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Synod – odważnie 
zabierzmy głos
Potrzeba nam chęci zaangażowania się w tę wielką rozmowę Kościoła.  
To bardzo ważne dla jego ewangelicznego oblicza. Przy naszej parafii powstał zespół synodalny, 
który zbierze nasze głosy za pomocą ankiety, a także w trakcie otwartych spotkań.

Teresa Jaskulska-Gil

Papież Franciszek w Rzymie  
9 września 2021 roku rozpo-
czął niezwykły Synod Bisku-
pów w myśl zmienionej pro-

cedury, który ma wskazać drogę, po 
której Lud Boży idzie razem, a więc ma 
być to taki Synod, który nie zmierza tylko  
do wyprodukowania kolejnego kościelne-
go dokumentu, lecz stawia sobie za cel 
umożliwienie jak największej liczbie 
osób zabranie głosu. W założeniu, w Sy-
nodzie Franciszka 2021-2023, spotkanie 
końcowe w Rzymie mają poprzedzić fazy: 
diecezjalna i kontynentalna. Ta pierwsza 
ma polegać na szerokich konsultacjach 
z Ludem Bożym, a więc – jak podkreśla 
papież – „wszystkimi ochrzczonymi”, 
czyli również ludźmi, którzy znajdują się  
na peryferiach Kościoła. W założeniu więc 
każdy może swobodnie wypowiedzieć się 
na temat ważnych problemów Kościoła, 
jego obecnego i oczekiwanego oblicza,  
i – co równie ważne – zostanie wysłucha-
ny. Jak w praktyce to ma wyglądać? 

W naszej parafii powstał zespół syno-
dalny. W jego skład wchodzą Marta Góra, 
Jarosław Motyka i Wincenty Pipka. Do za-
dań zespołu będzie należało przygotowanie 
opracowania głosów zebranych wśród osób 
ochrzczonych na terenie parafii (tak więc 
mogą to być także osoby, które do kościo-
ła nie chodzą) i przesłanie go do diecezji. 
Jednak zanim takie opracowanie powstanie,  

co dwa tygodnie organizowane są spotkania 
otwarte, podczas których toczą się  dysku-
sje o naszej wspólnocie, o Kościele w Polsce  
i na świecie. Do tej pory odbyło się trzy takie 
spotkania – ostatnie 15.12.2021 o godzinie 
19.30 w Domu Rekolekcyjnym „Wieczer-
nik”. Pierwsze pytanie, jakie postawiono  
na pierwszym spotkaniu brzmiało: „jak czu-
jesz się w swojej wspólnocie parafialnej?” 
Pojawiały się głosy pozytywne, ale nie brako-
wało też negatywnych odczuć, dyskutowano 
o przyczynach braku zaangażowania ze stro-
ny parafian. Nasz zespół synodalny zaczął 
także rozpowszechnić ankietę do wypełnie-
nia przez każdą chętną osobę. Pozwoli ona ze-
brać opinie większej liczby osób. 19.12.2021 
planowana jest także „Niedziela synodal-
na”, gdzie przez cały dzień zarówno księża, 
jak i osoby świeckie będą zachęcać parafian  
do uczestnictwa w Synodzie Franciszka 
2021. Parafialny zespół synodalny planuje 
też rozpowszechnienie ankiet papierowych 
w „Niedzielę synodal ną”, czyli w dniu, gdy 
ukaże się to wydanie „Magdalenki”. Wypeł-
nione ankiety będzie można wrzucać do spe-
cjalnej skrzynki wystawionej w kościele.

Na poziomie diecezjalnym odbyło 
się już także spotkanie, w którym uczest-
niczyli koordynatorzy: Beata Chojna-
cka, Piotr Szular, ks. bp Piotr Jarecki  
i ks. Mateo Compagnaro. Wystosowali oni 
list otwarty, w którym czytamy m.in.: Może 
jesteś ochrzczony, ale już nie utrzymujesz 

kontaktu z Kościołem i nie uczestniczysz 
w życiu sakramentalnym? Może sprawy 
wiary wydają Ci się odległe od Twojego 
życia? Może jesteś w Kościele, ale trwasz 
w nim siłą rozpędu i tradycji? Albo Koś-
ciół jest Twoim domem i zależy Ci, aby był 
miejscem spotkania z żywym Chrystusem, 
obecnym i mającym związek z Twoją co-
dziennością. Zachęcamy, aby podjąć prace 
wspólnie, w swoich środowiskach.

Z rozmów wynikało, że nie wszystkie pa-
rafie w diecezji zainteresowały się tematem 
i bardzo różnie to wygląda w poszczegól-
nych wspólnotach. W parafii Magdalenka 
angażujemy się w to dzieło całym sercem!

Pytania synodalne (skrót, więcej  
na https://synod.mkw.pl/o-synodzie/pyta-
nia-synodalne/)
l TOWARZYSZE PODRÓŻY
Kim są ci, którzy wydają się bardziej od-
daleni? W jaki sposób jesteśmy wezwani, 
aby wzrastać jako towarzysze? Jakie grupy  
lub osoby pozostają na marginesie?
l SŁUCHANIE
W jaki sposób Bóg przemawia do nas po-
przez głosy, które czasami ignorujemy? 
W jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, 
zwłaszcza kobiety i młodzi ludzie? Co uła-
twia lub utrudnia nasze słuchanie? 
l ZABIERANIE GŁOSU
Co umożliwia lub utrudnia odważne, 
szczere i odpowiedzialne wypowiadanie 
się w naszym Kościele lokalnym i w spo-

Ważne spraWy naszej parafii

 Na stronie parafii ma powstać zakładka o Synodzie gdzie będzie można znaleźć bieżące informacje i kontakt do koordynatorów działań.
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Droga Do egiptu

łeczeństwie? Kiedy i jak udaje nam się 
powiedzieć to, co jest dla nas ważne? Kto 
przemawia w imieniu wspólnoty chrześci-
jańskiej i jak jest on wybierany?
l CELEBROWANIE
W jaki sposób modlitwa i celebracje li-
turgiczne inspirują i ukierunkowują nasze 
wspólne życie i misję w naszej wspólnocie? 
l WSPÓŁODPOWIEDZIALNI W NA-
SZEJ WSPÓLNEJ MISJI
W jaki sposób każda osoba ochrzczona 
jest powołana do uczestniczenia w misji 
Kościoła? Co przeszkadza ochrzczonym 
w byciu aktywnymi w misji? Jakie obszary 
misji są przez nas zaniedbywane?
l DIALOG W KOŚCIELE I SPOŁE-
CZEŃSTWIE
W jakim stopniu różne osoby w naszej 
wspólnocie spotykają się, aby prowadzić 
dialog? Jakie są miejsca i środki dialo-
gu w naszym Kościele lokalnym? W jaki 
sposób krzewimy współpracę z diecezja-
mi sąsiednimi, wspólnotami zakonnymi  
na danym terenie, stowarzyszeniami świe-
ckich i ruchami itd.? W jaki sposób są roz-
wiązywane różnice poglądów, konflikty 
i trudności? 
l EKUMENIZM
Jakie relacje ma nasza wspólnota kościel-
na z członkami innych tradycji chrześcijań-
skich i wyznań? Co nas łączy i jak razem 
podążamy? 
l WŁADZA I UCZESTNICTWO
W jaki sposób sprawowana jest władza  
lub zarządzanie w naszym Kościele lo-
kalnym? W jaki sposób praca zespołowa 
i współodpowiedzialność są realizowane 
w praktyce? W jaki sposób i przez kogo 
przeprowadzane są ewaluacje? Jak są 
promowane posługi i odpowiedzialność 
świeckich? 
l ROZEZNAWANIE I PODEJMOWA-
NIE DECYZJI
Jakie metody i procesy stosujemy w podej-
mowaniu decyzji? Jak je można ulepszyć? 
Jak krzewimy branie udziału w podejmo-
waniu decyzji w strukturach hierarchicz-
nych? Czy nasze metody podejmowania 
decyzji pomagają nam słuchać całego 
Ludu Bożego? 
l FORMOWANIE SIĘ W SYNODAL-
NOŚCI
W jaki sposób nasza wspólnota kościel-
na formuje ludzi, aby byli bardziej zdolni  
do „podążania razem”, słuchania siebie 
nawzajem, uczestniczenia w misji i anga-
żowania się w dialog? 

