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Zamiast Wstępniaka

Najprostsze i niepodważalne dotąd rozróżnienie płci, dziś – także 
w Polsce – zaczyna być „passe” wobec kilkudziesięciu płci lanso-
wanych przez różne postępowe środowiska. Najbardziej jednak zdzi-
wiło mnie i nawet rozśmieszyło coś zupełnie innego – najwyższy 
budynek Unii Europejskiej, który stoi w Warszawie. Kilka miesięcy 
temu media ogłosiły, że właśnie taki budynek powstał przy zbiegu 
al. Jana Pawła II i ul. Chmielnej w Warszawie i nazywa się Var-
so Tower. Wysokość tego budynku to 310 m. Jak można wyczytać 
choćby we WPROST.pl warszawski wieżowiec przewyższył najwyż-
sze do tej pory budynki we Frankfurcie nad Menem, Mediolanie czy 
Paryżu. Dlaczego więc zamiast dumy, budzi się we mnie śmiech? 
Dlatego, że choćby budynek we Frankfurcie ma dach na wysokości 
259 m, a ten w Warszawie jedynie 230 m. Reszta, to osiemdziesię-
ciometrowa iglica. Według takiego pomiaru mój wzrost to 2 m 30 
cm z ręką uniesioną do góry. Ale nie, do takich koncepcji jeszcze 
nie doszliśmy. Ale może i to tylko kwestia czasu? 

Krzywe zwierciadło
Oświeceniowi twórcy uznali, że nauki będą dużo skuteczniejsze, jeśli  
połączy się je z zabawą. Dlatego jako główną metodę naprawy  
„świata zepsutego” wybrali krzywe zwierciadło satyry. Deformując obraz 
świata, wyolbrzymiając jego wady, wywoływali śmiech i jednocześnie refleksję czytelnika. 
A wszystko dlatego, że satyra działa skuteczniej niż nawet najpoważniejsza krytyka,  
ponieważ ludzie bardziej boją się ośmieszania, które odbiera poczucie ważności i pewność siebie.

Ryszard Gołąbek, pallotyn

Oświecenie dawno minęło, a wraz z nim ówczesne prob-
lemy, jakimi żyli wtedy ludzie. Dziś szczycimy się, 
że żyjemy w XXI w. i świat bierzemy takim, jakim 
jest. Jest tylko jeden problem. Tak zachłysnęliśmy się 

najnowszymi zdobyczami techniki, że zdewastowaliśmy przyro-
dę i klimat. Biblijne: Czyńcie sobie ziemię poddaną (Rdz 1, 28) 
potraktowaliśmy jako zwykłą samowolkę bez patrzenia na konse-
kwencje. Dziś, kiedy te konsekwencje zaczynają przerażać, podej-
mowane są niekiedy wręcz rozpaczliwe próby ratowania klimatu. 
Czy jednak niekiedy nie na oślep, lub wręcz pod „poprawne poli-
tycznie” zasady?

Kilkanaście lat temu starano się zastępować papierowe opako-
wania folią, by ograniczyć bezsensowną – jak wtedy przekonywano 
– wycinkę lasów do tworzenia tego typu opakowań. Dziś ekolo-
giczne, to właśnie papierowe torby i opakowania, i już nikomu nie 
przeszkadza, że lasy idą pod topór.

papież poWiedZiał

Pokój jest budowany poprzez poszanowanie dla „ostatnich”, krzewienie spra-
wiedliwości, odwagę przebaczenia, która gasi ogień nienawiści. Nie należy za-
łamywać się i narzekać, ale zakasać rękawy, by budować pokój. Niech Matka 
Boża, Królowa Pokoju, na początku tego roku wyjedna zgodę dla naszych serc 

i dla świata całego. Żyjemy wciąż w niepewnych i trudnych czasach z powodu pandemii. 
Wielu boi się przyszłości i jest przytłoczonych przez sytuację społeczną, niebezpieczeń-
stwa wynikające z kryzysu ekologicznego, z niesprawiedliwości i globalnych nierówno-
ści ekonomicznych. Patrząc na Maryję ze swoim Synem w ramionach, myślę o młodych 
matkach i ich dzieciach uciekających przed wojnami i głodem lub oczekujących w obozach  
dla uchodźców. Świat się zmienia, a życie poprawia się tylko wtedy, gdy oddamy się do dyspozy-
cji innych nie czekając, że to oni zaczną. Jeśli staniemy się budowniczymi braterstwa, możemy utkać 
na nowo nici świata rozdartego przez wojny i przemoc. 

Pokój potrzebuje pozytywnego spojrzenia; aby zawsze patrzeć  
– zarówno w Kościele, jak i w społeczeństwie – nie na zło,  
które nas dzieli, lecz na dobro, które nas może zjednoczyć.

Źródło: PAP / tk za Deon.pl

Słowa na Nowy Rok

FOT. PIXABAY
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Prorok znad Jordanu  
– święty Jan Chrzciciel
Pojawił się człowiek posłany 
przez Boga – Jan mu było  
na imię. Przyszedł on  
na świadectwo,  
aby zaświadczyć o światłości,  
by wszyscy uwierzyli przez niego. 
Nie był on światłością, lecz został 
posłany, aby zaświadczyć  
o światłości (J 1, 1-18).

Barbara Habich

nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas 
skurzany wokół bioder, a żywił się szarań-
czą i miodem leśnym (Mk 1, 6). Do tego 
wizerunku dodajmy niestrzyżone włosy 
– znak człowieka poświęconego Bogu, 
wyrzekającego się uciech i przywilejów 
tego świata. Zaczęto go więc pytać, czy 
nie jest on sam zapowiadanym Mesja-
szem? Jan rozwiewał wątpliwości twier-
dząc, że Ten który idzie za mną, mocniej-
szy jest ode mnie, ja nie jestem godzien 
nosić Mu sandałów (Mt 3, 11). Na prośbę 
Chrystusa Jan udzielił Mu chrztu. Zgod-
nie z przekazem biblijnym chrzest Jezusa 
został połączony objawieniem się Ducha 
Świętego. Nad Jordanem Jan wielokrot-
nie widział Jezusa i świadczył o Nim 

wobec tłumu: Oto Ba-
ranek Boży, który gładzi 
grzech świata (J 1, 29).  
Gdy przyszli go przepy-
tywać za kogo więc się 
uważa, powiedział: Jam 
głos wołającego na pu-
styni: Prostujcie drogę 
Pańską, jak powiedział 
prorok Izajasz (J 1, 23).  
Oczywiście chodzi-
ło tu o drogę do serc 
ludzkich. Jak wiemy 
z Ewangelii, wielu ucz-
niów Janowych przyłą-
czyło się do Jezusa. 

