-
domych w Laskach mówił, że walka ze 
złem przypomina człowieka, który stara 
się zadeptać kałużę: upaprze się sam, ale 
także i wszystko dookoła, a kałuża pozo-
stanie taka, jak była. Co zatem działa, 
gdy już „mleko się rozleje” i zaczynasz 
coraz częściej zastanawiać się, jak by tu 
się wymiksować ze świata, który sobie 
zbudowałeś?

Metoda pozytywna
Budowanie dobra – oto najlepszy spo-

sób proponowany przez Ojców Pustyni: 
Święty Abba Antoni, kiedy mieszkał 

na pustyni, popadł w zniechęcenie i wiel-
ką ciemność wewnętrzną. I powiedział  
do Boga: „Panie, chcę się zbawić, ale mi 
myśli nie pozwalają; co mam robić w tym 
utrapieniu? Jak się zbawić?" I chwilę 
potem wyszedłszy na zewnątrz, zobaczył 
Antoni kogoś podobnego do siebie, kto 
siedział i pracował, potem ustawał od 
pracy i modlił się, a potem znów siadał 
i plótł linę, i znów powstawał do modlitwy. 
A był to Anioł Pański wezwany po to, by go 
pouczyć i umocnić. I usłyszał Antoni głos 
Anioła: „Tak rób, a będziesz zbawiony”. 
Gdy to usłyszał odczuł wielką radość i uf-
ność, a robiąc tak, osiągnął zbawienie. 

Gdy pytamy o sens naszej codziennej 
męki z nieprzyjaznym światem, dobrze 
sobie wówczas przypomnieć słowa Anio-
ła Bożego: Rób tak, a będziesz zbawiony. 
To jest chyba najtrudniejsze: pokora wo-
bec codzienności. Ale nabycie umiejętno-
ści dostrzegania w rutynie drogi do Boga 
może być bardzo wyzwalające. 

Ojcowie Pustyni przestrzegają: niech 
nam się nie wydaje, że z dnia na dzień 
zmienimy wszystko. Historia zna aż na-
zbyt wielu takich tragicznych bojowników 
walki ze złem, którzy sami byli pełni zła. 
Nie tylko go nie wytrzebili, ale jeszcze 
pomnożyli na świecie krzywdę, ból i znisz-
czenie – pisze ks. Marek Starowieyski, 
autor książki: „Czego mogą nas nauczyć 
Ojcowie Pustyni”. 

Zatem bezpieczniej jest wejść  
na ścieżkę pogodnej codzienności. To też 
walka ze złem, a w dodatku nie skazana 
na porażkę. 

ojCoWie pustyni

FO
T. 

PI
XA

BA
Y



mam to Z BiBliikośCioły Wilna

FO
T. 

W
IL

NO
TE

KA
, W

AL
DE

M
AR

 D
OW

EJ
KO

, A
RC

HI
W

UM
 P

RY
W

AT
NE

FO
T. 

AR
CH

IW
UM

 P
AT

AF
IA

LN
E

Gdy blisko 20 lat temu po raz 
pierwszy zamieszkałem  
na kilka miesięcy w Wilnie, 
gdzie uczestniczyłem w pro-

gramie wymiany studenckiej Erasmus, nie 
przypuszczałem, że jeszcze kiedyś przyj-

Rozpoczynamy nowy cykl artykułów prowadzony przez pana Andrzeja Dudzińskiego,  
zastępcę Ambasador RP w Republice Litewskiej, naszego współparafianina.

Andrzej Dudziński

gdy stanie się w dowolnym miejscu wileń-
skiej starówki to po lewej i prawej stronie 
oraz przed sobą ma się kościół, za sobą 
zaś… cerkiew. Jest w tym odrobina prze-
sady… ale tylko niewielka. Na kanwie tej 
historii, zrodził się pomysł, by choć kilka 
z wileńskich kościołów opisać, niekoniecz-
nie w stricte przewodnikowej formule, 
w „Magdalence”. Chciałbym – przybliżając 
je Czytelnikom – wywołać wspomnienia 
u tych, którzy już je zwiedzali oraz zachę-
cić do wizyty, a może nawet pielgrzymki 
tych, których drogi nie zaprowadziły do-
tąd do tego pięknego, pełnego wspaniałej 
polskiej i litewskiej historii (i nie tylko ale 
o tym innym razem) miejsca. 