Bóg – uchodźca
Święta Bożego Narodzenia, które co roku są pełne radości  
oczekiwań na przyjście Pana, zawsze są nowym,  
innym przeżyciem. Dziś świat w którym żyjemy,  
trochę wyidealizowany, oczywisty, podzielił się,  
a teraz już oczywistym nie jest. 

Barbara Habich

liczności. Nie trzeba dodawać, że muszą 
to być okoliczności negatywne, takie, któ-
re czynią życie w danej sytuacji i miejscu, 
niebezpieczne. Tak właśnie jest w sytua-
cji Jezusa. Herod chce Go zgładzić, bo 
w jego mniemaniu Jezus mu zagraża, jest 
dla niego polityczną konkurencją. Pozo-
stanie na miejscu byłoby śmiertelnie nie-
bezpieczne. I nie ma to znaczenia, że Je-
zus nie stanowił zagrożenia politycznego. 
Wystarczyło, że Herod Go tak postrzegał. 
W ten sposób Jezus staje się czasowym 
emigrantem, tzn. kimś, kto wraz z rodzi-
ną wyjeżdża do innego państwa w celu 
osiedlenia się tam. 

W książce pod tytułem „Polski dziki 
zachód” Beaty Halickiej czytamy: mo-
tywacją migracji przymusowych są siły 
natury, bądź przemoc ludzka. Widmo 
zbliżającej się przemocy ze strony He-
roda było realne, o czym anioł informuje 
Józefa. Nic mu nie pozostaje, jak ucho-
dzić tam, gdzie jest bezpiecznie. 

My też żyjemy w nieustannym zagro-
żeniu od zła. W swoich sercach hoduje-
my niejednego Heroda. Trzeba od niego 
uchodzić. O tym przypomina nam nowo-
narodzone Dzieciątko Jezus. 

Dużo w naszym świecie emo-
cji, chaosu, lęku, szczególnie 
teraz, gdzie głównym tema-
tem obok pandemii, stali 

się wciąż napływający do nas uchodź-
cy. Skłębieni na małej przestrzeni, przy 
polskiej granicy z Białorusią, zziębnięci 
i przerażeni, szukają swojego miejsca na 
ziemi. Gdy w mediach temat migrantów 
i uchodźców nie schodzi z pierwszych 
stron gazet, zadajemy pytanie – czy moż-
na uznać Świętą Rodzinę za uchodźców? 

Odwołajmy się do opisu Ewangelii 
wg św. Mateusza, gdzie anioł przychodzi  
do Józefa i radzi mu, by czym prędzej 
uciekł z Betlejem do Egiptu. Oto jej frag-
ment: Wstań, weź dziecię i Jego Matkę 
i uchodź do Egiptu (…) (Mt 2, 12-15). 
Przyczyną jest Herod, który chce zgła-
dzić Jezusa. Rodzina jest zmuszona do 
ucieczki ze swojej ojczyzny w obawie 
przed prześladowaniem. Pod osłoną nocy 
małżeństwo wyrusza więc w drogę. Po 
wyczerpującej wędrówce, liczącej około 
200 km, przekracza granicę. Celem ata-
ku Heroda było dziecko – Jezus, na które 
był wydany wyrok śmierci, jak i na inne 
nowonarodzone dzieci. Dzieci które zo-
stały – zginęły. Święta Rodzina nie poje-
chała na wycieczkę do Egiptu, tylko rato-
wała swoje życie przed śmiercią. Gdyby 
w Egipcie obowiązywało takie prawo, 
mogłaby ubiegać się o status uchodźcy. 

Analiza językowa słowa „uchodź-
ca” może nas sprowadzić na manowce.  
Przyjrzyjmy się więc definicji według 
„Słownika Języka Polskiego” Witolda 
Doroszewskiego: Uchodźca to ten, który 
pod przymusem okoliczności wyjeżdża 
ze stałego miejsca zamieszkania (…), 
emigrant, uciekinier, wychodźca. Tym, 
co czyni kogoś uchodźcą, nie jest fakt 
opuszczenia dotychczasowego miejsca, 
ale powód, który go do tego zmusza, oko-
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zapytaj KsięDza
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Ksiądz biskup Krzysztof Zadar-
ko odpowiedzialny za sprawy 
migracji w Konferencji Epi-
skopatu Polski kilka tygodni 

temu miał spotkanie z uczniami nasze-
go liceum katolickiego. Bardzo mocno 
wybrzmiały wówczas słowa Ewangelii  
św. Mateusza: byłem głodny, a daliście Mi 
jeść, byłem spragniony a daliście Mi pić, by-
łem przybyszem, a przyjęliście Mnie, byłem 
nagi, a przyodzialiście Mnie, byłem chory, 
a odwiedziliście Mnie, byłem w więzieniu, 
a przyszliście do Mnie (Mt 25, 35-36).

Jesteśmy katolikami i dla nas zasad-
niczym wskazaniem, jak mamy postępo-
wać jest Ewangelia. Pan Jezus utożsamia 
się z ludźmi potrzebującymi – głodnymi, 
spragnionymi, przybyszami, nagimi, cho-
rymi, więźniami. Po prostu mamy im po-
magać tak, jak byśmy pomogli samemu 
Panu Jezusowi. 

W sytuacji na granicy z Białorusią jest 
jednak jeszcze inny aspekt, jak komentu-
ją to osoby kompetentne w tych kwestiach. 
Mianowicie władze Białorusi, wspierane 
lub inspirowane przez władze Rosji, użyły 
ludzi z Bliskiego Wschodu do ataku na na-
szą granicę. Widzieliśmy w mediach obra-
zy szturmujących naszą granicę migrantów, 
tam specjalnie przywiezionych przez służby 
białoruskie. I tutaj jako państwo, mamy pra-
wo i obowiązek bronić granicy, oczywiście 
adekwatnymi środkami. Jeśli jednak ktoś 
z migrantów znajdzie się na terenie Polski, to 
nasze służby mają obowiązek ich nakarmić, 
dać ciepłą odzież i udzielić pomocy medycz-
nej, gdyby taka była potrzebna.