Znikanie  
w blasku

Tamtejszego władcę 
Heroda Antypasa, jak 
i starszych ludu, nie-
pokoiła popularność 
proroka. Na rozkaz te-
trarchy Jan został uwię-
ziony i ścięty. Ewan-
gelie przedstawiają to 
wydarzenie, jako wy-
nik intrygi Herodiady, 
żony Antypasa, gdyż 
Jan Chrzciciel kryty-

kował ich małżeństwo jako bezprawne. 
Herodiada była poprzednio żoną Filipa, 
brata Heroda Antypasa. Jan wierność 
przypłacił życiem. Był wierny Słowu. 
Jako człowiek, zasłużył na jedyną swego 
rodzaju pochwałę z ust Jezusa: Zapraw-
dę powiadam wam: Między narodzonymi 
z niewiast nie powstał większy od Jana 
Chrzciciela (Mt 11, 11). W Janie Chrzci-
cielu uderza jego świętość, życie pełne 
ascezy i pokuty, siła charakteru i bez-
kompromisowość. Był prorokiem, który 
przygotował Naród Wybrany na przyjście 
oczekiwanego od tysięcy lat Zbawiciela – 
Jezusa Chrystusa. Zniknął w blasku Jezu-
sa, powołany do tego, aby Jezus wzrastał, 
a on sam się umniejszał (por. J 3, 30). 

Imię Jan jest pochodzenia hebrajskie-
go i oznacza tyle, co „Bóg jest łaska-
wy”. Święty, urodzony ok. 8 r. p.n.e., 
Żyd, prorok, asceta, znany głównie 

z Ewangelii, które widzą w nim herolda 
Jezusa. Był synem Zachariasza i Elżbiety, 
a nawet krewnym Jezusa. Jego narodziny 
ze starszych wiekiem rodziców zostały za-
powiedziane przez anioła Gabriela. Po ich 
śmierci, Jan pędził żywot pustelnika. Przy-
puszcza się, że mógł zetknąć się z esseń-
czykami, którzy mieli nad Morzem Mar-
twym w Qumran swoją wspólnotę. 

Trzydziestoletni krytyk
Kiedy stał się dojrzałym mężczyzną, 

wolno mu było, według prawa, wystę-
pować publicznie i nauczać. Podjął to 
dzieło nad Jordanem w pobliżu Jerycha. 
Wzywał do nawrócenia i zmiany ży-
cia, a na znak skruchy udzielał chrztu-
-pokuty w wodach Jordanu, zapowia-
dając bliskość czasów ostatecznych. 
Srogo gromił grzech, ale garnęła się do 
niego Jerozolima i cała Judea i wszel-
ka kraina wokół Jordanu (Mt 3, 5).  
Dlaczego? Na ogół proroków, których 
zajęciem jest karcenie i łajanie, tłumy 
omijają, a on zdobywał popularność, sto-
jąc na straży dobra, lecz nie pobłażania. 
Można przypuszczać, że przyciągała tłu-
my jego dobroć i niezwykła szlachetność. 
Na słuchaczach wielkie wrażenie musiał 
czynić także jego strój i tryb życia: Jan 

 Pietro Perugino, Chrzest Chrystusa
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synod FrancisZka

Synod Franciszka to wyraźna pró-
ba wpisania się w takie rozumie-
nie Boga. Bo czymże innym jest 
wciągnięcie wszystkich ochrzczo-

nych do rozmowy? Odbudowywaniem rela-
cji właśnie. Skoro nasz Bóg stale przebywa 
w Komunii (a tym samym w komunikacji) 
z Synem i Duchem, powinniśmy „podłączać 
się”, poprzez naszą zgodę i wyrażenie wiary 
do tej Komunii Ojca, Syna i Ducha. Zatem 
włączyć się do Świętości to znaczy pozosta-
wać w komunikacji. 

Niepodobna pomyśleć o nas – chrześci-
janach bez relacji. Nie jesteśmy samotnymi 
wyspami! Jakie są skutki i konsekwencje 
takiego myślenia? W naszej, małej społecz-
ności, być może skutkiem są odbyte cztery 
wieczorne spotkania 20-30 osób, które chcą 
rozmawiać o Kościele i poprzez dialog i na-
wiązywanie relacji naprawiać Kościół oddol-
nie, na swoją niewielką (ale istotną) miarę. 
Kolejne spotkania przed nami…

Grupy w dialogu
Podczas spotkania, które odbyło się  

pod koniec roku rozmawialiśmy o naszej 
współodpowiedzialności w misji Kościoła. 
Pokrótce dyskusje w mniejszych grupach to-
czyły się wokół:
l sposobów, w jaki ochrzczona osoba 
jest powołana do uczestniczenia w misji 
Kościoła, 
l co przeszkadza być aktywnymi w misji, 
l w jaki sposób wspólnota wspiera ludzi 
zaangażowanych w sprawy społeczne i po-
lityczne, badania naukowe, nauczanie, krze-
wienie sprawiedliwości społecznej, ochrony 
praw człowieka, troski o środowisko.

Mówiliśmy o tym, że niektórzy hierar-
chowie i kapłani w polskim Kościele po-
winni przestać postrzegać i głosić świat 
jako zagrożenie, a chrześcijaństwo jako ba-
stion oddzielający od tego zagrożenia. Nie 

Dopiero tak wykształcony, świadomy 
chrześcijanin bez lęku może wziąć udział 
w misyjności Kościoła. 

Język polskiego Kościoła i jego men-
talność powinna wyzbyć się archaizmów. 
Brakuje wsparcia naukowego w argumen-
tacji hierarchów. Mamy przecież bioety-
ków, biologów, etyków, filozofów, ekolo-
gów, po których opinie Kościół powinien 
sięgać. Nauka nie stoi i nigdy nie stała 
w sprzeczności ze stworzeniem, wiemy to 
już od czasów Darwina.

Podczas spotkania pojawiły się rów-
nież inne tematy. Pokrótce o nich: brak 
słuchania młodych („narzucają zdanie, nie 
chcą słuchać”), fatalna opinia o Kościele 
(„obrywam za innych”), wykluczenie nie-
których środowisk (LGBT, rozwodnicy, 
kobiety, które zdecydowały się na aborcję: 
te grupy ludzi boją się wejść do kościoła). 
Tymczasem już z postawy Abrahama wo-
bec mieszkańców Sodomy wiemy, że mu-
simy się wstawiać za grzesznikami, wszak 
płynie z tego wiara, że sprawiedliwość 
i dobro niewielu, może ocalić wielu. Musi-
my mieć wiarę w wartość niewielkiego do-
bra, że są wśród nas ludzie sprawiedliwi, 
sami przeciwko niesprawiedliwości całej 
swej wspólnoty i z racji na dobro niewie-
lu, świat ocaleje. Musimy mieć wiarę, że 
każde moje maleńkie dobro jest WAŻNE.

Podczas rozmowy wskazywano na brak  
mocnego wspólnotowego wsparcia 
chrześcijan dla działań na rzecz ochrony 
naszej planety oraz ochrony praw czło-
wieka. Warto o tym pomyśleć w czasie 
swojej modlitwy i postów.