Najsłynniejszy zabytek  
wileńskiego baroku

Swój subiektywny cykl o najpiękniej-
szych i najciekawszych kościołach miasta 
chciałbym jednak rozpocząć od świątyni 
zlokalizowanej poza starówką – kościoła 
pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła  
na Antokolu. Jest to najsłynniejszy zaby-

dzie mi żyć w tym pięknym, przepełnio-
nym polskością, mieście. Los bywa jednak 
przekorny i od marca znów mieszkam 
w stolicy Litwy, kolebki rodu Jagiellonów. 

Gdy znajomi pytali mnie o mój pierw-
szy pobyt, zazwyczaj odpowiadałem, że 
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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.  
kobiece spotkania biblijne w czwartki o 
Godz. 19.30 w domu miłosierdzia. mini-
stranci 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 22.11. o Godz. 
20.00.
IMIENINY KSIĘŻY ANDRZEJÓW  
30 listopada modlimy się za solenizantów  
na mszy św. o Godz. 18.00.
RORATY W ADWENCIE w tyGodniu 
o godz. 6.30, w niedziele godzinki o nMp 
o godz. 8.00.
ZA KSIĘŻY modlitwa za księży  
i o powołania kapłańskie w czwartek  
2 Grudnia po mszy św. o Godz. 18.00.
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA  
3 Grudnia o Godz. 7.30 spowiedź i o Godz. 
8.00 msza św. w kaplicy w lesznowoli; spo-
wiedź w kościele od Godz. 16.00. msze św. 
o Godz. 8.00, 9.00, 16.30 z udziałem dzieci 
oraz o Godz. 18.00. przed południem udamy 
się do chorych.
PIERWSZA SOBOTA nabożeństwo 
pierwszych sobót miesiąca (uroczysty róża-
niec z rozważaniami) 4 Grudnia o Godz. 17.00 
w kościele. różaniec w niedzielę 5 Grudnia 
po mszy św. o Godz. 8.30.
PRZED CHRZTEM przygotowanie 
do chrztu 4 Grudnia o Godz. 19.00, sam 
chrzest 25 Grudnia o Godz. 11.00. pary 
niesakramentalne mają ponadto dodatkowe 
spotkanie 4 Grudnia o Godz. 18.00 w domu 
miłosierdzia.
MSZA ŚW. W INTENCJI KÓŁ RÓŻAŃ-
COWYCH 6 Grudnia o Godz. 18.00.
MSZA ŚW. ZA DUSZE W CZYŚĆCU 
CIERPIĄCE we wtorek 7 Grudnia na mszy 
św. o Godz. 18.00.
WYPOMINKI msza św. wypominkowa  
10 Grudnia Godz. 18.00.
MSZA ŚW. MAŁŻEŃSKA 12 Grudnia 
o godz. 18.00.
REKOLEKCJE ADWENTOWE w dniach: 
16, 17 i 18 Grudnia.
W WIGILIĘ BOŻEGO NARODZENIA  
24 Grudnia nie ma mszy św. o Godz. 18.00.

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,  
Monika Burkacka, ks. dr Mirosław Cholewa, Andrzej Dudziński,  
Agnieszka Domańska-Szulik, ks. Andrzej Grefkowicz,  
Barbara Habich, Mirosława Osińska (korekta), Marlena Rowińska.

 tek wileńskiego baroku, w środku znaj-
duje się blisko 2 tys. stiukowych rzeźb, co 
czyni go zjawiskiem niepowtarzalnym na 
skalę Europy. Co istotne, wnętrze zacho-
wało się w stanie niezmienionym. Zespół 
kościelno-klasztorny  ufundował hetman 
polny litewski Michał Kazimierz Pac (no-
tabene polska ambasada w Wilnie mie-
ści się w Pałacu Paców, należącym ongiś  
do tego wielce znamienitego rodu), chcąc 
w ten sposób uczcić oswobodzenie Wil-
na od Rosjan oraz własne ocalenie z rąk 
zbuntowanych żołnierzy. 