Ważne też jest jeszcze jedno rozróżnienie, 
mianowicie uchodźcy to osoby, które musia-
ły opuścić swoje domy w czasie wojny z po-
wodu zagrożenia ich życia, a migranci to oso-
by, które po prostu szukają lepszego miejsca  

dla siebie, zwykle lepszego ekonomicznie, 
a ich życie nie jest zagrożone. W przypad-
ku uchodźców prawo międzynarodowe 
mówi, że państwo które graniczy z krajem 
uchodźców ma obowiązek przyjęcia ich  
do siebie. Jeśli uchodźca opuszcza ten są-
siedni kraj i podróżuje dalej, nie ma już 
wówczas statusu uchodźcy lecz migranta. 
Zaś migrant może być przyjęty do innego 
kraju, ale nie musi, to już zależy od polityki 
migracyjnej danego państwa.

Jak możemy pomóc wspólnie 
ludziom na granicy i tym, 
którzy jeszcze do nas przyjdą? 

W tym celu episkopat niedawno zarządził 
zbiórkę dla ofiar, jak podawałem w ogłosze-
niach: na finansowanie działań pomocowych 
na terenach przygranicznych podczas kryzy-
su migracyjnego oraz na proces długotrwa-
łej integracji uchodźców, którzy zdecydują 
się pozostać w Polsce. Poprzez Caritas te 
osoby uzyskają odpowiednią pomoc z ofiar, 
jakie były zbierane w parafiach.

Czy Kościół mówi o tych  
potrzebujących  
i robi wystarczająco dużo?

Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć 
na to pytanie, gdyż może się to dziać na kil-
ku płaszczyznach: na poziomie episkopatu, 
w parafiach i stowarzyszeniach, czy innych 
instytucjach charytatywnych, pomocowych 
i poprzez poszczególnych wierzących (wszy-
scy stanowimy Kościół). Może to być po-
moc materialna, lub duchowa i modlitewna,  
ale zawsze w duchu Ewangelii, czyli w du-
chu przykazania miłości Boga i bliźniego. 
Teraz zwłaszcza potrzeba z naszej strony 
wielkiej modlitwy wspólnej i indywidualnej, 
aby nie doszło na granicy do rozlewu krwi 
i aby nie było zabitych.

Jak można pomagać poza modlitwą? 
Dla przykładu mamy takich parafian, któ-

rzy kilka lat temu przyjęli do swojego domu 
dwie rodziny uciekinierów z Syrii, w czasie 
wojny domowej. Przez pewien czas gościli 
ich u siebie, zanim tamci pojechali dalej. Być 
może niektórzy z nas zdecydują się na taki 
krok, inni włączą się w szersze akcje ogól-
nokościelne, inni być może zdecydują się  
na bardziej stałe działania pomocowe poprzez 
instytucje charytatywne, a jeszcze inni będą 
wytrwale modlili się w tych sprawach. To oso-
bista decyzja każdego z nas i niech każdy sam 
oceni, czy robi wystarczająco dużo. 

Jak możemy pomóc 
ludziom na granicy? 

Odpowiada ks. prob. Mirosław Cholewa.



Noc cudów...
Opowiem Wam pewną historię, która wydarzyła się naprawdę. Moja babcia Józia pochodziła  
z okolic Radomia, a mój dziadek Staś z Czarnowa koło Konstancina. Ich rodzice sprzedawali mleko, 
sery i jajka na targu w Piasecznie i, jak to bywa, jedna pani drugiej pani… zeswatały swoje dzieci.

Agnieszka Domańska-Szulik

cierpienia i zapytała – co się stało? A Pan 
Roman opowiedział jej swoją historię. 
Babcia nie mogła postąpić inaczej. Zapro-
siła Pana Romana w ten szczególny dzień  
do swojego rodzinnego domu.

Jakież było zdziwienie dziadka Sta-
sia i Jadwisi, gdy zobaczyli, że babcia  
wraca z pracy z obcą osobą. To były wy-
jątkowe Święta, pan Roman zajął puste 
miejsce przy stole…

W Wigilię Bożego Narodzenia Gwiazda Pokoju drogę wskaże.
Zapomnijmy o uprzedzeniach, otwórzmy pudła słodkich marzeń.
Niechaj Aniołki z Panem Bogiem, jak Trzej Królowie z dary swymi,
staną cicho za Twoim progiem, by spełnić to, co dotąd było snami.
Ciepłem otulmy naszych bliskich i uśmiechnijmy się do siebie.
Świąt magia niechaj zjedna wszystkich, 
niech w domach będzie Wam jak w niebie...

Od tamtej historii minęło ponad 50 lat, 
pozostały pamiątkowe karty świąteczne 
z życzeniami pełnymi ciepła i serdeczno-
ści, które Romek przysyłał co roku do babci 
w podziękowaniu za tamtą wigiliją noc.

Kochani życzę Wam, aby te Święta były 
pełne miłości, otwartości. Życzę Wam, 
żeby to puste miejsce przy stole zawsze 
czekało na przyjście Pana. Jeśli tylko uwie-
rzymy, cuda zdarzają się naprawdę. 

Babcia Józia z dziadkiem Sta-
siem rozpoczęli wspol-
ne życie we wsi 
Czarnów, gdzie 

doczekali się córki Jadwi-
gi, którą kochali ponad 
wszystko. Nazywali ją 
„kwiatuszkiem”, bo była 
wesołą dziewczynką ze 
złocistymi, kręconymi 
włosami.

Czasy były ciężkie. Bab-
cia Józia oprócz pracy w polu, 
pracowała w przedszkolnej 
kuchni przy ministerstwie 
leśnictwa w Warszawie. 

Wigilie Bożego Na-
rodzenia obchodzili póź-
nym wieczorem – dziadek 
Staś z córką obrządzali 
inwentarz, ubierali zielone 
drzewko jabłkami, słomiany-
mi ozdobami, orzechami i świe-
cami, przygotowywali stół do wie-
czerzy i z niecierpliwością czekali, aż 
babcia przyjedzie ostatnim autobusem 
i będą mogli wspólnie zasiąść do wigi-
lijnej kolacji.

Tego wieczora miało być podobnie. 
Babcia po całym dniu pracy, jak zawsze 
wracała z Warszawy autobusem linii 710, 
gdy zdarzyło się coś, co na zawsze zosta-
ło w jej pamięci. W pewnym momencie, 
na którymś z przystanków, do autobusu 
wsiadł zapłakany mężczyzna i mimo, że 
autobus był prawie pusty usiadł koło mo-
jej babci. Ten mężczyzna to Pan Roman, 
który niedawno stracił swoją ukochaną 
córkę, która zmarła na zapalenie płuc. 
Nie wiedział, co ze sobą począć, bez za-
stanowienia wyszedł z domu, wsiadł do 
pierwszego lepszego autobusu, nie mógł 
znieść myśli, że te Święta spędzi bez swo-
jego ukochanego dziecka. Gdy usiadł koło 
mojej babci, ta kochana i ciepła kobieta 
nie mogła przejść obojętnie obok jego 
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Co słyChać poD aniołami

