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Zamiast Wstępniaka

Człowiek w potrzebie
Abraham Maslow twierdził, że każdy człowiek dąży do zaspokojenia
pięciu grup potrzeb: fizjologicznych, bezpieczeństwa, przynależności,
szacunku i samorealizacji. Wśród tych „fizjologicznych” należy
widzieć też zdrowie, o którym już Jan Kochanowski pisał:
Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie jako smakujesz, aż się zepsujesz.

P

otem autor fraszki „Na zdrowie” dodał jeszcze, Że nic
nad zdrowie ani lepszego, ani droższego i trzeba przyznać, że ci, których umęczyła choroba, wiedzą to najlepiej. Każdy więc chory zasługuje na jak najlepszą
opiekę i pomoc. Stąd tak ważne jest w kontekście Światowego Dnia Chorego zauważenie i dowartościowanie tych, którzy
o nasze zdrowie dbają i pomagają nam wrócić do zdrowia, kiedy go zabraknie.
Jezus przekonywał: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci,
którzy się źle mają (Łk 5, 31).
Gdy zdrowie wchodzi w konflikt z innymi wartościami, lekarze uważają, że zawsze należy wybierać zdrowie – wymaga
tego przysięga Hipokratesa. A wszystko dlatego, że choć zdrowie nie jest wszystkim, to bez zdrowia wszystko jest niczym.
W 1984 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała dokument, w którym określiła, że zdrowie jest podstawowym zasobem jednostki, społeczności lokalnej i społeczeństwa
jako całości i musi być wspierane przez konkretne inwestowanie

Ryszard Gołąbek, pallotyn
w warunki życia. Światowy Dzień Chorego, który został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1992 r. słusznie ciągle
o tym przypomina. Papież Franciszek w tegorocznym orędziu
na Światowy Dzień Chorego pisze: Kiedy człowiek doświadcza
słabości i cierpienia we własnym ciele z powodu choroby, jego
serce staje się cięższe, wzrasta lęk, mnożą się pytania, coraz
bardziej palące staje się pytanie o sens wszystkiego, co się dzieje. […] Dlatego tak ważne jest, by mieć u swego boku świadków
Bożego miłosierdzia. W dalszej części orędzia Papież akcentuje bardzo ważne zagadnienie. Podkreśla, że Chory jest zawsze
ważniejszy od jego choroby, dlatego w każdym podejściu terapeutycznym nie można pominąć wsłuchiwania się w głos pacjenta, jego historię, lęki i obawy. Nawet wtedy, gdy nie można
wyleczyć, zawsze można otoczyć opieką, zawsze można pocieszyć, zawsze można sprawić, by pacjent poczuł bliskość, która
świadczy o zainteresowaniu osobą bardziej niż jego chorobą.
Niech te słowa będą dla każdego natchnieniem i mobilizacją
do konkretnych działań. 

Papież powiedział

Wojna – mechanika
niszczenia
Papież Franciszek po raz pierwszy wziął udział w telewizyjnym
talk-show we włoskiej RAI 3. Zapytany o napięcia między Rosją
a Ukrainą powiedział: „wojna jest przeciwieństwem stworzenia,
jego zaprzeczeniem, to machina destrukcji.

P

apież przywołał korzenie tej strasznej rzeczywistości, określanej jako „antynsens
stworzenia”, które sięgają Księgi Rodzaju z wojną między Kainem a Ablem lub wojną
o wieżę Babel. Wojny między braćmi pojawiły się wkrótce po stworzeniu przez Boga.
Istnieje jakby antysens stworzenia, dlatego wojna jest zawsze zniszczeniem. Na przykład:
praca na roli, opieka nad dziećmi, rozwijanie życia rodzinnego, rozwój społeczeństwa – to jest budowanie. Prowadzenie wojny oznacza niszczenie. Jest to mechanika niszczenia. 
FOT. PIXABAY
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Święci Kościoła

Św. Jan Bosko – patron
młodzieży i studentów
31 stycznia wspominaliśmy
w liturgii św. Jana Bosko,
prezbitera, niekonwencjonalnego
wychowawcę młodych ludzi,
pisarza i publicystę, świętego
Kościoła katolickiego.
Barbara Habich

D

ziś, gdy młodzi ludzie coraz
częściej rezygnują z praktyk
religijnych, znikają z przestrzeni kościelnej tuż po otrzymaniu sakramentu bierzmowania lub
jeszcze wcześniej; gdy skutki restrykcji
pandemicznych dla dzieci i młodzieży
są dramatyczne, a nauczyciele i rodzice
rozpaczliwie poszukują pomocy w poradnikach i instytucjach zewnętrznych,
warto sięgnąć do spuścizny, może już nieco zapomnianych, aczkolwiek nadal na
czasie, autorytetów. Św. Jan Bosko, zwany apostołem młodzieży, uważany jest
za jednego z większych pedagogów
w dziejach Kościoła. Zasłynął m.in. jako
genialny wychowawca, „Ojciec i nauczyciel” młodzieży. Jego porady są nadal
aktualne i mogą nieść pomoc niejednemu
nauczycielowi lub rodzicowi. Podejmując wszelkie możliwe formy, by uchronić
młodzież od zła, św. Jan Bosko postępował wobec nich w szczególny sposób.

Wychowanie
w przyjaźni i zaufaniu

Swój system wychowawczy nazwał systemem prewencyjnym. System ten zmierzał do ukształtowania w wychowanku
pełnej osobowości i, jak powiedział sam
ksiądz Bosko, chodzi o to, by odkryć zalążki dobrych skłonności i starać się je
rozwijać. W tym systemie uczestniczył
zarówno wychowawca, jak i wychowanek, a proces wychowawczy odbywał
się w atmosferze przyjaźni i wzajemnego zaufania. W tym systemie to nie tylko

wychowawca jest tym, który rozumie
i kieruje wychowanka do określonego
celu, ale także wychowanek poznaje cel
i sam odkrywając jego piękno podąża ku
niemu. Wychowawca podsuwa jedynie
w sposób „mądry” propozycje adekwatne
do jego rozwoju psychicznego.