I końcowy wniosek: nasza ignorancja 
w sprawach religijnych, lenistwo intelektual-
ne i duchowe, całkowite niezainteresowanie 
encyklikami papieży, brak etyki w miejscu 
pracy to główne przeszkody w pełnieniu mi-
sji Kościoła. 

można mówić o misyjności – czyli o wy-
chodzeniu do świata, kiedy podczas kazań 
często słyszy się ostrzeżenia przed światem 
i złem czającym się wszędzie. Wszystko co 
współczesne, jawi się wielu kaznodziejom 
w polskim Kościele jako istne zło, tropią je, 
opisują, wyłuskują przykłady, napiętnują, 
albo wyśmiewają. A przecież przyjaciele 
Boga modlą się za grzesznikami. Jeremiasz 
(Księga Jeremiasza roz. 5) przebiegał uli-
ce Jerozolimy, by odnaleźć jednego spra-
wiedliwego, by uratować wszystkich. Czy 
ludzie, którzy mają usta pełne potępienia, 
krytyki albo szyderstwa są przyjaciółmi 
Boga? Przecież branie na siebie grzechów 
innych, czucie się współodpowiedzialnym 
to logika odkupienia!

Ktoś z uczestników spotkania powie-
dział, że nie dostrzega, by hierarchowie 
Kościoła z całą pewnością chcieli, aby lu-
dzie samodzielnie, w miarę swoich praw 
nabytych podczas chrztu św. podejmowali 
misję głoszenia Ewangelii. Nieodosob-
nione są głosy wśród ludzi wierzących, że 
nawet Biblii wierzący nie powinni czytać 
i interpretować samodzielnie (bez księdza), 
bo i jedno, i drugie grozi herezją. Wniosek 
– głęboko zakorzeniony klerykalizm jest 
przeszkodą w misyjności świeckich.

Kolejny wątek to nauczanie religii 
w szkołach, które nie przygotowuje odpo-
wiednio do odważnej, misyjnej postawy 
chrześcijan. Wszyscy zgodnie uznali, że jest  
niskiej jakości, wymaga głębokiej reformy,  
co poparli młodzi ludzie obecni na spotka-
niu. W szkole powinno się nauczać religii 
katolickiej jako głęboko osadzonej w na-
szej kulturze, kształtującej myśl europej-
ską, obecną w sztuce, filozofii, literaturze 
i w kontekście innych religii monoteistycz-
nych tak, aby katolik wiedział, czym na-
sza religia różni się od innych i by mógł 
w pełni świadomie się z nią utożsamiać. 

Odbudujmy relacje
Nasz Bóg jest Bogiem w Trójcy czyli Bogiem w relacji.  
Sam siebie nazywa Ojcem, jest też Synem, a istotą relacji  
tych Osób jest Duch Święty. Kiedy uświadomimy sobie,  
jaki jest nasz Bóg, to zmienia całkowicie nasze widzenie!  
Bóg jest Bogiem relacyjnym i to w takiej relacji, którą nazywamy miłością. My też próbujemy się 
odnaleźć w relacji z Bogiem i w relacjach, które są między nami. 

Teresa Jaskulska-Gil
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Jak minął rok w parafii? 
Już tradycją stało się publikowanie na początku roku podsumowania działalności parafii  
z roku poprzedniego. Poprosiliśmy o taką ocenę Księdza Proboszcza.

ks. Mirosław Cholewa

Zapytaj księdZa

Bogu dziękować, że w 2021, 
mimo pandemii, ani na jeden 
dzień nie ustała u nas służba 
Boża. Przypomnę, że najtrud-

niejszy moment był w Niedzielę Palmową, 
gdy obaj młodzi księża zachorowali, a ja, 
choć zdrowy, trafiłem na kwarantannę. Ale 
nawet wtedy Pan Bóg przysłał nam zastęp-
stwo – ks. bpa Michała Janochę, ks. rek-
tora seminarium Wojciecha Bartkowicza  
i ks. prefekta Przemysława Ćwieka. W tym 
roku w uproszczonej formule została sfi-
nalizowana, opóźniona z ubiegłego roku, 
wizytacja pasterska. Sprawowaliśmy też 
w reżimie sanitarnym sakramenty święte, 
odbywały się spotkania grup formacyjnych, 
na wiosnę w większości on-line, na jesieni 
już w bezpośrednich spotkaniach. 

Odbyły się w realu rekolekcje parafialne 
w Wielkim Poście i w Adwencie, a w wa-
kacje wyjazdy formacyjne ministrantów, 
młodzieży oazowej oraz Nowego Jeruzalem 
i małżeństw z Domowego Kościoła. 

Nastąpiły też zmiany personalne – do in- 
nej parafii odszedł ks. Paweł Zakrzewski, 
a w jego miejsce przyszedł ks. Andrzej So-
kołowski. Odszedł do nowych zadań w koś-
ciele pokamedulskim na Bielanach w War-
szawie Marcin Bornus-Szczyciński – kantor, 
który przez 10 lat prowadził scholę o godz. 
11.00, a odpowiedzialność za scholę pod-
jął organista Mateusz Grzyb. W miejsce  
ks. Pawła Zakrzewskiego i dk. Zbigniewa 
Żurka (szkoła w Lesznowoli) pojawili się 
nowi katecheci: ks. Andrzej Sokołowski 
i Daniel Nowak (szkoła w Lesznowoli) oraz 
Ewa Wydrzyńska (liceum katolickie).

Jakie nowe inicjatywy? 
Wśród nowych inicjatyw wskazałbym 

rozpoczęty synod, w którym może uczestni-
czyć każdy wierny, czy to poprzez refleksję 
na spotkaniach synodalnych, czy poprzez an-
kietę, czy też poprzez modlitwę. 

Jak co roku na jesieni odbyły się reko-
lekcje ewangelizacyjne, powstały też dwa 
kolejne kręgi małżeństw Domowego Koś-
cioła, grupa sześciu ministrantów została 

posłana na kurs lektorski. W Domu Reko-
lekcyjnym powstały nowe formy spotkań 
i rekolekcji, zaś w katolickim liceum poszły 
w świat dwie klasy maturzystów (przez te 
lata mamy już 153 absolwentów naszego 
liceum), a w ich miejsce przyszli nowi ucz-
niowie i powstały dwie nowe klasy.

Nawiązaliśmy kontakt ze stowarzysze-
niem Open doors, które wspiera prześla-
dowanych chrześcijan w różnych częściach 
świata i chcemy kontynuować ten kontakt.

Co wyszło?
Na początku roku 2021 spłaciliśmy  

fotowoltaikę, zbudowaną na jesieni poprzed-
niego roku. Od anonimowego darczyńcy 
otrzymaliśmy, na spłacenie długu zaciągnię-
tego na budowę gmachu liceum, hojną daro-
wiznę w wysokości 900 tys. zł., dzięki temu 
szybko zmniejszyły się nasze wierzytelno-
ści. Przyczyniły się do tego także darowizny 
rodziców uczniów, naszych parafian oraz 
sprzedaż działki przeznaczonej na częściowe 
pokrycie kosztów budowy gmachu szkoły 
(został dług w wysokości ok. 198 tys. zł.). 