 Babcia Józia i dziadek Staś.
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PONIEDZIAŁEK 27.12.2021 OD 17.00
(1 ksiądz) ul. Słoneczna po stronie stawów od p. Seligi przy ul. Wojska 
Polskiego,
(2 księży) na ul. Słonecznej z obu stron.
WTOREK 28.12.2021 OD 17.00
(2 księży) ul. Jedności – Lesznowola Pole,
(1 ksiądz) ul. Żytnia.
ŚRODA 29.12.2021 OD 17.00
(1 ksiądz) ul. Topolowa – Lesznowola, 
(1 ksiądz) ul. Bankowa,
(1 ksiądz) ul. Słoneczna – Lesznowola Pole.
CZWARTEK 30.12.2021 OD 17.00
(4 księży) Lesznowola, ul. Gminna z przyległymi, ale bez ul. Lisiej. 
Niedziela 2.01.2022 od 16.00
(1 ksiądz) Magdalenka, ul. Polna od strony lasu.
PONIEDZIAŁEK 3.01.2022 OD 17.00 
(3 księży) Lesznowola, ul. Szkolna i przyległe.
WTOREK 4.01.2022 OD 17.00
(3 księży) osiedle „Zielone ogrody” przy ul. Poprzecznej – Lesznowola 
Pole, (1 ksiądz) ul. Poprzeczna. 
ŚRODA 5.01.2022 OD 17.00
(3 księży) ul. Biedronki i przyległe – Lesznowola Pole.
SOBOTA 8.01.2022 OD 9.00
(2 księży) ul. Wojska Polskiego – z obu końców ulicy, z przyległymi, 
(ul.Przytulna i ul. Polna – konieczny samochód) – Władysławów,
(1 ksiądz), ul. Zielona, ul. Pełni Księżyca i ul. Motocyklistów – Władysła-
wów. 
NIEDZIELA 9.01.2022 OD 16.00
(1 ksiądz) ul. Przyjazna, ul. Grażyny oraz ul. Polna nr16a i 6,  
także ul. Sasanki i pobliskie – Łazy. 
PONIEDZIAŁEK 10.01.2022 OD 17.00
(1 ksiądz) ul. Polna – Lesznowola Pole,
(2 księży) ul. Końcowa.

Sprawdź, kiedy 
odwiedzi Cię ksiądz
Jako duszpasterze jesteśmy gotowi nieść Wam Boże błogosławieństwo w czasie wizyty  
duszpasterskiej, ale widzimy, że sytuacja pandemiczna jest niezwykle trudna.  
Dlatego pozostawiamy Wam swobodę decydowania, czy wolicie się z nami spotkać danego dnia 
kolędowego w kościele, czy wolicie, abyśmy odwiedzili Was w domu. W tym drugim przypadku 
można będzie zgłosić się poprzez formularz na stronie internetowej (podobnie jak w ubiegłym 
roku) lub danego dnia na furtce wywiesić kartkę z napisem „oczekujemy księdza”, a wówczas,  
z zachowaniem zasad sanitarnych, odwiedzimy Was w Waszym domu niosąc Boże błogosławieństwo.

opracował: ks. Mirosław Cholewa

WTOREK 11.01.2022 OD 17.00 
(4 księży) Kolonia Warszawska i ul. Ułanów  
– z obu krańców miejscowości.
ŚRODA 12.01.2022 OD 17.00
(2 księży) Wólka Kosowska – jeden rozpocznie na ul. Polnej i Nadrzecznej 
przejdzie na Al. Krakowską, drugi na Al. Krakowskiej po stronie parzystej 
i wróci drugą stroną Al. Krakowskiej, 
(1 ksiądz) Łazy, ul. Radiostacja, od budynków przy ul. Przyszłości  
do p. Stręków na Al. Krakowskiej
CZWARTEK 13.01.2022 OD 17.00
(1 ksiądz) rozpocznie ul. Zdrowotną od strony ul. Lazurowej – Marysin, 
(3 księża) ul. Ludowa z obu końców ulicy wraz z przyległymi.
PIĄTEK 14.01.2022 OD 17.00
(1 ksiądz) Łazy, Al. Krakowska (od ul. Kwiatowej do Marysina)  
– początek stroną nieparzystą od ul. Kwiatowej  
wraz z budynkami na ul. Gruntowej przy Al. Krakowskiej,
(1 ksiądz) ul. Krzywa z przyległymi – zacznie od Al. Krakowskiej,
(1 ksiądz) Marysin – Al. Krakowska – zacznie od strony ul. Krzywej. 
SOBOTA 15.01.2022 OD 9.00
(3 księży) Lesznowola – na ul. Okrężnej z obu końców ulicy  
wraz z przyległymi, (1 ksiądz) Lesznowola, ul. Lisia.
NIEDZIELA 16.01.2022 OD 16.00
(1 ksiądz) Łazy, ul. Kształtki, ul. Dobra, ulice: Daleka i Bliska.
PONIEDZIAŁEK 17.01.2022 OD 17.00
(3 księży) osiedle „Słoneczna Magdalenka”, ul. Olchy i przyległe.
WTOREK 18.01.2022 OD 17.00
(1 ksiądz) Łazy, ul. Alpejska, 
(2 księży) Łazy, ul. Słowicza, ul. Podleśna (za Al. Krakowską  
w okolicach ul. Usługowej), ul. Usługowa i ul. Dolna,
(1 ksiądz) Łazy, ul. Spokojna, ul. Marzeń i ul. Szmaragdowa,
(1 ksiądz) Łazy, ul. Konwaliowa.
ŚRODA 19.01.2022 OD 17.00
(3 księży) Łazy, ul. Wąska z obu końców ulicy. 

Wizyta DuszpastersKa aD 2021/22
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CZWARTEK 20.01.2022 OD 17.00
(1 ksiądz) ul. Wiejska – od Al. Krakowskiej do ul. Wrzosowej  
wraz z ul. Sezamkową (razem z ul. Wiejską 47a, b, c) i przyległymi,
(1 ksiądz) Łazy, ul. Wiejska – od kościoła do ul. Wrzosowej,
(1 ksiądz) Łazy, ul. Wrzosowa i ul. Miła,
(1 ksiądz) Magdalenka, ul. Akacjowa – początek od ul. Sosnowej. 
PIĄTEK 21.01.2022 OD 17.00
(1 ksiądz) Łazy, ul. Perłowa i ul. Diamentowa, 
(2 księży) Łazy, ul. Kwiatowa (od obu końców ulicy),
(1 ksiądz) Łazy, Al. Krakowska (od Marysina do Radiostacji).
SOBOTA 22.01.2022 OD 9.00
(2 księży) Wilcza Góra, ul. Jasna łącznie z ulicami prostopadłymi (z obu 
końców ulicy) i Gajówka,
(2 księży) Wilcza Góra, ul. Przyleśna i Polna z obu końców ulicy,
(1 ksiądz) Wilcza Góra, ul. Żwirowa. 
NIEDZIELA 23.01.2022 OD 16.00
(1 ksiądz) Magdalenka, ul. Sosnowa i ul. Paprociowa.
PONIEDZIAŁEK 24.01.2022 OD 17.00
(1 ksiądz) Magdalenka, ul. Pionierów od ul. Leśnej i dalej ul. Wiśniowa od 
ul. Brzozowej (łącznie z budynkami na ulicach Leśnej i Brzozowej między 
ulicami Wiśniową a Pionierów),
(1 ksiądz) Magdalenka, ul. Ogrodowa – początek od ul. Brzozowej
(1 ksiądz) Łazy, ul. Łączności – strona nieparzysta od ul. Rolnej do Al. 
Krakowskiej włącznie (do p. Rękawków) wraz z ul. Krótką.
WTOREK 25.01.2022 OD 17.00
(2 księża) Magdalenka, ul. Jałowcowa z obu końców ulicy,
(2 księża) Łazy, ul. Familijna i ul. Polna do nr 12, z obu końców ulicy.
ŚRODA 26.01.2022 OD 17.30
(3 księża) Magdalenka, ul. Słoneczna na odcinku od ul. Lipowej do ul. Ja-
rzębinowej i ul. Jarzębinowa (początek na Jarzębinowej – od ul. Sosnowej).
CZWARTEK 27.01.2022 OD 17.00
(2 księży) Magdalenka, ul. Świerkowa i ul. Graniczna,
(1 ksiądz) Magdalenka, ul. Słoneczna od ul. Lipowej do ul. Granicznej,
(1 ksiądz) Magdalenka ul. Modrzewiowa – początek od ul. Granicznej.
PIĄTEK 28.01.2022 OD 17.00
(2 księży) Łazy, ul. Łączności strona parzysta od Derd do ul. Spokojnej – 
z obu końców ulicy,
(2 księży) Łazy, ul. Łączności numery parzyste od Al. Krakowskiej (z bu-
dynkiem na Al. Krakowskiej) do ul. Spokojnej – z obu stron ul. Łączności.