Trzy zasady

Przeprowadzając głęboką refleksję
nad człowiekiem, ksiądz Bosko doszedł
do wniosku, że dobro jest czymś pierwszym w naturze ludzkiej, dlatego cały
jego system zmierzał do odkrycia dobra
i wyzwolenia w młodym człowieku jego
wartości. Swój system wychowawczy
oparł na umiejętnym połączeniu trzech
głównych zasad: rozumu, religii i miłości wychowawczej. Nie jest możliwe, aby
omówić szerzej wszystkie te idee, dlatego
ograniczymy się do ich streszczenia.
l Rozum – wyjaśniał, to wykształcenie, zdrowy rozsądek, rzeczowość, zaakceptowanie warunków rzeczywistego
życia, elastyczność, kierowanie się nim
w pełnieniu funkcji systemu zapobiega-

jącego i motywowanie
poleceń.
l Religia Rozum i religia to dwa filary całego
mojego systemu wychowawczego. Według Jana
Bosko, religia powinna
być sposobem przeżywania życia. Nie może być
czymś uciążliwym, ale
ma być podstawą radości
i optymizmu, ukazując
młodemu
człowiekowi
perspektywę innego życia
i pomagając odkryć wartość samego siebie.
l Miłość powinna
charakteryzować się zażyłością, serdecznością
i dobrem, pomimo uchybień, które wychowawca
popełnia. Miłość, która
pragnie dobra, pozwala na osiągnięcie
pełnego rozwoju młodego człowieka.
Prowadzi do ukształtowania osoby wolnej, twórczej i szczęśliwej. Twierdził,
że wychowanie jest sprawą serca.

Bez rygoryzmu

Dobroć, łagodność, zaufanie, odejście
od rygoryzmu, to wartości, którym był
wierny w całym swoim życiu, przez co
nazywany był „radosnym świętym”. Podobno stale się uśmiechał. Kto wie, może
właśnie jego uśmiech był kluczem, który
otwierał w szczególny sposób serca dzieci i młodzieży na ten modelowy system
wychowania?
Warto wspomnieć, że w swojej działalności ks. Bosko odwoływał się do
swojego wybranego patrona – św. Franciszka Salezego – a współpracowników nazywał salezjanami. Sam założył
Towarzystwo św. Franciszka Salezego.
Dziś salezjanie, oddani młodzieży, zainspirowani tym samym duchem, który
towarzyszył założycielowi, liczą ponad
15,5 tysiąca braci i księży. 
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DIALOG – owocny
dla obu stron
Podczas kolejnego spotkania synodalnego w naszej parafii poruszaliśmy temat dialogu,
jako kompetencji otwarcia na drugiego człowieka, która jest bardzo potrzebna w polskim Kościele.
A po co nam ta otwartość? Bo ona może przełamać barierę społeczną, wydobyć na powierzchnię
ukryte problemy. Jest w tym nadzieja na nową międzyludzką solidarność.

D

ialog to taka przestrzeń, gdzie
każdy jest wysłuchany i zrozumiany, gdzie jest miejsce na
wyrażenie każdej opinii. Dialog
to wzajemność interakcji, spotkanie, podczas
którego dostrzegam drugiego człowieka,
uczę się go, otwieram się na niego.
W takim duchu grupa około trzydziestu
osób przybyłych na wieczorne spotkanie
w Domu Rekolekcyjnym „Wieczernik” zastanawiała się nad kilkoma zagadnieniami:
l W jakim stopniu różne osoby w naszej parafii spotykają się, by prowadzić dialog?
l Jakie są miejsca i środki dialogu w naszym Kościele lokalnym?
l W jaki sposób są rozwiązywane różnice
poglądów, konflikty i trudności?
l Jakie doświadczenie dialogu i wspólnego
zaangażowania mamy z wyznawcami innych
religii i z osobami bez afiliacji religijnej (nie
współpracujące).

We własnym gronie,
a i tutaj podzieleni

Podczas rozmów zwracano uwagę,
że w naszej parafii miejscem dialogu mogą
być wspólnoty religijne, nasza kawiarenka,
męskie i kobiece studium biblijne, gazetka.
Padło jednak zapytanie, czy te dość hermetyczne grupy otwierają się na zewnątrz?
Okazało się, że mają charakter raczej intymny i często od lat mają ten sam skład (nieco
większa rotacja jest w „Nowym Jeruzalem”,
bo tam młodzi ludzie zdają matury i odchodzą na studia). Zatem raczej nie ma tutaj
mowy o szerokim otwarciu i wychodzeniu
do ludzi spoza kręgu, wspieraniu zagubionych, odrzuconych. Co więcej, sami uczestnicy wspólnot opowiadali o tym, że nie ma
dialogu między poszczególnymi wspólnotami w parafii – każda z nich jest oddzielną ko-

Teresa Jaskulska-Gil
mórką – nie kontaktują się ze sobą. Podobnie
między grupami śpiewaczymi brakuje dialogu, co odbija się niekorzystnie podczas większych uroczystości kościelnych, bo wówczas
ad hoc padają decyzje, kto ma prowadzić
oprawę muzyczną.
Same wspólnoty też są wewnętrznie podzielone, bo od jakiegoś czasu, a szczególnie ostatnio, również w naszej parafii istnieje
tarcie między „tradycjonalistami”, którzy
opowiadają się za pozostawieniem w Kościele katolickim Mszy Trydenckiej, a „liberałami”, którzy popierają papieża Franciszka
i uważają, że Mszę św. trzeba rozumieć, więc
nie powinna być sprawowana po łacinie.
Padły również uwagi pod adresem miesięcznika „Magdalenka”, który w niewystarczający sposób zachęca parafian do dialogu,
pisania listów, pisania artykułów. To natychmiast bierzemy sobie do serca i, jako stałą
rubrykę, zamieszczamy ogłoszenie zachęcające do pisania na naszych łamach.

Proboszcz słucha, ale nie zawsze

Podczas rozmów zwrócono uwagę,
że nasz obecny ksiądz proboszcz, choć nie
okazuje tego wprost, słucha uwag, sugestii, pomysłów przekazywanych mu przez
parafian, choć także padło smutne zdanie
wypowiedziane przez starszą panią, naszą wieloletnią parafiankę: „Nigdy żaden
ksiądz nie zapytał mnie o zdanie”. Inny
długoletni mieszkaniec zwracał uwagę,
że „referendum” przed podjęciem decyzji
o budowie katolickiego liceum i obciążeniu finansowym całej parafii oraz sprzedaży działek było zbyt wąsko zakrojone. Te
decyzje były tak poważne, że proboszcz
powinien zapytać o zdanie większe grono zainteresowanych. I tutaj proboszcz
przedstawił swoje zdanie – opowiedział

o przeprowadzonych konsultacjach i przypomniał, że inicjatywa budowy liceum wypłynęła od samych parafian.