Na cmentarzu został założony moni-
toring, zaś w kościele i na plebanii zostały 
wymienione piece gazowe. W parku nastąpił 
dalszy etap odwodnienia, w kościele wymia-
na oświetlenia, zaś do kaplicy w Lesznowoli 

kupiliśmy fisharmonię.
Od wiosny zaczęły się przygotowania 

do uporządkowania kaplicy chrzcielnej: 
najpierw projekt witraża i całej kaplicy, 
później wykonanie konkretnych prac; trwa 
jeszcze malowanie obrazu Jezusa Miło-
siernego i czekamy na klęcznik-konfesjo-
nał, który będzie tam umieszczony. 

Planujemy modyfikację w kaplicy Naj-
świętszego Sakramentu, gdzie przy taberna-
kulum powstaną freski aniołów-diakonów, 
będzie też inne oświetlenie kaplicy. Chcie-
libyśmy nad wejściem do kościoła umieścić 
metodą sgraffito postaci św. Jana Pawła II 
i bł. ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Cały czas wspieramy misje na Kubie. 
W wakacje odwiedziły nas siostry ze Zgro-
madzenia Wspomożycielek Dusz Czyść-
cowych, które prowadzą tę misję. Wsparli-
śmy też misjonarki ze Zgromadzenia Sióstr 
Opatrzności Bożej,  które prowadzą misje 
w Afryce oraz gościliśmy siostry ze Zgroma-
dzenia Uczennic Krzyża, które budują dom 
rekolekcyjny w Polsce.

Przed Bożym Narodzeniem podjęliśmy 
nową inicjatywę „paczuszka dla malusz-
ka”, czyli wsparcie Domu Samotnej Matki 
w Chyliczkach, który prowadzą siostry ze 
Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. 
Ta akcja spotkała się z dużym oddźwiękiem 
wśród parafian.

Co nie wyszło?
Planowane było rozpoczęcie rozbudowy 

gmachu liceum, według wcześniejszego pro-
jektu, m.in. o halę sportową, dalsze sale dy-
daktyczne, kaplicę, jadalnię, bibliotekę itd. 
Jednak nie będziemy w stanie sfinansować 
tych prac samodzielnie jako parafia i dlatego 
szukamy możliwości dofinansowania w czę-
ści z funduszy spoza parafii. Tym bardziej, 
że ceny materiałów budowlanych i robocizna 
poszły bardzo w górę. Ale mam nadzieję, że 
jeśli Pan Bóg tego chce, to znajdziemy do-
brych ludzi i finanse na dokończenie tego 
wielkiego dzieła Bożego w naszej parafii, 
co jest wielką inwestycją w młodzież, ich 
kształcenie i wychowanie. 
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ocZami teologa

Rok liturgiczny  
– wieczność jest dzisiaj
W każdej kulturze istniały kalendarze. Czas liczono od ważnych wydarzeń. I tak Izraelici liczyli czas  
od stworzenia świata, Grecy – pierwszej olimpiady (776 r. p.n.e.), a Rzymianie – od założenia Rzymu 
(753 r. p.n.e.). Początkowo, chrześcijanie dostosowywali się do sposobu rachuby czasu obowiązującego 
na danym terenie, lecz wraz z rozwojem, potrzeba podkreślenia swojej odmienności wzięła górę.

Monika Burkacka, teolog 

Wchrześcijańskiej rachubie 
czasu narodzenie Chry-
stusa uznawane jest za 
najważniejsze wydarze-

nie w dziejach świata. Inicjatorem takiej 
kalkulacji był papież Jan I (523-526 r.). 
Zlecił on dokonanie obliczenia czasu, któ-
ry upłynął od daty narodzin Jezusa, Dio-
nizemu Małemu (470-ok. 550 r.). I choć 
dzisiaj wiemy, że owa kalkulacja zawiera 
nieznaczny błąd, przyjmujemy chronolo-
gię, w której Chrystus jest „początkiem”.

Potrzeba kultu i celebracji
Człowiek od starożytności potrzebuje 

dnia innego od pozostałych, dnia do świę-
towania. Dla Izraelitów początek świąt 
umiejscowiony był w celebracji Paschy. 
Nawet wiele lat po wyjściu z Egiptu, Naród 
Wybrany żył w głębokiej świadomości, że 
Bóg wyzwala ich „hic et nunc”. Także 
szabat posiadał szczególne znaczenie, był 
traktowany jako swoisty znak przymierza.

Ponieważ punktem zwrotnym dla chrze- 
ścijaństwa jest Jezus Chrystus i Jego dzie-
ło, kult w Kościele narodził się z Paschy – 
męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystu-
sa. Celem tego kultu była celebracja owej 
Paschy. Najstarszym świętem chrześcijań-
skim, sięgającym czasów apostolskich, 
była więc niedziela, czyli cotygodniowe 
wspomnienie zmartwychwstania. 

Pierwszą wzmiankę o dorocznej uro-
czystości Paschy znajdujemy już w II w.  
Kolejno wprowadzano kult związany 
z Maryją oraz męczennikami (od III w.), 
a od IV w. Święto Narodzenia Pańskiego. 

Rok liturgiczny  
– powstanie i rozwój

W starożytności początek roku w Koś-
ciele był uzależniony od początku roku 
cywilnego (w Rzymie był to 1 marca, 
w Bizancjum – 1 września). Rozróżnienie 
nastąpiło dopiero pod koniec średniowie-
cza, gdy na początku wszystkich ksiąg li-
turgicznych umieszczony został Adwent.

Przez wieki powtarzalny cykl świąt 
funkcjonował w Kościele bez oficjalnej 
nazwy. Określano go mianem „annua fe-
sta” (coroczne święto), „annus Domini” 
(rok Pański), „rok chrześcijański”, „rok 
Zbawienia”, „rok Pana”, „circulus anni” 
(bieg roku). 

Terminu „rok liturgiczny” użył po raz  
pierwszy Prosper Gueranger (XIX w.), 
a oficjalne nadanie nazwy nastąpiło 
w 1947 roku (encyklika papieża Piusa XII 
Mediator Dei).

Zbyt duża liczba obchodów w kalenda-
rzu liturgicznym pociągnęła za sobą rady-
kalną reformę wprowadzoną przez Sobór 
Watykański II i Konstytucję o liturgii świę-
tej Sacrosanctum concilium. Zdecydowa-
no wówczas, że podział roku liturgicznego 
powinien być oparty na kryterium teolo-
gicznym, a nie historycznym. Na pierwszy 
plan wysunięto więc obchody Triduum 
Paschalnego oraz nakazano dowartościo-
wanie niedzieli.

Ostatecznie, gradacja świąt według po-
działu teologicznego zatwierdzona przez 
Pawła VI w 1969 r. wygląda następująco: 
Triduum Paschalne, Okres Wielkanocy, 
Wielki Post, Narodzenie Pańskie, Adwent, 
okres zwykły.