SOBOTA 29.01.2022 OD 9.00
(1 ksiądz) ul. Szklarniowa, Al. Krakowska i Sękocin Las – ul. Czetwertyń-
skiej, ul. Cedrowa, ul. Cyprysowa i pozostałe,
(2 księża) ul. Jasna wraz z osiedlem „Aura Magdalenka”,
(2 księża) ul. Podleśna – z obu końców ulicy wraz z przyległymi.
NIEDZIELA 30.01.2022 OD 16.00
(1 ksiądz) Magdalenka, ul. Klonowa – początek od ul. Sosnowej.
PONIEDZIAŁEK 31.01.2022 OD 17.00 
(2 księża) Łazy II, ul. Produkcyjna 8.
WTOREK 1.02.2022 OD 17.00
(1 ksiądz) Łazy II, ul. Przyszłości 7,
(1 ksiądz) Łazy II, ul. Przyszłości 9.
ŚRODA 2.02.2022 OD 17.00
(1 ksiądz) Łazy II, ul. Przyszłości 2, 3, 4, 6, ul. Pozytywna, ul Pespektywy 
i przyległe.
CZWARTEK 3.02.2022 OD 17.00
(2 księży) Kuleszówka.
SOBOTA 5.02.2022 OD 9.00
(1 ksiądz) ul. Projektowana, ul. Mała, ul. Środkowa, ul. Skrajna,
(1 ksiądz) kolejno: ul. ks. Słojewskiego (na odcinku od cmentarza  
do szkoły), ul. Rolna i ul. Irysowa, ul. Makowa, ul. Łączności 1D i 1J,  
ul. Makowa, ul. ks. Słojewskiego, ul. Rolna,
(1 ksiądz) ul. Masztowa, ul. Różana i ul. Sosnowa,
(1 ksiądz) ul. Łączności (na odcinku od cmentarza do ul. Polnej  
[strona parzysta i nieparzysta] – początek od cmentarza),  
ul. Lipowa (plus ul. Łączności 5 i 7).
PONIEDZIAŁEK 7.02.2022 OD 17.00 
(1 ksiądz) Łazy II, ul. Przyszłości 11.
WTOREK 8.02.2022. OD 17.00
(1 ksiądz) Magdalenka, ul. Lipowa i ul. ks. Słojewskiego  
(początek od ul. Słonecznej do kościoła).
ŚRODA 9.02.2022 OD 17.00
(1 ksiądz) Łazy II, ul. Lokalna i ul. Produkcyjna  
– początek od ul. Produkcyjnej.
CZWARTEK 10.02.2022 OD 17.00
(2 księży) Magdalenka, ul. Okrężna – z obu końców ulicy.
PIĄTEK 11.02.2022 OD 17.00
(2 księża) Łazy, ul. Łączności – strona parzysta z obu stron (jeden z księży 
rozpocznie od p. Grochalów na Al. Krakowskiej, drugi od ul. Polnej  
wraz z ul. Agatową).
SOBOTA 12.02.2022 OD 9.00
(1 ksiądz) Magdalenka, od ul. Krańcowej i potem na ul. Piaskowej  
od ul. Kaczeńców,
(1 ksiądz) Magdalenka, na ul. Zielonej od ul. Kaczeńców,  
ul. Kwiatowej i ul. Środkowej,
(1 ksiądz) Magdalenka, od ul. Posępnej, ul. ks. Słojewskiego 17  
i ul. Grójecka i ul. Wesoła – od ul. Kaczeńców.
PONIEDZIAŁEK 14.02.2022 OD 17.00
(1 ksiądz) Magdalenka, ul. Akacjowa,
(1 ksiądz) Magdalenka, ul. Brzozowa – od ul. Lipowej do ul. Granicznej.
WTOREK 15.02.2022 OD 17.00
(3 księży) Łazy, ul. Koncertowa, ul. Teatralna i przyległe (całe nowe osiedle 
przy oczyszczalni).
ŚRODA 16.02.2022 OD 17.00
(1 ksiądz) Magdalenka, ul. Dębowa od ul. Sosnowej,
(1 ksiądz) Magdalenka, ul Orzechowa – początek od ul. Sosnowej.
Czwartek 17.02.2022 od 17.00
(4 księża) Łazy, osiedle „Willa Magdalenka”.
PIĄTEK 18.02.2022 OD 17.00
(3 księży) Magdalenka, ul. Leśna (z obu krańców).
SOBOTA 19.02.2022 OD 9.00
(1 ksiądz) Łazy, ul. Łączności strona nieparzysta  
– rozpocznie od strony Derd,
(1 ksiądz) Łazy, domy przy ul. Bukietowej i inne,
(1 ksiądz) Łazy, od ul. Cichej w stronę Derd,
(1 ksiądz) Łazy, od Al. Krakowskiej do ul. Cichej i ul. Cicha.
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Nie jesteśmy Bogu obojętni
Obojętność jest grzechem przeciwnym miłości Boga i człowieka. Przeciwnym cnocie,  
którą winniśmy pielęgnować w czasie Bożego Narodzenia – w sposób szczególny.  
Betlejem to miejsce, gdzie Bóg pochyla się nad Swoim stworzeniem,  
by przez Wcielenie pokazać nam, że to On pierwszy nas umiłował (por 1 J 4, 10). 

Monika Burkacka, teolog

Jezus zapytany o to, które przyka-
zanie jest pierwsze odpowiada: 
Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz 
jest jeden. Będziesz miłował Pana, 

Boga swego, całym swoim sercem, całą 
swoją duszą, całym swoim umysłem i całą 
swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz mi-
łował swego bliźniego jak siebie samego. 
Nie ma innego przykazania większego od 
tych (Mk 12, 29-31). Człowiek został po-
wołany do miłości Boga i drugiego czło-
wieka, czego wyraz znajdujemy w Deka-
logu (por. KKK 2083, 2196). Jednak to 
Bóg umiłował człowieka jako pierwszy. 
Nie pozostaje obojętny wobec ludzi i wy-
chodzi im naprzeciw, kierując ku Sobie. 
Dzięki Jego inicjatywie mamy możli-
wość zwrócenia naszego serca i duszy 
ku Niemu. Mamy możliwość dania Mu 
odpowiedzi lub pozostania obojętnym, 
zaniechania miłości.