Tydzień jedności dla wszystkich

Jako przykład dialogu ekumenicznego przedstawiono ekumeniczne spotkania
arcybiskupa Grzegorza Rysia z Żydami,
muzułmanami. Zauważono, że jest to doskonały przykład dialogu, bo biskup szuka tego,
co jest wspólne, a jednocześnie umacnia naszą tożsamość jako chrześcijan.
Reakcje polskiego Kościoła na innych,
to zdaniem rozmówców, reakcje lękowe. Budujemy twierdzę z katolicyzmu, bo nie jesteśmy pewni siebie, nie wiemy, kim jesteśmy.
Padło zdanie, że oprócz tygodnia jedności
chrześcijan, powinniśmy organizować tydzień jedności w polskim Kościele, bo jest
bardzo podzielony.
Jeśli chodzi o dialog z osobami niewierzącymi i „bez afiliacji religijnej”, to dzieliliśmy się jednostkowymi przykładami
naszych prywatnych relacji, zapraszania
osób, którym „nie po drodze z Kościołem”
na Msze, tłumaczenia im naszej wiary, słuchania ich, otwierania się na ich widzenie
wiary i Kościoła, natomiast nie mamy żadnego doświadczenia w tym względzie, jeśli
idzie o naszą parafię. Nikt nie potrafił nic na
ten temat powiedzieć, przytoczyć przykładów parafialnych inicjatyw.
W codziennej bieganinie nie mamy czasu
na dialog z drugim człowiekiem. Nie traktujemy tego jako wartość. A jeśli już rozmawiamy, to wolimy w takich grupach ludzi,
którzy mają poglądy takie jak my, albo choćby zbliżone. I tylko od czasu do czasu, gdy,
jak podczas spotkania synodalnego: „po raz
pierwszy w Kościele ktoś wysłuchał, jakie
mam zdanie”. 
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Zapytaj Księdza

Co to jest Wielki Post?
Czym ten czas różni się od czasu zwykłego? Jak ksiądz rozumie ten czas?
w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić
się od współziomków.
Wtedy twoje światło wzejdzie jak
zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać
cię będzie, chwała Pańska iść będzie
za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]:
„Oto jestem!” Pan cię zawsze prowadzić
będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach (Iz 58, 6 – 9a, 11a).
Wyraźnie są tu zestawione dwie części. Pierwsza zawiera wezwanie do przemiany swojego życia poprzez konkretne
działania: rozerwanie kajdan zła, rozwiązanie więzów niewoli, wreszcie okazanie miłosierdzia potrzebującym. Druga wskazuje na owoce takich działań,
wśród których jest zdrowie, doświadczenie Bożej obecności i pomocy. Kościół
słowami Izajasza zachęca w Wielkim
Poście do pracy nad sobą, walki o wewnętrzną wolność od zniewoleń w sferze
fizycznej i duchowej. Nie chodzi tu tylko o jakieś używki, ale także o różnego
FOT. PIXABAY

N

a Wielki Post dobrze patrzy
się z perspektywy Wielkanocy, ponieważ wtedy
uobecniamy centralne wydarzenie dla naszej wiary, czyli Zmartwychwstanie Chrystusa i tym samym
zwycięstwo nad grzechem i śmiercią.
Gdyby nie zmartwychwstał, to jak mówi
św. Paweł, daremna byłaby nasza wiara.
Wielki Post jest więc czasem przygotowania do świąt paschalnych. Nie jest to
okres jednolity. Rozpoczynamy go od
posypania głów popiołem, żeby przypomnieć sobie prawdę o naszej grzeszności i przemijalności, a jednocześnie szukamy nadziei w Jezusie ukrzyżowanym
i zmartwychwstałym. Pierwszej części
Wielkiego Postu można by nadać tytuł
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Tekstem programowym jest tu
fragment z proroka Izajasza:
Czyż nie jest raczej ten post, który
wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno
uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać;
dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić

Odpowiada ks. Michał Wszeborowski
rodzaju lęki, skupienie na własnych
potrzebach czy egoistyczne wykorzystywanie bliskich. Wszystko to odsuwa
od Boga i drugiego człowieka. Wielki
Post jest więc szansą powrotu do Boga
i naprawienia relacji z drugim człowiekiem. W tym właśnie celu Kościół proponuje trzy podstawowe środki: modlitwę, post i jałmużnę. Ważne, żeby te
środki szły ze sobą w parze. Jeśli modlitwa, to połączona z uczynkami miłosierdzia. Jeśli post, to połączony z modlitwą, aby rezygnacja z czegoś dla siebie
kierowała mnie w stronę bliźniego, a nie
była tylko samodoskonaleniem. Warto
się pytać Ducha Świętego, jaki post pomoże mi zbliżyć się do Niego i do drugiego człowieka. Może będzie to udział
w nabożeństwach Drogi Krzyżowej,
rezygnacja z jedzenia czegoś co lubimy, post od Facebooka, lektura Pisma
świętego lub dobrej książki duchowej,
odwiedzenie chorego z domu opieki
bądź dawnych znajomych. Ważne, żeby
pokonywać siebie dla Boga z radością,
a nie z przygnębieniem. Kiedy uczciwie
podejmujemy pracę nad sobą podczas
Wielkiego Postu, szybko okazuje się
nasza kruchość i uświadamiamy sobie,
że bez Bożej pomocy nie jesteśmy w stanie się nawrócić. To bardzo dobry owoc,
z którym wchodzimy w drugą część tego
okresu – pasyjną. Przywołujemy wtedy
wydarzenia związane z męką Chrystusa
i kontemplujemy w nich Jego zbawczą
miłości do nas, która nie cofnęła się nawet przed śmiercią krzyżową.
Bardzo lubię Wielki Post. Od lat
jest on dla mnie najbardziej owocnym
duchowo czasem, chociaż wiąże się
z dużym trudem. Nie dlatego, że wielkopostne praktyki są niewykonalne,
ale dlatego, że Pan wyprowadza mnie
na duchową pustynię, aby Mu towarzyszyć
w Jego zmaganiach o moje i innych zbawienie. Myślę, że paradoksalnie w tym
trudnym doświadczeniu tkwi siła i piękno
tego okresu, bo można poznać Jezusa z bliska i doświadczyć Jego miłości. 
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Oczami teologa

W krzywym
zwierciadle kiczu
Unikajcie kiczu, bo kicz powoduje religijność kiczowatą
– mówił dominikanin o. Jan Andrzej Kłoczowski.
Dewocja i fanatyzm to też objawy kiczu.