Budowę zaczęto w 1668 r. według pro-
jektu krakowskiego architekta Jana Zaora. 
Za piękny wystrój wnętrza odpowiadają 
włoscy mistrzowie rzeźbiarstwa – Pietro 
Petri i Giovanni Maria Galli. 

W ramach represji po powstaniu listo-
padowym, klasztor został w 1832 r. ska-
sowany, świątyni jednak nie zamknięto. 
Działała także w dobie ZSRS, gdy pełniła 
funkcję prokatedry wileńskiej – zamknięta 
przez Sowietów katedra wileńska pełniła 
w tym czasie rolę galerii obrazów. Monu-
mentalną fasadę zdobi napis Regina Pacis 
funda nos in pace (Królowo Pokoju, umac-
niaj nas w pokoju), przypominając także – 
poprzez grę słów – o fundatorze. Sam het-
man Pac pochowany został pod progiem, 
a na tablicy umieszczono inskrypcję Hic 
iacet peccator (Tu leży grzesznik). 

Polsko-litewski charakter
Plac przed kościołem nosi imię Jana 

Pawła II dla uczczenia papieskiej piel-
grzymki na Litwę i do Wilna. Kościół 
jest tradycyjnie jednym z najważniejszych 
obiektów sakralnych dla licznie zamiesz-
kujących Wilno i Wileńszczyznę przed-
stawicieli polskiej mniejszości narodowej 
na Litwie. Obecna parafia ma charakter 
polsko-litewski, Msze św. odprawiane są 
w obu językach. Proboszczem jest po-
chodzący z Polski, ale mieszkający już  
od blisko 30 lat na Litwie ksiądz prałat 
Wojciech Górlicki. 

Niestety fasada świątyni i wieże znaj-
dują się w bardzo złym stanie i wymagają 
pilnego remontu. Zgodnie z wyceną firmy 
konserwatorskiej ma on kosztować ok. 400 
tys. euro. W wyniku prowadzonej zbiórki 
udało się zebrać ok. 25% tej kwoty. Oso-
by zainteresowane wsparciem remontu tej 
pięknej świątyni zachęcam do zapoznania 
się z informacją w j. polskim na stronie 
parafii https://vilniauspetropovilo.lt/pl/. 
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Czym się Pan zajmuje? 
Z zamiłowania i z wykształcenia 

jestem elektronikiem i byłym absol-
wentem Technikum Elektroniczne-
go Kasprzaka w Warszawie. Kilka 
lat szkoliłem się na akustyka i przez 
jakiś okres prowadziłem dyskoteki  
we wczesnych latach 80. Od wielu już 
lat prowadzę firmę zajmującą się pro-
jektowaniem budową i serwisem sieci 
TV kablowej. Jestem również małym 
operatorem kablowym mającym małą 
sieć internetową również na terenie na-
szej parafii. Od 21 lat mieszkam w na-
szej parafii, a jestem rodowitym War-
szawiakiem z pod obecnego Muzeum 
Powstania Warszawskiego.

Razem z żoną wychowujemy dwój-
kę dzieci, które jak na razie jeszcze 
mieszkają razem z nami.

Mam przyjemność udzielać się 
w różnych wydarzeniach i targach te-
lekomunikacyjnych i teletechnicznych 
głównie dlatego, że miałem przyjem-
ność być współautorem Warunków 
Technicznych dla budynków Rozdział 
8A (Rozporządzenie Dz. U. 1289 
z 2012 r.), które wprowadziło od 2013 
roku obowiązek wyposażania nowo budowanych budynków w świat-
łowody, kable dla operatorów kablowych oraz obowiązek wybudowa-
nia w budynku instalacji zbiorowej z sygnałem TV i satelitarnym...

Tu mogę mówić wiele ale to może na razie wystarczy.
Dlaczego od lat pomaga Pan w przedsięwzięciach parafii?