Ja jestem Pan, twój Bóg  
(Wj 20, 2) – Miłość Boga

Będziesz miłował Pana Boga swego 
całym swoim sercem, całą swoją du-
szą i całym swoim umysłem (Mt 22, 37;  
por. KKK 2083). 

Słowa te nawiązują do wezwania, które 
Bóg kieruje w stronę Narodu Wybranego: 
Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem 

szczerą miłością na miłość Bożą. Pierwsze 
przykazanie każe nam miłować Boga nade 
wszystko, a wszystkie stworzenia – dla Nie-
go i ze względu na Niego. (KKK 2093, por. 
Pwt 6, 4-5). Miłość do człowieka wynika 
z miłości do Boga. Jeśli jej zaniechamy, 
pozostaniemy obojętni wobec cierpienia 
bliźniego, będziemy oddalać się nie tylko 
od siebie nawzajem, ale także od Dawcy 
Życia. Tymczasem człowiek jest wezwany 
(…) by ukazywać Boga przez swoje dzia-
łanie, gdyż został stworzony na obraz i po-
dobieństwo Boże (KKK 2085). Na wzór 
Boga, który wychodzi naprzeciw nam, 
także my jesteśmy zobowiązani do tego, 
by wychodzić naprzeciw drugiemu czło-
wiekowi. 

Miłość Boga i człowieka w czynie 
Miłość do człowieka jest owocem 

miłości do Boga. Przykładem wprowa-
dzenia tej prawdy w czyn jest Matka 
Teresa z Kalkuty, która nigdy nie prze-
szła obojętnie wobec cierpienia. Nie 
tylko ludzkiego, ale także Bożego, po-
nieważ powołaniem Misjonarek Miłości 
(zgromadzenia założonego przez Świętą 
z Kalkuty) jest zaspokajanie pragnienia 
Chrystusa na krzyżu. Chrystusa, który 
ukrywa się w przebraniu najbiedniej-
szych z biednych tego świata. 

– Panem jedynym (Pwt 6, 4). Bóg jest 
Tym, który pozwala się poznać, pragnie 
by (…) człowiek przyjął Go i adorował 
(KKK 2084). To On wyprowadza Naród 
Wybrany z niewoli i zwraca się do nie-
go: Ja jestem Pan, twój Bóg (Wj 20, 2). 
Tymi słowami Bóg nakłada na wiernego 
obowiązek, aby strzegł i urzeczywistniał 
w swoim życiu trzy cnoty teologalne oraz 
unikał grzechów, które są im przeciwne 
(Kompendium KKK 442; por. KKK 2083-
2094, 2133-2134). 

W Katechizmie Kościoła Katolickiego 
(KKK 2094) przedstawiony został kata-
log grzechów przeciwnych miłości Boga, 
a który na pierwszym miejscu wymienia 
obojętność – zaniedbanie lub wręcz od-
rzucenie miłości Boga. Nie dopuszcza  
do głosu tego, co w człowieku jest funda-
mentem istnienia – miłości, którą obdarza 
nas Stwórca i miłości do Stwórcy, który 
nieustannie obdarza życiem. 

Przykazanie nowe daję wam,  
abyście się wzajemnie miłowali 
tak, jak Ja was umiłowałem  
(J 13, 34) – Miłość bliźniego

W Katechizmie Rzymskim III, II, 4 (ka-
techizm zaaprobowany przez Sobór Tryden-
cki) czytamy: Wiara w miłość Boga obejmu-
je wezwanie i zobowiązanie do odpowiedzi 
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Nieustanna zmienność rzeczy
Listopad i grudzień upłynął nam 
na nauce i wyostrzonym  
spojrzeniu na stan zdrowia 
wszystkich w szkole.  
Każdy pozytywny wynik  
testu na Covid-19  
był powodem zmian. 

Dorota Koprowska, dyrektor KLO

l Raz tu, raz tam Uczniowie mieli kwa-
rantanny, a ich klasy przechodziły na na-
uczanie zdalne. I tak po kolei klasy 1a, 1b, 
2b, 3e i 2c podejmowały naukę w domu 
przed komputerem i wracały do ławek 
szkolnych. Z trudem, ale jednak nauczyli-
śmy się nowego sposobu funkcjonowania. 
Raz tu, raz tam. Chorują nauczyciele i pra-
cownicy szkoły, co wpływa na plan zajęć 
i przypomina, że miał rację Kartezjusz 
mówiąc o nieustannej zmienności i pro-
wizoryczności ludzkiego życia. Działamy, 
uczymy się, spotykamy i cieszymy każ-
dym normalnym dniem. 
l Sytaucja migracyjna W przeddzień 
Święta Niepodległości, 10 listopada 
2021 r. odwiedził nas ks. bp Krzysztof 
Zadarko, przewodniczący Rady Konfe-

rencji Episkopatu Polski ds. Migracji, 
Turystyki i Pielgrzymek. Przybliżył nam 
sytuację migracyjną na całym świecie. 
Opowiadał o swoich doświadczeniach 
zdobytych podczas odwiedzania obozów 
dla uchodźców oraz o warunkach tam pa-
nujących. Przypomniał stanowisko Koś-
cioła i odniósł się do aktualnej sytuacji  

na granicy polsko-białoruskiej. Mogli-
śmy zadać nurtujące nas pytania i podjąć 
osobiste refleksje. 
l Żołnierze 15.11.2021 r. naszą szkołę 
odwiedzili żołnierze. Uczniowie klasy 3e 
uczestniczyli w prezentacji na temat służ-
by wojskowej. Żołnierze zaprezentowali 
uczniom sprzęt będący na wyposażeniu 
Wojsk Obrony Terytorialnej oraz podzie-
lili się swoją wiedzą i doświadczeniem 
ze służby. Dowiedzieliśmy się, że Wojska 
Obrony Terytorialnej przeznaczone są do: 
realizacji przedsięwzięć z zakresu: zarzą-
dzania kryzysowego, prowadzenia samo-
dzielnych działań niekonwencjonalnych, 
przeciwdywersyjnych, prowadzenia dzia-
łań obronnych we współdziałaniu z woj-
skami operacyjnymi.
l Podarki Grudzień to czas obdarowywa-
nia. Akcjami podejmowanymi na terenie 
szkoły chcemy wesprzeć dzieci i młodzież 
z rodzinnego domu dziecka oraz z pogoto-
wia opiekuńczego. Samorząd szkolny zor-
ganizował zbiórkę potrzebnych rzeczy oraz 
kiermasz Mikołajkowy. 
l Życzenia Wszystkich czytelników Mag-
dalenki obdarowujemy najcieplejszymi ży-
czeniami zdrowia, radości i dobra na czas 
Bożego Narodzenia i na cały nadchodzący 
2022 rok. 

 Spotkanie z ks. bp. Krzysztofem Zadarko, podczas którego rozmawialiśmy o obozach dla uchodźców.