P

iękno. To jedno z imion boskich,
którymi posługuje się Pseudo-Dionizy Areopagita, mówiąc
o Bogu. To Bóg – Piękno jest
przyczyną rzeczy, które są piękne (Pseudo-Dionizy Areopagita, Imiona boskie).
Piękno przemienia człowieka, szczególnie
wtedy, gdy jest ono transcendentne. Przez
nie możemy poznawać Boga, ponieważ
jest jedną z dróg do Niego prowadzących
(łac. via pulchritudinis – poznanie poprzez piękno, szczególnie obecne w teologii obrazu). Nierzadko jednak zdarza
się, że obraz Boga, który nosimy w sobie
jest zafałszowany, ponieważ pewne znaki
czy symbole, które nas otaczają i odwołują się do rzeczywistości transcendentnej,
zamiast komunikować ją i przybliżać,
w rezultacie ją zaciemniają, pokazują nieprawdę. Takim „krzywym zwierciadłem”
jest właśnie kicz, który przekazuje informację o tym co święte w formie zredukowanej, zakłamanej, błędnej. (…) Kicz jest
zafałszowanym pięknem, jest tym samym,
czym kłamstwo w dziedzinie prawdy i zło
w dziedzinie dobra (J. A. Kłoczowski,
„O kiczu w religii i miłości”).

Kicz religijny

Kicz w sposób szczególny dotyka
dwóch dziedzin naszego życia – religii
i miłości (por. J. A. Kłoczowski, „Kilka
gorzkich myśli o kulturze i kiczu religijnym”).
Kiczem religijnym określić możemy
pozorną komunikację człowieka z Bogiem. Człowiek wypatruje wówczas
w modlitwie wyłącznie samopotwierdzenia, czyli akceptacji własnej wizji wiary
i Boga. Odrzuca wszystko, co stawia mu
wymagania i każe przekraczać siebie,
wyjść poza własną „strefę komfortu”.

Monika Burkacka, teolog
Kicz wkrada się także w przestrzeń międzyludzkiego spotkania, które w rezultacie staje się płytkie, powierzchowne i brak
mu prawdziwej więzi. Skutkiem kiczu religijnego jest brak nawrócenia i przemiany, która winna dokonywać się po każdorazowym spotkaniu z Pięknem.

Kicz a dewocja

Postawą, jaką człowiek przyjmuje wobec świętości, a która wyraża się w aktach
kultu religijnego jest dewocja (łac. devotio – pobożność). Znaczenie pozytywne
takiej pobożności wyraża się w gorliwej
służbie Bogu oraz spełnianiu czynności
religijnych. W najgłębszym znaczeniu
dewocja to oddanie się Panu Bogu (łac.
devotus – oddany; por. L. Knabit, „Ojca
Leona słów kilka”).
Jeśli w tę sferę życia wiary wedrze się
kłamstwo – kicz, wówczas pobożne praktyki stają się celem same w sobie. Przybierają przesadną formę, przestają być
autentyczne, a moralność przeradza się
w rygoryzm.
Niestety w większości, człowiek nie
lubi tego, co trudne, unika stawiania sobie
wysokich wymagań. W obecnych czasach,
gdy wszystko dostępne jest „na wyciągnięcie ręki” i „od ręki” wolimy otrzymać coś,
co jest już gotowe i nie wymaga od nas
zbyt dużego wysiłku i nakładu pracy. Kicz
jest efektem naszego duchowego lenistwa.

Kicz a fanatyzm

Rzecz ma się podobnie w przypadku
postawy fanatycznej (łac. fanaticus – zagorzały, szalony). Jeżeli w nasze zaangażowanie w wyznawane idee wedrze się
kicz, wówczas jesteśmy narażeni na utratę
krytycznego dystansu. Zaczynamy bezgranicznie i bezwarunkowo identyfikować
się z zasadami. Przekonania lub rozwiązania alternatywne są z góry odrzucane, bez
poddania ich refleksji i dyskusji. Dialog
staje się niemożliwy, ponieważ postawa
fanatyczna nie znosi sprzeciwu, nie uznaje
nawet częściowej racji innych.
Treści komunikowane przez banalną i kiczowatą formę stają się banalne
i kiczowate — nie same w sobie oczywiście, ale w tym oto konkretnym człowieku, pomiędzy tymi oto ludźmi. Kościół
jest skarbnicą boskiej mądrości i Bożego życia. I taki pozostanie po wszystkie
dni, aż do skończenia świata. Ale Jezus
Chrystus powierzył te dobra nadprzyrodzone ludziom i od naszej gorliwości,
naszej pracy, naszej wierności otrzymanemu darowi zależy, czy te dobra będą
schowane pod korcem, czy też staną się
miastem świecącym na górze (J. A. Kłoczowski, „Kilka gorzkich myśli o kulturze
i kiczu religijnym”). 
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FOT. AECHIWUM SZKOLNE (3)

Wieści ze Szkoły

 Licealiści podczas zajęć w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Srebrna Tarcza 2022
Z radością informujemy, że po raz piąty uzyskaliśmy tytuł Srebrnej Szkoły
w Rankingu Perspektyw 2022. W tym roku zajęliśmy 361 miejsce
wśród 500 najlepszych liceów w Polsce (383 w 2020 r., 279 w 2021). Wśród liceów
mazowieckich uplasowaliśmy się na 86 miejscu. (81 w 2020 r. i 68 w 2021).
Dorota Koprowska, dyrektor KLO w Magdalence
l Wycieczka We wtorek – 18 stycznia 2022 r. uczniowie klas 2a
i 2c wyjechali na wycieczkę do Warszawy. Celem podróży było
Muzeum bł. ks. J. Popiełuszki na Żoliborzu i Muzeum Narodowe.
Z powodu pandemii większość uczniów po raz pierwszy mogła
odwiedzić miejsce pracy i grób naszego Patrona. Wysłuchaliśmy
opowieści o życiu ks. Jerzego, zwiedziliśmy muzeum, po którym
oprowadził ks. Michał Kotowski – obecny duszpasterz środowisk
pracy. Po długiej przerwie, wreszcie na żywo, młodzież mogła zobaczyć hity Muzeum Narodowego. Ta krótka wizyta wśród dzieł
sztuki rozpaliła apetyty – już niedługo planujemy kolejne spotkanie w tym ciekawym miejscu.
l Przesunięta Studniówka Pandemia zmusiła nas do zmiany terminu studniówki. Została ona przełożona z 29 stycznia
2022 r. na 20 maja 2022 r. i tak jak w poprzednim roku Studniówka będzie Balem Maturalnym.
l Dziękujemy za pierwsze półrocze 26 stycznia 2022 r. zakończyliśmy pierwszy okres nauki, oceny śródroczne zostały
wystawione. Średnia ocen wszystkich uczniów to 3,72 czyli
prawie czwórka, natomiast najwyższa indywidualna średnia
to 5,67.
Po pięciu miesiącach nauki stacjonarnej (i od czasu do czasu
zdalnej) nadeszły długo wyczekiwane ferie zimowe. Perspektywa odpoczynku ucieszyła wszystkich. Wyrazy uznania należą
się profesorom, którzy każdego dnia dostrzegają potrzeby uczniów, mobilizują, zachęcają, rozmawiają i poświęcają swój czas,