Rok liturgiczny  
– Ewangelia w czasie

Rok liturgiczny to Chrystus, który 
trwa w Kościele (Pius XII, Encyklika 
Mediator Dei 49). To celebrowane przez 
Kościół misterium Pana dokonujące się 
w granicach ludzkiego czasu. Liturgia 
uobecnia dawne zdarzenia znane nam 
z Ewangelii. I choć mamy wrażenie, że 
zdarzyły się wieki temu, podczas liturgii 
wszystko dokonuje się dzisiaj (łac. ho-
die), ponieważ w liturgię wpisuje się rze-
czywistość, która przekracza ludzki czas. 
Dzięki anamnezie liturgicznej przeżywa-
my wspomnienie uobecniające. Stajemy 
twarzą w twarz z Chrystusem i Jego Mi-
sterium, które dokonuje się nieustannie, 
tu i teraz. FO
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 Tycjan, Zmartwychwstanie Jezusa 
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Grudniowe ciepło
Nauka, spotkania, refleksje, działanie na rzecz potrzebujących, śmiech, radość, chwile zadumy, modlitwa, 
śpiew i odrobina rękodzieła – taki był grudzień w naszym katolickim liceum.

Dorota Koprowska, dyrektor KLO w Magdalence

l Mikołajki 2021 W poniedziałek 6 grudnia uczniowie przy-
gotowali kiermasz mikołajkowy. Na stoiskach pojawiły się pier-
niczki, naleśniki, zimowa herbatka, przepyszne tosty i gofry. 
Nie zabrakło też rękodzieła: szydełkowe serwetki i oryginalne 
kartki świąteczne cieszyły nasze oczy. Niepowtarzalna atmosfe-
ra i radość towarzyszyły nam cały dzień. Oprócz tego zebrali-
śmy artykuły żywnościowe, chemiczne i papiernicze, które wraz 
z pieniędzmi zebranymi na kiermaszu 22 grudnia powędrowa-
ły do dzieci i młodzieży w Walendowie i do rodzinnego domu 
dziecka. Święty Mikołaj z pewnością radośnie spoglądał na nas 
w roli swoich pomocników :)
l Rekolekcje adwentowe 9 grudnia 2021 roku w naszej szkole 
był dniem wyjątkowo uroczystym ze względu na obecność w na-
szej wspólnocie szkolnej niezwykłego gościa, jakim jest ks. kar-
dynał Kazimierz Nycz. Ksiądz Kardynał odprawił Mszę świę-
tą, a po niej spotkał się z pracownikami szkoły oraz uczniami  
na rekolekcjach adwentowych, podczas których podzielił się 
z nami przemyśleniami na temat roli szkół katolickich. Pod-
kreślił, jak ważne jest istnienie takich szkół, w których oprócz 
zdobywania wiedzy z konkretnych przedmiotów, uczniowie uczą 
się żyć w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi i kierować 
się nimi każdego dnia. Zwrócił też naszą uwagę na temat isto-
ty radosnego czasu adwentu, wagi jaką powinniśmy przyłożyć  
do odpowiedniego przygotowania się do Świąt Bożego Narodze-
nia, aby przeżyć je w głębokiej radości z przyjścia Pana. 
l Czterdziesta rocznica wprowadzenia stanu wojennego 
10 grudnia uczniowie naszej szkoły mieli okazję wysłuchać 
świadectwa ks. infułata Jana Sikorskiego, dotyczącego wyda-

rzeń związanych z wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce. 
Ksiądz przybliżył nam swoje doświadczenia sprzed czterdziestu 
lat. Opowiedział, jak traktowani byli internowani, jakie stosowa-
no formy represji. Dzięki przywołaniu swoich wspomnień, roz-
mów z więźniami, my również mogliśmy przenieść się do roku 
1981 i poczuć atmosferę tamtych dni. Na pewno ta niecodzienna 
lekcja historii pozostanie z nami na długo.
l Edukacja w muzeum W czwartek 16 grudnia 2021 r. ucz-
niowie klas 3b i 3c pod opieką p. Katarzyny Kowalczuk,  
p. Małgorzaty Pietrzyk i p. dyr. Doroty Koprowskiej pojecha-
li do Warszawy. W programie wycieczki była interaktywna  
wystawa malarstwa Vincenta Van Gogha oraz zwiedzanie mu-
zeum Polin. To był cenny czas obcowania ze sztuką i historią.
l Ostatni dzień w szkole w 2021 roku Od poniedziałku  
20 grudnia przeszliśmy do zdalnej formy nauki, ale w piątek 
jeszcze uczyliśmy się w szkole. Dzień zaczęliśmy od godziny 
duszpasterskiej, na której ks. proboszcz Mirosław Cholewa zło-
żył nam życzenia i skierował do nas swoje duszpasterskie słowo. 
Później ks. Michał przypomniał nam symbolikę Bożego Naro-
dzenia w sztuce. Spotkanie zakończyła p. dyr. Dorota Koprow-
ska życząc nam dobrych i pięknych Świąt. W szkole podzielili-
śmy się opłatkiem, niektórzy mieli spotkania wigilijne w klasach 
(inni przeżyli je wcześniej). Odwiedzili nas młodsi koledzy ze 
szkoły podstawowej we Władysławowie, którzy przekazali lice-
alistom świąteczne pozdrowienia. Nasi uczniowie: Klara Pluta 
oraz Jerzy Wąsiewicz odebrali list gratulacyjny od Prezesa Rady 
Ministrów za najlepsze wyniki w nauce w roku 2020/21. Piątek 
był dniem miłych spotkań. 

 Kiermasz mikołajkowy.  Uczniowie w w POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich.

FO
T. 

AE
CH

IW
UM

 S
ZK

OL
NE

 (2
)



8     Magdalenka	

Nasze wspólnoty modlitewne 
Nowy rok niesie nowe postanowienia, dlatego postanowiliśmy odświeżyć wiedzę naszych Czytelników 
na temat istniejących w parafii grup chrześcijan, którzy pragną pogłębić swoją wiarę.  
Oby stało się to zachętą do zapisania się do wybranej wspólnoty.