 Mogliśmy ks. biskupowi Zadarko zadać pytania nurtujące nas w związku z sytuacją migracyjną. 

WieśCi ze szKoły
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polsKie KośCioły W Wilnie

Tradycyjnie był on kościołem 
skupiającym Polaków na Li-
twie, a z uwagi na charyzma-
tycznych, mających doskonały 

kontakt z młodzieżą akademicką księży, 
pełnił analogiczną rolę jak kościół Św. 
Anny w Warszawie. 

Idąc wąską ulicą Dominikańską (Do-
minikonu) nie sposób dostrzec, z jak 
ogromną i majestatyczną świątynią 
mamy do czynienia. Kościół stoi bowiem 
bokiem do ulicy i nie ma właściwie fa-
sady, a wspaniałą kopułę o wysokości 51 
metrów można dostrzec jedynie z dale-
ka. Uchodzi za jeden z najokazalszych 
i najwspanialszych zabytków dojrzałego 
i późnego baroku. Wchodząc do środka, 
warto zwrócić uwagę na bogaty rokoko-
wy portal, aby przekonać się o geniuszu 
Glaubitza, twórcy budowli. Pomagali mu 
Franciszek Ignacy Hoffer, autor wystroju 
wnętrza i twórca przepięknej rokokowej 
dekoracji, uzupełnionej freskami Jana 
Tobiasza Dedreysztena. 

W czasach Giedymina
Według przypuszczeń historyków, nie-

duży (zapewne drewniany) kościół stał 
w tym miejscu już w czasach Giedymi-
na (dziadka Władysława Jagiełły). Około 
1408 r. książę Witold zbudował kościół 
Świętego Ducha, a w 1501 r. Aleksander 
Jagiellończyk przekazał go najstarszemu 
na Litwie zakonowi dominikanów. Pod ko-
niec XVII w. kościół został rozbudowany 
i odnowiony. Wystrój wewnętrzny powstał 
w początku II połowy XVIII wieku. 

Szesnaście ołtarzy
W kościele jest aż szesnaście ołtarzy; co 

ciekawe ambona i konfesjonał scalone są 
w jeden obiekt. Kościelne organy są dzie-
łem mistrza Adama Caspariniego. Pocho-
dzą z XVIII w. i są jedynym, niemal całko-

Bohater naszej dzisiejszej opowieści położony jest w centrum starego miasta, sto metrów od dawnego 
pałacu biskupiego, dziś siedziby prezydenta Republiki Litewskiej. Kościół Świętego Ducha  
i klasztor dominikanów, bo o nim mowa, jest jedynym kościołem w Wilnie, w którym Msze święte,  
a jest ich w niedzielę aż sześć, odprawiane są wyłącznie w języku polskim.

Andrzej Dudziński, z-ca Ambasadora RP w Republice Litewskiej

się w bocznym ołtarzu w kościele Świętego 
Ducha, gdzie stał się celem pielgrzymek. 
W 2005 r. decyzją metropolity wileńskiego 
kard. A. Bačkisa obraz został przeniesio-
ny do pobliskiego kościoła Świętej Trójcy. 
Decyzja spowodowana była chęcią propa-
gowania kultu Miłosierdzia Bożego w koś-
ciele, który nie będzie postrzegany jako 
stricte polski.

Obok kościoła przy ul. Św. Ignacego 
(Ignoto), w 1501 r. założono klasztor do-
minikanów. W 1807 r. decyzją władz car-
skich, podobnie jak inne klasztory, prze-
kształcony został w więzienie. Trzymano 
tu wielu polskich patriotów – filaretów 
oraz uczestników powstań: listopadowego 
i styczniowego. 

wicie oryginalnym instrumentem tego typu 
na Litwie. Obecnie podlegają konserwacji. 
W prawej nawie znajduje się ołtarz, przy 
którym, zgodnie z tradycją, nabożeństwa 
słuchali patrioci wileńscy, którzy stąd wy-
ruszyli na powstanie styczniowe w 1863 r.

W 1948 r. z zamykanego wtedy kościoła 
Św. Michała został przeniesiony do kościo-
ła Świętego Ducha obraz Jezusa Miłosier-
nego. Obraz został namalowany w 1934 r.  
przez polskiego artystę Eugeniusza Kazi-
mirowskiego według wskazówek siostry 
Faustyny Kowalskiej. Po kilku miesiącach 
został wywieziony do wsi Nowa Ruda. 
W latach 1987-2005, staraniem pracujące-
go wówczas w Wilnie ks. Tadeusza Kon-
drusiewicza, obraz ten ponownie znalazł 

Najbardziej polski
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OGŁOSZENIA	STAŁE
MSZE ŚW. w niedziele o godz.  
8.30, 9.45 (od 19.12.2021),  
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 niedzie-
le miesiąca po mszy św. o 11.00 oraz 
w pierwsze czwartki miesiąca po mszy św. 
od 18.00 do 19.30. 
CAŁODZIENNA ADORACJA zapra-
szamy 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 miłosier-
dzia. kobiece spotkania biblijne w czwart-
ki o Godz. 19.30 w domu miłosierdzia. 
ministranci mają zbiórki dwa razy w mie-
siącu – 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
W WIGILIĘ 24 Grudnia nie będzie mszy 
św. o Godz. 18.00.
W UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NA-
RODZENIA pasterka o 22.00 i o 24.00 
w kościele w maGdalence i w kaplicy 
w lesznowoli o 22.00.
KOLĘDA po uroczystości bożeGo 
narodzenia księża rozpoczynają kolędę, 
na czas jej trwania odwołujemy w kościele 
msze św. w soboty o Godz. 9.00, zaś w ka-
plicy w lesznowoli w środy o Godz. 19.00.
SYLWESTER na zakończenie roku 
pańskieGo 2021 msza św. dziękczynna 
w kościele o Godz. 17.00 i w kaplicy 
w lesznowoli również o Godz. 17.00.

NOWY ROK I TRZECH KRÓLI  
uroczystość świętej bożej rodzicielki 
1 stycznia 2022 rp oraz w uroczystość 
trzech króli 6.01., msze św. jak w każdą 
niedzielę.
UROCZYSTY RÓŻANIEC z rozważania-
mi w pierwszą sobotę 1 stycznia  
o godz. 17.00.
MSZA ŚW. ZA KOŁA RÓŻAŃCOWE  
3 stycznia o godz. 18.00.
MSZA ŚW. ZA DUSZE W CZYŚĆCU 
CIERPIĄCE we wtorek 4 stycznia  
na mszy św. o Godz. 18.00.
MODLITWA ZA KAPŁANÓW 
I O NOWE POWOŁANIA KAPŁAŃ-
SKIE podczas adoracji najświętszeGo 
sakramentu, w czwartek 6 stycznia  
po mszy św. o Godz. 18.00.
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA  
7 stycznia, o Godz. 7.30 spowiedź i o Godz. 
8.00 msza św. w kaplicy w lesznowoli; 
spowiedź 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.
MSZA ŚW. MAŁŻEŃSKA  
9 stycznia o godz. 18.00.
WYPOMINKI 14 stycznia 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,  
Barbara Habich, Mirosława Osińska (korekta).

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata  
i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. 

Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie. 
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz  

uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże Narodzenie. 
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei więźniom,  
tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego,  

moralnego i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie. 
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są  

twoje możliwości i jak wielka jest twoja słabość, jest Boże Narodzenie. 
Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie,  

Zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie. 
Matka Teresa z Kalkuty 

DOBRYCH ŚWIĄT ŻYCZY REDAKCJA „MAGDALENKI” 
RAZEM Z KS. PROBOSZCZEM MIROSŁAWEM CHOLEWĄ 

I KS. RYSZARDEM GOŁĄBKIEM, REDAKTOREM NACZELNYM
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Proszę opowiedzieć o sobie.
Do Łaz przyjechałam z Tokarni 

– małej, pięknie położonej wsi w Be-
skidzie Makowskim. Z zawodu jestem 
technologiem żywienia i choć nie za-
wsze się to łączy, uwielbiam karmić 
ludzi – gotować, piec i patrzeć, jak 
zapachy i smaki z kuchni cieszą mo-
ich bliskich. W niedużej odległości  
od mojego domu pobudował się mój 
syn – Dominik ze swoja rodziną. Mam 
fajną synową – Edytkę oraz troje wspa-
niałych wnucząt, z którymi często prze-
bywam. Interesuję się sportem. Kibicu-
ję tenisistom, siatkarzom, uwielbiam 
oglądać lekkoatletykę i sporty zimowe. 
Dużą radość sprawia mi chodzenie  
po górach. W wolnym czasie słucham 
chorałów gregoriańskich, pochłaniam 
książki, a szczególnie literaturę piękną. 
Dużo czasu spędzam także w ogrodzie 
– kontakt z naturą, roślinami sprawia 
mi wielką przyjemność. Choć zdecydo-
wanie najbardziej cenię sobie spotkania 
z ludźmi. Kto mnie zna, wie, że moja 
furtka jest zawsze otwarta, a nierzadko 
zaskakują mnie i cieszą wizyty nieza-
powiedzianych gości, którzy wiedzą że sprawią mi radość, wchodząc 
na kawę i po dawkę uśmiechu.
Czy jest pani zżyta z parafią i dlaczego?

Kocham swoją parafię z wielu powodów. Przede wszystkim księża 
– zawsze można liczyć na ich pomoc i wsparcie. Świetnie działają-
cy i rozwijający się Dom Rekolekcyjny. Wiele razy korzystałam tutaj 
z rekolekcji zamkniętych. Kiedy tylko mogę, biorę udział we Mszy 
św. i adoracji Najświętszego Sakramentu w ciągu tygodnia. Bar-
dzo doceniam, że jako parafianie mamy możliwość adoracji, bo nie 
w jednej parafii, ludzie by sobie tego życzyli. Od wiosny tego roku 
uczestniczę również w spotkaniach biblijnych. Niedawno zostałam 
poproszona o podjęcie zaszczytnej służby przewodniczenia Radzie 
Parafialnej. Zawsze z uznaniem spoglądałam na osoby angażujące 
się w służbę w parafii i sama też chcę oddać swój czas i włączać się 
w prace rady. Życie wspólnoty Kościoła w naszej parafii jest napraw-
dę wyjątkowe. Powstaje wiele inicjatyw i przedsięwzięć, jak prężnie 
działające grupy i wspólnoty modlitewne, spotkania biblijne, koła 
różańcowe, kawiarenka, biblioteka, Caritas czy nasz miesięcznik… 
Bardzo cieszy wybudowana katolicka szkoła podstawowa i liceum. 
Zachwyca mnie w naszej parafii to, jak wiele osób świeckich jest za-
angażowanych – non profit – w te liczne dzieła, oddając swój czas, 
talenty i tworząc jedną wielką rodzinę. 

Jak wyglądają przygotowania 
w Pani domu do Świąt Bożego 
Narodzenia?

Atmosferę nadchodzących Świąt 
wyczuwa się wraz z rozpoczęciem ad-
wentu. Msze św. roratnie z lampiona-
mi o wczesnym poranku wprowadzają 
w piękny klimat oczekiwania. Przeży-
wanie rekolekcji, spowiedzi, godzinek 
pomaga nie ulegać proponowanej przez 
markety i reklamy, tak zwanej „magii 
świąt”. Potrawy świąteczne przygo-
towujemy rodzinnie, między innymi 
wspólnie z siostrą i na tyle wcześnie, 
aby w Święta móc skupić się i prze-
żyć to, co najważniejsze w tym czasie 
– Boże Narodzenie. Potraw na stole 
musi być 12, bo wnuki skrupulatnie za-
wsze to liczą. W samą Wigilię wszyscy 
wspólnie siedzimy przy stole nakrytym 
białym obrusem. Zgodnie z tradycją 
z mojego domu rodzinnego, stół jest 
świątecznie nakryty przez cały okres 
Bożego Narodzenia. Centralne miej-
sce zajmuje figurka Jezusa na sianku 
(przywieziona przez syna z Betlejem). 
Przed wieczerzą głowa rodziny czyta 

fragment z Ewangelii o Narodzeniu Pańskim. Zapalona świeca sym-
bolizuje Jezusa. Ważnym i stałym momentem dla nas jest modlitwa  
za bliskich nam zmarłych, w tym mojego męża Piotra i 5-letniego 
synka Konradka, którzy od nas odeszli, ale wierzymy, że są tu teraz 
z nami przy stole. Dzielimy się opłatkiem, składamy życzenia, kolę-
dujemy, ciesząc się sobą i czekając na Pasterkę.
Może poda Pani jakiś ciekawy zwyczaj lub sposób nakrywania 
do stołu?

Pamiętam piękne góralskie tradycje z domu rodzinnego – przy-
toczę jedną z nich. Ojciec, krojąc chleb przy stole, wkładał opła-
tek w pierwszy kawałek (tzw. „piętkę”). Ta kromka chleba leżała  
pod siankiem na stole przez okres Bożego Narodzenia. Wiosną, kiedy 
ojciec zaczynał orać pole, ten chleb z opłatkiem wkładał w pierwszą 
skibę. Wodą święconą kropił pole i modlił się o Boże błogosławień-
stwo i dobre plony. To piękne wspomnienie.
Czego Pani chciałaby życzyć w imieniu swoim i Rady Parafialnej 
naszym Czytelnikom?

Niech w te Święta w naszych sercach zagości pokój, przebacze-
nie, radość i szczęście. Życzę pięknych i dobrych spotkań rodzinnych. 
Niechaj Jezus narodzi się w nas i nam błogosławi w każdym dniu No-
wego Roku. Życzę również, aby każdy odkrył swoje miejsce w parafii 
i poczuł, że ma w niej swój drugi dom. 

Kocham gości
zofia ziętara – mieszka w Łazach ponad czterdzieści lat. Prowadzi otwarty dom i bardzo lubi 
karmić ludzi. Opowie nam o przygotowaniach do Świąt i tradycjach ze swoich rodzinnych stron.

Rozmawiała Urszula Bulicz

12     Magdalenka	

Cenię sobie spotkania z ludźmi.  
Kto mnie zna, wie, że moja furtka  
jest zawsze otwarta, a nierzadko  
zaskakują mnie i cieszą wizyty  

niezapowiedzianych gości, którzy wiedzą, 
że sprawią mi radość, wchodząc  
na kawę i po dawkę uśmiechu. 
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