aby szkoła była coraz lepszym miejscem nauki, wychowania
i dobrych relacji z ludźmi i z Bogiem. Dziękujemy wszystkim
pracownikom szkoły. Wyrazy szacunku należą się uczniom,
którzy są dla siebie przyjaciółmi i wsparciem w trudnych momentach. Dziękujemy rodzicom za aktywną współpracę, uważność, zrozumienie i nieustanną pomoc. Księdzu Mirosławowi
Cholewie dziękujemy za to, że jak prawdziwy przyjaciel i ojciec
jest zawsze, kiedy go potrzebujemy. Bóg zapłać za miniony czas
pierwszego półrocza. 

 Przy grobie bł. ks. J. Popiełuszki na Żoliborzu.
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Szczepienia przeciw covid

Szczepionki
oraz wkład Polaków
w ich tworzenie

Od ponad roku trwa dyskusja na temat szczepień.
Słyszymy zarówno zwolenników jak i sceptyków.
Jak zatem odnaleźć się w zgiełku sprzecznych tez?
Przypomnijmy, że od momentu wynalezienia szczepień uratowały
one miliony ludzi przed śmiercią, setki milionów przed chorobą,
a do tego zaoszczędziły kosmiczne sumy pieniędzy.

Paweł Sznajder, konsultacja: prof. dr hab. Jakub Gołąb,
kierownik Zakładu Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

N

a tym tle preparaty przeciw
Covidowi są podobne. Ratują ludzkie życie i zmniejszają
ryzyko zachorowania i powikłań, nie dają jednak stuprocentowej
ochrony. Szczepienia mają pomóc przygotować nasz organizm do obrony przed
wirusem, a jest przed czym się bronić.
Covid niszczy nie tylko płuca, ale też
serce, nerki, jelita, mózg i jądra. Nie bez

znaczenia pozostaje fakt, że kolejne szczepy atakują także dzieci. Co więcej, specyfika tego wirusa jest taka, że odporność
po chorobie czy po szczepieniu dość
szybko maleje z czasem, co skutkuje koniecznością stosowania dawek przypominających. Na szczęście SARS-CoV-2
nie mutuje szybko i szczepienia przeciw
starszym wariantom nadal budują naszą
odporność przeciw nowym szczepom.

Niestety, należy też dodać, że po
szczepieniu są możliwe rzadkie, w skrajnych przypadkach nawet ciężkie powikłania. Jednak zarówno ich częstotliwość,
jak i nasilenie są znacznie mniejsze niż
po chorobie. Nagłaśniane skutki uboczne po szczepieniu nie są nowością. Takie
same, rzadko spotykane powikłania, były
znane wysokiej klasy specjalistom przy
okazji innych chorób i szczepień. Dopiero szum medialny spowodował, że ta, tak
szczegółowa wiedza, trafiła do szerszej
grupy osób. W związku z takim przekazem w mediach, obawy przed szczepieniem są zrozumiałe w szczególności
dlatego, że szczepionki zostały szybko
dopuszczone do użytku, a na przykład
o technologii mRNA większość ludzi słyszy pierwszy raz w życiu. Jednak dotychczasowe badania medyczne wskazują, że
szczepienia przeciw Covid są najlepszą
metodą walki z epidemią, a należy przyjąć, że prędzej czy później każdy będzie
miał kontakt z tą czy inną mutacją wirusa. Znacznie mniejsze ryzyko niesie za
sobą szczepienie i chorowanie niż samo
chorowanie bez szczepienia. Dotyczy to
zarówno dorosłych, jak i dzieci. Również stanowisko Stolicy Apostolskiej, jak
i Episkopatu Polski jest w tej kwestii jednoznaczne – szczepienia przeciw Covid
są nam potrzebne.
Na koniec wróćmy do mRNA. Czy
jest się czego bać? Jak dobrze znana jest
ta technologia? W rzeczywistości to żadna nowość. Badania nad szczepieniami
mRNA zaczęły się na początku lat 90.
ubiegłego wieku. Sam pomysł jest jeszcze
starszy i powstał na uniwersytetach, a nie
w placówce koncernu farmaceutycznego.
Również w Polsce mamy długą tradycję
pracy nad technologiami mRNA. Jednym
z pionierów w Polsce był prof. Edward
Darżynkiewicz, który o mRNA publikuje od ponad 30 lat, a grupa prof. Jacka
Jemielitego jest współautorem patentów
sprzedanych do BioNTech, który odpowiada za szczepionkę Pfizera. To jest kolejna sytuacja, o której naukowcy wiedzieli
od dawna, ale media milczały, tak samo
jak milczą o setkach innych osiągnięć nauki w Polsce i na świecie. Warto również
podkreślić, że technologia mRNA jest
głównie rozwijana pod kątem szczepionek na raka. W tym świetle ich pierwsze
skuteczne zastosowanie jest olbrzymim
sukcesem i napawa nadzieją! 
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Wiara

Ile Szatana w nas?
Ta, przewrotnie trochę postawiona w tytule teza, faktycznie ma szokować, ale też uświadomić nam,
że wcale tacy święci nie jesteśmy, choć wszyscy uważamy się za uczniów Chrystusa.
ks. Ryszard Gołąbek, pallotyn

Przynależność do Kościoła

Więź człowieka z Kościołem rozpoczyna się od momentu chrztu. Bóg wykorzystując widzialny znak wody z jednoczesnym
wypowiedzeniem słów: ja ciebie chrzczę
w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego gładzi
w człowieku grzech pierworodny (i wszystkie inne grzechy, gdy chrzest przyjmuje osoba dorosła) i wprowadza go do wspólnoty

Kościoła. Stajemy się wspólnotą złączoną
miłością Boga, która to wspólnota została
ustanowiona przez Chrystusa do skutecznej pomocy w drodze do zbawienia. Jeśli
więc w wyznaniu wiary mówimy: Wierzę
w jeden święty, powszechny i apostolski
Kościół, to z przekonaniem, że ten Kościół
jest święty przede wszystkim świętością
Boga, którą to świętość każdy z członków
Kościoła – duchowny czy świecki – swoimi
grzechami plami. W Kościele są jednak sakramenty i to one stanowią jego największą
wartość. Sakramenty, które mimo naszej
grzeszności, przybliżają nas do Boga. Sakrament pokuty, który z grzesznika potrafi uczynić świętego, Eucharystia, w której
sam Bóg staje się dla nas pokarmem, sakrament namaszczenia chorych, który umacnia w najbardziej zagrożonych momentach
życia… Odwracanie się więc od Kościoła,
bo jest w nim dużo zła, to tak naprawdę
odcinanie się od źródła łaski i duchowego
uleczenia, czyli robienie sobie na złość.