Marlena Rowińska

Emmanuel
To katolicka, charyzmatyczna wspólno-

ta Odnowy w Duchu Świętym, która zrze-
sza świeckie osoby w wieku od czterdzie-
stu lat. Wspólnota powstała czterdzieści lat 
temu z inicjatywy ówczesnego proboszcza 
ks. Andrzeja Grefkowicza. Od siedemnastu 
lat naszym opiekunem i duszpasterzem jest 
ks. Mirosław Cholewa. W każdy wtorek 
o 19.00 gromadzimy się w Domu Reko-
lekcyjnym na spotkaniach modlitewnych, na 
których w centrum jest Słowo Boże. Rozwa-
żamy je, słuchamy komentarza ks. Mirosła-
wa, spontanicznie odpowiadamy na nie. Jest 
dużo modlitwy, śpiewu. Często przyzywamy 
Ducha Świętego i słuchamy Go, aby nas 
prowadził do służby. Spotkania przeplatamy 
adoracją Najświętszego Sakramentu, konfe-
rencjami tematycznymi, grupami dzielenia 
i Eucharystią wspólnotową. Nasi animatorzy 
i członkowie posługują w parafii, w Domu 
Rekolekcyjnym; bywa, że i za granicami Pol-
ski. Pomagamy jako animatorzy i „wstawien-

nicy” prowadzić Rekolekcje Ewangelizacyj-
ne Odnowy (REO). Modlitwą wstawienniczą 
posługujemy w pierwsze piątki miesiąca i na 
Zgromadzeniach Formacyjnych Młodzieży. 
Parę osób pomaga modlitwą ks. Andrzejo-
wi przy egzorcyzmach. Monika Kowalczyk  
– liderka: monika.kowalczyk@gsmk.pl

Skała Pana
Grupa istnieje w parafii od 2006 roku. Jej 

członkami są osoby samotne i małżeństwa. 
Grupa liczy około trzydzieści osób w wieku 
od trzydziestu do pięćdziesięciu i więcej lat. 
W spotkaniach uczestniczy średnio osiemna-
ście osób. Najczęściej na spotkania przycho-
dzi jeden z małżonków, a drugi w kolejnym 
tygodniu, aby móc pogodzić to z opieką nad 
dziećmi. Forma spotkań jest różna, w zależ-
ności od rozeznania, w jedności z Duchem 
Świętym osób odpowiedzialnych za grupę. 
Przykładowe formy naszych spotkań to spot-
kania modlitewne, wielbienie Boga, medyta-
cje nad Słowem Bożym, adoracja Najświęt-

szego Sakramentu, Msze św. Skała Pana to 
przede wszystkim cudowni ludzie, to relacje, 
to wzajemna pomoc, to poczucie przynależ-
ności. Przede wszystkim zaś doświadczenie 
modlitwy i żywej obecności Boga. Bycie 
we wspólnocie ludzi, którzy idą w tym sa-
mym kierunku, wyznają te same wartości 
daje siłę, aby trwać w wierze. Zapraszamy 
w każdy piątek o godz. 20.30 do Domu 
Miłosierdzia. Katarzyna Sitarek – liderka: 
skalapana.magdalenka@gmail.com

Nowe Jeruzalem
To grupa młodych ludzi, głównie w wie-

ku licealnym, którzy mają wspólne wartości 
i chcą wzrastać w wierze. Spotykają się raz 
w tygodniu aby wspólnie się modlić, uwielbiać 
Boga, szczególnie poprzez śpiew i słuchanie 
Słowa Bożego. Każde spotkanie uczy nas cze-
goś innego, pozwala lepiej poznawać siebie 
i budować żywą wiarę. Ważnym elementem 
spotkań są grupy dzielenia, podczas których 
mamy okazję szczerze porozmawiać na prze-
różne tematy. Jest to szansa na otwieranie się 
na drugiego człowieka i budowanie przyjaźni. 
Nowe Jeruzalem jest miejscem, gdzie młodzi, 
dzieląc się różnymi doświadczeniami codzien-
ności, wzajemnie się umacniają, są dla siebie 
pomocą i wsparciem. Spotkania odbywają się 
w każdy piątek o 19.15 w sali miłosierdzia 
lub domu rekolekcyjnym na tyłach kościoła. 
Zapraszamy! Marysia Szcześniak – liderka. 
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 Wspólnota modlitewna Emmanuel.  Wspólnota modlitewna Skała Pana.

 Wspólnota modlitewna Nowe Jeruzalem
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Pokolenie No Ver. 1
Młodzi bazują na istniejących wersjach, nie chcą zmieniać zastanego świata i z nadzwyczajną łatwością 
poddają się manipulacji rynku. Rodzice są często zdezorientowani i wręcz bezbronni.

Jacek Kwiatkowski, pedagog

Od czasu zmiany ustroju ob-
serwujemy w Polsce wie-
le przeobrażeń w podejściu  
do wychowania kolejnych 

pokoleń. Znaczny wzrost standardu życia 
wielu rodzin spowodował, że to, co dawniej 
było upragnione, stało się codziennym stan-
dardem. Dawne nagrody, upominki czy pre-
zenty, są dziś często rozdawane dzieciom na 
co dzień. Co zatem współcześnie może być 
wspaniałym prezentem? Odpowiedź na to 
pytanie wcale nie jest taka prosta. 

Po co?
Wszechobecne pytanie „po co?” poja-

wia się coraz częściej w domach i w szko-
łach. Spora część młodych ludzi zupełnie 
nie wie, czego chce. Młodzi ludzie bacz-

na istniejących wersjach i z nadzwyczajną 
łatwością poddają się manipulacji rynku. 
Rodzice są często zdezorientowani i wręcz 
bezbronni. Dawniej protestem młodych 
bywały długie włosy lub jeansy. Dzisiaj 
wielu „starych” może zaskakiwać młodych 
(ubiorem, stylem życia, sposobem wypo-
wiedzi), a młodzi są nadzwyczaj przewi-
dywalni. Niechęć do zmiany świata, jaką 
dzisiaj można zaobserwować, prawdopo-
dobnie też sama z siebie wynika z szyb-
kości zmian, jakie niesie ze sobą rozwój 
technologii. 

Wśród konsumentów technologii nie ma 
podziałów. Multimedia, kanały komunika-
cji i gry komputerowe pochłaniają energię 
milionów Polaków. Mali i duzi mijają się 
na autostradach światłowodów.

Życie przeciętnego dziecka ma być 
przyjemne, miłe i pozbawione wymagań. 
Jak motywować, nagradzać lub wyciągać 
konsekwencje w stosunku do dziecka, dla 
którego otaczająca rzeczywistość dobro-
stanu jest nabyta od zawsze? 

Do miłości dodajmy  
więcej rozsądku i czasu

Zanim odpowiemy – pomyślmy. Tu 
niezbędne będą: roztropność i indywidu-
alne podejście (najlepiej zobiektywizowa-
ne przez osoby trzecie). Warto rozważyć 
każdą miarą wychowawczą to, co zrobi-
liśmy w mijającym roku i jak to zostało 
zrobione oraz wszystko to, co zostało za-
niedbane. W walce z technokratami nie 
mamy wiele szans. 

Miejmy jednak świadomość zmian, 
które obserwujemy oraz konsekwen-
cji z nich wynikających. Wiele nie-
przemyślanych decyzji w wychowaniu 
wynika z miłości lub braku cza-
su. Dodajmy do miłości więcej roz-
sądku i zadbajmy o czas dla dzieci. 
Stwórzmy dla dzieci alternatywną  
do cyberświata przestrzeń funkcjonowa-
nia, a efekty mogą przerosnąć oczekiwa-
nia. 

nie obserwują potrzeby starszych i chętnie 
zabiegają o dostęp do rzeczy, z których 
korzystają dorośli. Tak zapewne było  
od zawsze. Istniały jednak podziały two-
rzone przez młodych, które polegały na 
odrzucaniu elementów rzeczywistości zbyt 
przystających do dorosłych. Były one trak-
towane jako co najmniej „niefajne”. Ist-
niały także obszary, które były zarezerwo-
wane wyłącznie dla młodych. Czy dzisiaj 
istnieją nadal? 