Gdy zamieszkałem na terenie parafii w 2001 roku uczęszczając  
do kościoła św. Marii Magdaleny w Magdalence i słuchając mszy 
przeszkadzało mi, że dźwięk wydobywający się z głośników 
w tamtym czasie ze starego wzmacniacza kościelnego, nie był 
najlepszy i dość mocno zniekształcał dźwięk. Zaproponowałem 
ks. proboszczowi (w tamtym czasie był to ks. Andrzej Grefko-
wicz), że zmodernizuję nagłośnienie kościelne, na co ks. Andrzej 
wyraził zgodę. I tak po przebudowie nagłośnienia miałem już 
swój mały wkład w parafię, a jak mogłem się do czegoś jeszcze 
przydać w parafii, np. przy organizowaniu pikników parafial-
nych, to byłem szczęśliwy i sprawiało mi to dużo przyjemności. 
Nakręciłem też dużo filmów podczas pikników i zrobiłem sporo 
zdjęć. Może kiedyś mieszkańcy naszej parafii będą mieli do nich 
dostęp, ale cały czas zastanawiam się, jak to bezpiecznie zrobić 
ze względu na RODO. 

Czy parafię można uznać za dobrze 
działającą pod kontem TIK?

Parafia i dom rekolekcyjny są wypo-
sażone w dość wysokiej klasy system 
wi-fi (pod nazwą Parafia Magdalenka), 
który to system pozwala księżom i pra-
cownikom parafii na korzystanie z In-
ternetu w łatwy i prosty sposób. System 
złożony z wielu urządzeń wi-fi automa-
tycznie przełącza się, kiedy użytkownik 
przemieszcza się po terenie Parafii.

Moim zdaniem parafia jest dość do-
brze przygotowana od strony teleinfor-
matycznej ....
Jak wygląda Pana dzień pracy 
wtedy, gdy trzeba nagłośnić imprezę 
parafialną? 

Jeśli potrzeba nagłośnić imprezę 
w parafii, to zazwyczaj korzystając  
ze sprzętów już zakupionych wcześniej 
przez parafię, takich jak wzmacniacz 
i kolumny dużej mocy oraz mikrofony 
parafialne. Gromadzimy to na scenie 
i podłączamy w sposób, jaki ma zapew-
nić dobre nagłośnienie artystów i osób 
występujących.

Oczywiście można by było zgroma-
dzić wyższej klasy wzmacniacze i głoś-

niki, ale to wiąże się z kosztami, a to, co parafia posiada na swoim 
wyposażeniu jest dobre i zazwyczaj wystarczające do dobrego na-
głośnienia imprezy organizowanej przez parafię.
A co się będzie działo z naziemną telewizją cyfrową w gminie 
w najbliższym czasie? 

Tak to ważny temat i nim również się zajmuję ze strony PIRC 
(Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej), gdzie pełnię jakąś funk-
cję. Przed nami w przyszłym roku duże zmiany w Cyfrowej TV 
naziemnej w całej Polsce. Jest to o tyle ważne, że osoby, któ-
re mają kupować w najbliższym czasie telewizor lub dekoder, 
powinny pamiętać, że powinien on być wyposażony w tuner 
z HEVC/H265 i dźwiękiem AC-3. Jest to nowy standard cyfro-
wy, który pozwala na nadawanie i odbiór programów z bardzo 
wysoką jakością obrazu np. w HD czy 4K. Zmiany nadawania 
w Polsce będą w przyszłym roku rozłożone na 4 etapy i zaczy-
nają się czerwca w centralnej Polsce.

Proszę naszych Parafian, aby nie dali się nabrać handlowcom 
w marketach i kupując nowy sprzęt TV zapytali, czy ma już nowy 
standard nadawania tak, aby za niecały rok nie trzeba było „wyrzucać 
TV” do kosza. 

Pan elektronik
jaCek kosiorek od dwudziestu lat służy pomocą naszej parafii w kwestiach nagłośnienia  
i technologii cyfrowych. Nakręcił też dużo filmów podczas pikników i zrobił sporo zdjęć.  
Jest mężem i ojcem dwójki dorosłych już dzieci.

Rozmawiała Urszula Bulicz

12     Magdalenka	

Zaproponowałem ks. Proboszczowi  
(w tamtym czasie był to ks. Andrzej  

Grefkowicz), że zmodernizuję 
nagłośnienie kościelne, na co  

ks. Andrzej wyraził zgodę. I tak  
po przebudowie nagłośnienia miałem 

już swój mały wkład w parafię.
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