Jestem bowiem świadom, że we mnie, to
jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo
łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre,
ale wykonać – nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie
chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który
we mnie mieszka (Rz 7, 18-20). Taka ocena
tym bardziej skłania do szukania pomocy
i to u kogoś większego, bardziej skutecznego. A co, jeśli tej pomocy człowiek nie
szuka? Najpierw denerwuje go, że nie potrafi być dobrym, potem szybko dochodzi
do wniosku, że inni nie są lepsi, więc po co
się starać, skoro i tak sukcesu nie będzie.
I stajemy się jak żarówka – niby dobra, ale
nie świeci. A Jezus mówi do swoich uczniów: Wy jesteście światłem świata. Tak
niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby
widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca
waszego, który jest w niebie (Mt 5, 14; 16).
Aby zatem świecić, trzeba być nie tylko dobrym (bo stworzonym na obraz Boga), ale
też przepełnionym Chrystusową łaską.

Własne możliwości

Bóg czy Szatan?

Już św. Paweł zauważył, że liczenie tylko na siebie w sprawach duchowych jest
ogromnym ryzykiem. Ujął to w słowa:

FOT. PIXABAY

N

ajwiększą wartością człowieka średniowiecznego był
Bóg. Życie na ziemi było jedynie przygotowaniem do życia wiecznego i zarazem do najwyższego
szczęścia, które czeka nas w niebie. Dzisiejsze priorytety ogniskują się bardziej
wokół tego, co przyziemne, co tu i teraz,
zapominając często o tym, do czego prowadzi takie myślenie i działanie w tej najbardziej odległej perspektywie – po śmierci.
Doskonale znamy słowa Jezusa, który
mówi: Po tym poznają, że jesteście Moimi uczniami, jeśli się będziecie wzajemnie
miłowali (J 13, 35). A co, jeśli tej miłości
zabraknie? Nie rozpoznają w nas Jego
uczniów, czy też wręcz nie będziemy Jego
uczniami?

Skoro Bóg to miłość, dobro i światłość,
to wszystko co nie jest miłością – nienawiść, dobrem – zło, światłością – ciemność, od Szatana pochodzi. Żyjąc więc
w nienawiści, złu, ciemności, stajemy się
dziećmi Szatana. Najpierw delikatnie, bez
zauważalnej różnicy, potem coraz bardziej
zjednoczeni z Szatanem, aż do całkowitego zniewolenia, gdzie człowiek zaczyna
przeżywać bardzo drastycznie i namacalnie obecność Złego. Bardzo szczegółowo ten stan i przeżycia opisuje w swoim
świadectwie młoda kobieta pod adresem
internetowym: Byłam w niewoli grzechu
i szatana (vicona.pl)
Najbardziej zastanawiające jest, że jest
albo Bóg, albo Szatan – trzeciego wyjścia nie ma. Warto zatem, robiąc kolejny
rachunek sumienia, zastanowić się, ile
w nas Boga i Jego nauki, a ile Szatana
i grzechu. 
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Molskie
P
am to kościoły
z Biblii w Wilnie

U świętego Kazimierza
FOT. AUTOR

Jeden z najokazalszych
kościołów wileńskiej
starówki związany jest
z patronem Litwy, a także
– o czym często zapominamy
– Polski. To kościół świętego
Kazimierza, którego święto
przypada 4 marca.
Andrzej Dudziński, z-ca Ambasadora
RP w Republice Litewskiej

W podziękowaniu za kanonizację
Kazimierza Jagiellończyka

Wróćmy jednak do kościoła pw.
św. Kazimierza. Świątynia powstała w latach 1604–1618 jako wotum po kanonizacji św. Kazimierza Jagiellończyka (1602).
Inicjatorami budowy kościoła był znany
orędownik kontrreformacji król Zygmunt
III Waza oraz wielki kanclerz litewski Lew
Sapieha. Przy kościele rezydowali jezuici,
w latach 1624-1630 kaznodzieją i spowiednikiem był tutaj św. Andrzej Bobola.
Tradycja głosi, że kamień węgielny, widoczny dziś na ścianie fasady, ze wzgórz
antokolskich – przyniosła tu procesja siedmiuset Wilnian.

Modelowy barok i trochę rokoko

Architektami świątyni byli: Giovanni Maria Bernardoni i Jan Frankiewicz.
Budowla wzorowana jest na rzymskim
kościele Il Gesù. Była to jednak twórcza
adaptacja, a nie mechaniczne skopiowanie
włoskiego wzorca. Kościół pw. św. Kazimierza jest jedną z najwcześniejszych, modelowych budowli barokowych w Wilnie.

Po zniszczeniach dokonanych w 1655 r. przez wojska
rosyjskie, które zdewastowały
i częściowo spaliły kościół oraz
po pożarze w 1706 r. świątynia
została odnowiona przez Jana
Krzysztofa Glaubitza, najsłynniejszego architekta tzw. baroku wileńskiego. Jezuita
Tomasz Żebrowski w 1749
wieku wzniósł monumentalną kopułę z wysoką latarnią
zwieńczoną koroną. Wnętrze
otrzymało wówczas wystrój rokokowy,
dodano dziesięć ołtarzy, a ściany ozdobiono freskami przedstawiającymi sceny
z życia św. Kazimierza.
Po kasacie zakonu jezuitów w 1773 r.
świątynia została przejęta przez augustianów. W 1812 r. armia francuska zniszczyła wnętrze i zamieniła kościół na magazyn
zboża, a następnie na więzienie dla jeńców
rosyjskich, co przyczyniło się do jeszcze
większej dewastacji wnętrza. W ramach
represji carskich po powstaniu listopadowym kościół został skonfiskowany katolikom, a po powstaniu styczniowym z roz-