Niechęć do zmiany świata
Nasila się wśród młodych tendencja 

do negowania potrzeby tworzenia „wer-
sji pierwszych”. Wspomniane „po co?” 
domaga się dopełnienia. Zanika potrzeba 
tworzenia czegoś od nowa. Młodzi bazują 

o WychoWaniu
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Na wstępie pragnę złożyć Czy-
telnikom najserdeczniejsze 
życzenia zdrowego i pełnego 
łask Bożych Nowego 2022 

Roku. Tym z Państwa, którzy być może 
zastanawiają się, jak można pisać o wi-
leńskich kościołach i nie podjąć dotąd 
tematu Ostrej Bramy, pragnę uspokoić 
i zapewnić, że najdalej w kwietniowej 
Magdalence przyjdzie czas na nadrobie-
nie tej zaległości.

Tajemnicza przeszłość
Tymczasem o kościele pw. Św. Anny. 

Charakterystyczne dla gotyku płomienne-
go płynne formy, przypominające języki 
ognia, w przypadku wileńskiej świątyni 
zostały twórczo zaadaptowane do możli-
wości materiału ceglanego. Do zdobienia 
kościoła użyto 33 rodzajów cegieł.

Kwestią do dziś nie do końca ustaloną 
jest wskazanie fundatora kościoła i autora 
jego projektu architektonicznego. Według 
XIX-wiecznych historyków za powstanie 
świątyni odpowiedzialny miał być Wielki 
Książe Litewski Witold i jego żona Anna. 
Alternatywna teoria mówi, iż kościół po-
wstał z inicjatywy króla Zygmunta Au-
gusta i miał być przeznaczony na mauzo-
leum dla jego żon – Elżbiety Austriaczki 
i Barbary Radziwiłłówny. Dominuje jed-
nak pogląd, iż kościół został ufundowany 
przez Aleksandra Jagiellończyka, na prze-
łomie XV i XVI w. Wcześniejsze nieści-
słości i sprzeczne informacje w odtwarza-
niu dziejów świątyni wynikały z faktu, że 
w XVI w. w Wilnie istniał nie jeden, ale 
dwa, bądź nawet trzy kościoły pod wezwa-
niem św. Anny – jeden w obrębie murów 
zamkowych, a dwa w mieście.

Podobnie niejasna jest sprawa ustale-
nia architekta obiektu. Większość bada-
czy wskazuje na pochodzącego z Gdań-
ska Michała Enkingera, wykonawcę m.in. 
kościoła pw. św. Franciszka i  św. Ber-
narda, który sąsiaduje z kościołem pw. 

Czas na jeden ze słynniejszych, a może wręcz najsłynniejszy zabytek Wilna  
– kościół pw. św. Anny. To najwspanialszy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej  
przykład architektury późnego gotyku, zwanej gotykiem płomienistym.

Andrzej Dudziński, z-ca Ambasadora RP w Republice Litewskiej

został oddany zakonnikom z pobliskiego 
klasztoru bernardynów. Kościół ponownie 
uległ pożarowi w 1794 r., w jego wyniku 
pojawiły się rysy i spękania na sklepieniu, 
ścianie południowej i fasadzie. 

Pisząc o kościele nie sposób nie wspo-
mnieć najbardziej znanej legendy z nim 
związanej, zgodnie z którą Napoleon 
Bonaparte, który w trakcie wyprawy  
na Moskwę wkroczył w 1812 r. do Wil-
na, ujrzawszy kościół pw. św. Anny, za-
pragnął postawić go na dłoni i przenieść  
do Paryża. Rzeczywistość była jednak 
dużo bardziej prozaiczna – przekazał go 
na potrzeby jazdy francuskiej. 

Obok kościoła stoi neogotycka dzwon-
nica wybudowana w 1874 roku według 
projektu Nikołaja Czagina oraz pomnik 
Adama Mickiewicza. Za statuą leży sześć 
z ośmiu zachowanych płaskorzeźb autor-
stwa polskiego rzeźbiarza, warszawiaka 
Henryka Kuny. Jego projekt składający 
się z postaci poety i dwunastu płasko-
rzeźb ze scenami z „Dziadów” wygrał 
konkurs w roku 1931. Do wojny artysta 
zdołał wykonać osiem z dwunastu tablic, 
sześć z nich rozmieszczono w 1995 roku 
tuż za pomnikiem. 

św. Anny, czy Domu Perkuna w Kow-
nie. Współczesny poeta, tłumacz i wiel-
ki litewski autorytet, Tomas Venclova, 
a w ślad za nim inni badacze, wskazują 
jednak na nadwornego architekta Wła-
dysława Jagiellończyka, pochodzącego 
z Pragi Benedykta Rejta – autora m.in. 
Sali Władysławowskiej na Hradczanach.

Wplątany w historię
Przez pewien czas w XVI w. kościół pw. 

św. Anny znajdował się w rękach protestan-
tów. W 1581 r. po zakończeniu odbudowy, 
po trawiących go w latach 60. pożarach, 

Kościół Napoleona



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
SYNOD FRANCISZKA w naszej parafii 
spotkanie synodalne 24 stycznia o 19.30.
STUDNIÓWKA msza św. 29 stycznia 
o 17.00 i studniówka liceum katolickieGo. 

W CZASIE FERII od 31 stycznia  
do 12 luteGo w kościele w tyGodniu  
msze św. o Godz. 7.00 i 18.00.  
odwołana jest msza św. w środy  
w kaplicy w lesznowoli.
MSZA ŚW. ZA DUSZE W CZYŚĆCU 
CIERPIĄCE 1.02. o godz. 18.00.
OFIAROWANIE PAŃSKIE 2 luteGo, 
msze św. w kościele o Godz. 7.00, 9.00, 
18.00, zaś w kaplicy w lesznowoli 
o godz. 8.00.
ZA KAPŁANÓW 3 luteGo po mszy św. 
o 18.00 adoracja najświętszeGo 
sakramentu o świętość kapłanów 
i o nowe powołania kapłańskie.
PIERWSZY PIĄTEK 4 luteGo spowiedź 
w kaplicy w lesznowoli od 7.30, msza św. 
o Godz. 8.00; spowiedź w kościele od Godz. 
16.00, msza św. o 18.00. do chorych 
księża umówią się indywidualnie.
PRZYGOTOWANIE PRZED 
CHRZTEM w sobotę 5 luteGo o 19.00, 
sam chrzest 13 luteGo na mszy św. 
o godz. 11.00.