FOT. WIKIMEDIA

M

oże komuś z Czytelników
uda się dotrzeć w tych
dniach do Wilna i osobiście zobaczyć wielkie
święto, jakim jest tradycyjny, sięgający historią czterysta lat wstecz, jarmark odpustowy upamiętniający patrona – wileńskie
Kaziuki? Niestety w tym roku, podobnie
jak w latach ubiegłych, zapewne mieć
on będzie ograniczoną formę z uwagi
na sytuację pandemiczną.

kazu generał-gubernatora
Michaiła Murawiowa, architekt rosyjski Mikołaj
Czagin przebudował go
na cerkiew św. Mikołaja, znacznie zniekształcając jego architekturę.
Zastąpiono znajdującą
się na kopule koronę prawosławną kopułką oraz
skuto rokokowe ozdoby.
Dobudowano przedsionek, a we wnętrzu rozbito część barokowych
nagrobków, zamalowano
freski oraz rozebrano organy i ambonę. Podczas
okupacji
niemieckiej
świątynię użytkowano
jako protestancki kościół
garnizonowy. W 1917 r.
świątynia
powróciła
do katolików. 26 marca 1942 r. aresztowano
wszystkich
jezuitów
i uwięziono ich w owianym złowrogą sławą
więzieniu na Łukiszkach. W 1944 podczas
walk o Wilno świątynia doznała rozległych
zniszczeń, uszkodzono
wieże i główną fasadę.

Zacieranie śladów

Po II wojnie światowej do 1949 r. należał
do jezuitów, a następnie został ponownie skonfiskowany, tym
razem przez władze radzieckie. Remont
obiektu miał miejsce w 1966 r., projekt
Aldony Švabauskienės zakładał przebudowę wnętrz na potrzeby muzeum ateizmu. Doprowadzono wówczas do zatarcia
śladów polskości (np. poprzez skuwanie
inskrypcji), w miejscu głównego ołtarza
umieszczono posąg Lenina. W październiku 1988 r. kościół został zwrócony katolikom, w 1990 przejęli go jezuici przywracając go do użytku sakralnego. Ponowna
konsekracja miała miejsce w 1991 r. Przy
kościele znajduje się klasztor jezuitów. 

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 niedziele miesiąca po Mszy św. o 11.00 oraz
w pierwsze czwartki miesiąca po Mszy św.
od 18.00 do 19.30.
CAŁODZIENNA ADORACJA Zapraszamy wszystkich do cichej, indywidualnej
modlitwy przy Najświętszym Sakramencie
w każdy piątek od 8.00 rano do 24.00.
To dobra okazja, by pobyć z Jezusem
sam na sam i przedstawić Mu
wszystkie swoje sprawy.
SPOWIEDŹ Codziennie od 17.45,
w niedziele 15 min przed Mszami św.
SPOTKANIA Grupa Odnowy w Duchu
Świętym „Emmanuel” (dorośli) spotyka się
we wtorki o godz. 19.00. Grupa Odnowy
w Duchu Świętym „Skała Pana” (dorośli)
spotyka się w piątki o godz. 20.15 w Domu
Miłosierdzia. Grupa Odnowy w Duchu
Świętym „Nowe Jeruzalem” (młodzież)
spotyka się w piątki o godz. 19.15 w Domu
Miłosierdzia. Grupa oazowa młodzieżowa,
nowe zainteresowane osoby – kontakt z ks.
Michałem. Męskie Studium Biblijne w środy
o godz. 20.30 w Domu Miłosierdzia. Kobiece Spotkania Biblijne w czwartki o godz.
19.30 w Domu Miłosierdzia. Ministranci
mają zbiórki dwa razy w miesiącu – terminy
ustala ks. Michał. Bielanki mają zbiórki dwa
razy w miesiącu w soboty o godz. 10.00.
KAWIARENKA POD ANIOŁAMI czynna
w niedziele od godz. 9.00 do 14.00.
BIBLIOTEKA NIE TYLKO DLA ŚWIĘTYCH czynna w niedziele po Mszach
świętych.
OGŁOSZENIA bieżĄce
SPOTKANIE RODZICÓW DZIECI
PIERWSZOKOMUNIJNYCH 21 lutego
o godz. 20.00 on-line.
IMIENINY PROBOSZCZA Prosimy o modlitwę za naszego proboszcza ks. Mirosława
Cholewę z okazji jego imienin, w sobotę 26
lutego na Mszy św. o godz. 18.00.

SPROSTOWANIE

Bardzo przepraszamy autorkę fotografii Panią Annę Niezabitowską z firmy
„Axendor Fotografia” za błędne umieszczenie podpisu do zdjęcia Mirosława
Wilusza, który jest bohaterem wywiadu na 12 stronie wydania styczniowego
„Magdalenki”. Podpis powinien zawierać następujące informacje: fot. Anna
Niezabitowska, Axendor Fotografia.

KAWIARENKA ZAPRASZA

Postanowiliśmy poczekać, aż pandemia spowolni, kiedy my będziemy
w pełni sił, by ponownie otworzyć
„Kawiarenkę pod Aniołami” i serdecznie Państwa zaprosić na aromatyczną
kawę z kawałkiem domowego ciasta.
Liczymy bardzo na pomoc wolontariuszy i tych młodszych, którzy chcą zdo-

MSZA ŚW. ZA DUSZE W CZYŚĆCU
CIERPIĄCE 1 marca o godz. 18.00.
ŚRODA POPIELCOWA 2 marca; Msze
św. w kościele o godz. 7.00, 9.00 i 18.00,
w kaplicy w Lesznowoli o godz. 19.00.
POST W Wielkim Poście Gorzkie Żale
w niedziele w kościele o godz. 8.00 i w kaplicy o godz. 9.30 (za uczestnictwo można
uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami). Droga Krzyżowa

PISZCIE DO NAS!

Zapraszamy naszych Czytelników,
wszystkich Parafian i osoby zainteresowane do dzielenia się z nami swoimi
opiniami na temat przeczytanych artykułów, życia parafii, Kościoła w Polsce
i na świecie. Wiadomości można wysyłać drogą mailową na adres: gazeta.
magdalenka@gmail.com
Zapraszamy też do pisania artykułów
do naszej parafialnej gazety.
Serdeczności
Zespół redakcyjny „Magdalenki”

RÓŻANIEC Uroczysty różaniec w pierwszą sobotę miesiąca 5 marca o godz. 17.00.
PARY NIESAKRAMENTALNE Przygotowanie par niesakramentalnych przed
chrztem ich dziecka w sobotę 5 marca
o godz. 18.00.