PARY NIESAKRAMENTALNE dodat-
kowe spotkanie par niesakraMentalnych 
rodziców 5 luteGo o Godz. 18.00  
w domu miłosierdzia.
RÓŻANIEC uroczysty różaniec  
w pierwszą sobotę miesiąca 5 luteGo 
o godz. 17.00.
ODDAJ KREW akcja krwiodawstwa  
6 luteGo.
WYPOMINKI 11 luteGo o Godz. 18.00.
MSZA MAŁŻEŃSKA 13 luteGo 
o godz. 18.00.
PRZED I KOMUNIĄ spotkanie rodziców 
dzieci i-komunijnych w poniedziałek  
21 luteGo o Godz. 20.00.
MSZA ŚW. IMIENINOWA ks. probosz-
cza 26 luteGo o Godz. 18.00.
ŚRODA POPIELCOWA 2 Marca, Msze 
św. w kościele o Godz. 7.00, 9.00 i 18.00, 
zaś w kaplicy w lesznowoli o 19.00.
W WIELKIM POŚCIE w piątki droGa 
krzyżowa z udziałem dzieci o Godz. 17.30, 
z udziałem dorosłych o Godz. 18.45, 
Gorzkie żale w niedziele o 8.00.

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, 
Barbara Habich, Jacek Kwiatkowski, Dorota Koprowska,  
Marlena Rowińska, Mirosława Osińska (korekta).

 Ksiądz Andrzej Grefkowicz przesłał nam najpiękniejszą kartkę zapraszającą księdza na kolędę. 
Autorką jest Urszulka, uczennica klasy 2. Potwierdzamy – sama słodycz!
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Pracuje Pan w Urzędzie Gminy 
Lesznowola jako zastępca Wójta, 
czy możemy się dowiedzieć  
o Panu czegoś więcej?

Jestem mieszkańcem Mysiadła, 
mężem i ojcem dwóch – już prawie 
dorosłych chłopaków. Z samorzą-
dem Gminy Lesznowola jestem zwią-
zany od 2010 roku, czyli od kiedy  
zostałem radnym VI kadencji. Funk-
cję radnego pełniłem również w VII 
i częściowo VIII kadencji. Moje 
główne zainteresowania to stosun-
ki międzynarodowe, ekologia i tu-
rystyka. Lubię zwierzęta i jestem 
właścicielem dwóch adoptowanych 
psiaków.  
Dlaczego zdecydował się Pan  
na objęcie tak odpowiedzialnego 
stanowiska w naszej gminie?

To prawda, odpowiedzialność 
na stanowisku zastępcy wójta jest 
duża i na pewno nie jest to praca 
dla osoby podatnej na stres. Pracy 
jest bardzo dużo i jest ona cały czas 
oceniana przez różne podmioty, 
a co najważniejsze – przez naszych 
mieszkańców, wśród których są nasi 
przyjaciele, sąsiedzi czy nawet człon-
kowie rodzin. Dlaczego się na nią  
zdecydowałem? Myślę, że z tych 
samych powodów, co na bycie rad-
nym – z poczucia odpowiedzialności  
za swoją Małą Ojczyznę. 
Czy gminę Lesznowola można uznać za dobrze prosperującą?

Naszym miernikiem tego, czy sprawy mają się dobrze, jest 
w dużej mierze głos naszych mieszkańców. W ciągu ostatnich 
kilkunastu lat liczba ludności w Gminie Lesznowola wzrosła aż 
o 95%, co z pewnością jest potwierdzeniem atrakcyjności naszej 
gminy, a z drugiej strony ogromnym wyzwaniem dla samorządu.

W 2021 roku, w związku z pracami nad Strategią roz-
woju Gminy, przeprowadzaliśmy badania ankietowe, z któ-
rych wynika, że lokalna społeczność jest raczej zadowolona 
z faktu bycia mieszkańcem gminy Lesznowola i lubi swo-
je otoczenie. Mieszkańcy wysoko ocenili, np. dostępność  
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, dostępność infrastruk-
tury i usług edukacyjno-wychowawczych, infrastrukturę han-
dlową i usługową, a także funkcjonowanie Urzędu Gminy oraz 

usług sportowo-rekreacyjnych.  
Do naszych deficytów ankietowani 
zaliczyli, np. infrastrukturę drogo-
wą. Kilka najbliższych inwestycji 
powinno poprawić ten stan.
Jakie ważne inwestycje  
są planowane w najbliższym roku?

O tym, jakie konkretnie inwe-
stycje będą realizowane w bieżą-
cym roku zadecyduje Rada Gminy 
w pierwszym kwartale 2022 r., kie-
dy będzie więcej informacji na temat 
zobowiązań samorządów wynikają-
cych z Polskiego Ładu. Na tym eta-
pie pewni jesteśmy tego, że kontynu-
owane będą inwestycje, które są już 
wpisane do wieloletniej prognozy 
finansowej (WPF). Zdajemy sobie 
sprawę, że przed nami bardzo trudny 
okres. Nasz budżet na rok 2022 jest 
bardzo konserwatywny, ze względu 
na czynniki zewnętrzne, na które my 
jako samorząd nie mamy wpływu. 
Jakie przedsięwzięcie,  
projekt uważa Pan za swój sukces? 

W samorządzie nie odnosi się 
sukcesów w pojedynkę. Najbar-
dziej cieszy mnie zmiana sposobu 
postrzegania procesów inwestycyj-
nych w naszej gminie. Realizacja 
kolejnych osiedli jest możliwa tylko 
i wyłączenie przez to, że gmina in-
westuje ogromne środki finansowe 
w niezbędną infrastrukturę tech-

niczną, ale te możliwości mają swój limit. Szybko postępu-
jąca urbanizacja nie przynosi proporcjonalnie wyższych do-
chodów, przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej, a to 
z kolei uniemożliwia nam rozwój wyprzedzający w stosunku 
do generowanych przez nowe osadnictwo potrzeb społeczno-
-gospodarczych. Zamiast tego jesteśmy zmuszeni do realizacji 
inwestycji, które podążają za tymi procesami, zwłaszcza infra-
struktury drogowej. To musimy zmienić, dlatego odczuwam 
ogromną satysfakcję, że nasi inwestorzy również zaczynają 
rozumieć, że niezbędna infrastruktura drogowa czy wodno-ka-
nalizacyjna także jest częścią ich przedsięwzięcia. Korzystając 
z okazji chciałby podziękować wszystkim Państwu Radnym za 
niezwykle mądrą postawę i dużą odpowiedzialność podczas 
procedowania budżetu na rok 2022. 

Inwestorzy zmieniają podejście
mirosłaW WilusZ – zastępca wójta gminy Lesznowola. Absolwent Uniwersytetu Richard Stockton  
w Stanach Zjednoczonych oraz studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania UW (Zarządzanie 
Projektem). Absolwent studiów Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.

Rozmawiała Urszula Bulicz

12     Magdalenka	

Odczuwam ogromną satysfakcję,  
że nasi inwestorzy również zaczynają 
rozumieć, że niezbędna infrastruktura 

drogowa czy wodno-kanalizacyjna 
także jest częścią ich przedsięwzięcia.
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