PRZED CHRZTEM Przygotowanie
dla wszystkich rodziców przed chrztem
dziecka i spisanie aktu w sobotę 5 marca
o godz. 19.00.

w kościele z udziałem dzieci w piątki

Wielkiego Postu o godz. 17.30,
dla dorosłych o godz. 18.45. Zachęcamy
też do abstynencji od alkoholu.
Złota księga trzeźwości jest wyłożona
do wpisu w kaplicy Zesłania Ducha
Świętego.
MODLITWA ZA KSIĘŻY i o powołania
kapłańskie 3 marca po Mszy św. o godz.
18.00 do 19.30.
PIERWSZY PIĄTEK 4 marca; spowiedź
w kaplicy w Lesznowoli od godz. 7.30,
Msza św. o godz.8.00; spowiedź w kościele
od godz. 16.00. Msze św. z udziałem dorosłych o godz. 7.00, 9.00 i 18.00, z udziałem dzieci o godz. 16.30. Do chorych
udamy się przed południem.

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

być punkty do świadectwa, ale i tych
w pełni wieku, którzy z serca przyjdą
na niedzielny dyżur do Kawiarenki.
Pozdrawiamy ciepło
Agnieszka Domańska-Szulik
i współpracownicy

WIECZÓR UWIELBIENIA 6 marca godz.
19.00.
MSZA ŚW. ZA KOŁA RÓŻAŃCOWE
7 marca o godz. 18.00.
WYPOMINKOWA MSZA ŚW. w kościele 11 marca o godz. 18.00.
MSZA ŚW. MAŁŻEŃSKA 13 marca
o godz. 18.00.
KINO ALEK 19 marca o godz. 19.00.
SPOTKANIE RODZICÓW DZIECI
PIERWSZOKOMUNIJNYCH w poniedziałek 21 marca o godz. 20.00.
REKOLEKCJE PARAFIALNE w dniach
31 marca, 1, 2 kwietnia. Msze św. o godz.
9.00, 11.00, 16.00, 18.00 i 20.00.
Rekolekcje poprowadzi ks. prof. Piotr
Mazurkiewicz.

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, Dorota Koprowska, Marlena Rowińska, Paweł
Sznajder, ks. Michał Wszeborowski Mirosława Osińska (korekta),

Kontakt z redakcją: gazeta.magdalenka@gmail.com
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Rozmowa

Wygodne życie
Kinga i Damian Liwczyńscy – małżeństwo mieszkające w naszej parafii, zajmujące się ewangelizacją,
związane od lat ze Skałą Pana. Prowadzą blog, nagrywają podcasty z ludźmi Kościoła.
Rozmawiała Urszula Bulicz

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Opowiedzcie o sobie
Jesteśmy małżeństwem od ponad dziesięciu lat i mamy troje
dzieci. Do Magdalenki trafiliśmy
dziewięć lat temu, na samym początku drogi naszego nawrócenia.
Mieliśmy poważny kryzys i po
półtora roku trwania w związku
małżeńskim, prawie doszło do naszego rozstania. Bóg podniósł nas
z kryzysu i przez kilka „przypadkowo” poznanych osób trafiliśmy
do grupy odnowy Skała Pana,
oraz na rekolekcje REO. Możliwość wzrastania wśród osób,
które kierują się w życiu podobnymi wartościami, bardzo pomogła naszemu małżeństwu. Kiedyś,
mieszkając w Ursusie, dojeżdżaliśmy tylko na piątkowe spotkania
grupy. Od ponad dwóch lat mieszkamy na terenie parafii, a Skała
Pana dalej jest miejscem naszego
wzrostu duchowego. Ja (Damian) pracuję jako trener personalny, specjalizujący się w treningu medycznym, moja żona jest
z wykształcenia kosmetologiem-wizażystą. Wspólną pasją jaką
jest Bóg i temat ewangelizacji oraz czas pandemii, który kolejny
raz pomógł nam przewartościować nasze życie, doprowadziło
do stworzenia marki odzieżowej „Wygodna zbroja”. Naszym celem było stworzenie odzieży, która poza bardzo dobrą jakością
materiałów, będzie niosła przesłanie Dobrej Nowiny. Nowoczesny design i delikatnie ukryte znaczenie, pozwala założyć koszulkę na co dzień do pracy czy sklepu, czy nawet w środowiska nieprzychylne Kościołowi. My wiemy po sobie, że we wszystkich
środowiskach są ludzie, którzy szukają Boga. Odzież z przesłaniem, może okazać się wyciągniętą ręką do dialogu i możliwości
dania świadectwa o Bogu nawet tam, gdzie się tego najmniej
spodziewamy.
Jaka jest rola rodzin w Kościele?
Pozwolę sobie zacytować papieża Franciszka: Jesteśmy wzywani, by naśladując Świętą Rodzinę, odkryć na nowo wychowawczą wartość środowiska rodziny – musi ona opierać się
na miłości, która wciąż odnawia relacje, otwierając horyzonty
nadziei. W rodzinie można doświadczyć szczerej komunii, kiedy
jest ona domem modlitwy, kiedy uczucia są poważne, głębokie
i czyste, kiedy przebaczenie przeważa nad niezgodą, kiedy uciążliwość codziennego życia jest osładzana przez wzajemną czułość

Prowadzimy
blog „Wygodne
życie”, gdzie
dzielimy się
swoimi przemyśleniami,
posługami
i życiem rodziny
wielodzietnej
w dzisiejszym
świecie.

i pogodne przyjęcie woli Boga (Rozważanie poprzedzające modlitwę Anioł Pański, 27 grudnia 2020 r.).

Czym jest projekt „Wygodne życie”?
Obok odzieży chrześcijańskiej, powstał blog „Wygodne życie”, gdzie dzielimy się swoimi przemyśleniami, posługami i życiem rodziny wielodzietnej w dzisiejszym świecie. Powstała też
seria podcastów tzn. rozmów, których celem jest pokazanie ludzi
Kościoła, ich historii życia, świadectw tego, jak Bóg prowadzi
ich przez życie oraz dobrych i cennych dzieł, które są tworzone
przez Bożych ludzi, a często w natłoku informacji ich nie dostrzegamy. Pragniemy w ten sposób pokazać różnorodność dróg
i powołań, jakimi Bóg prowadzi ludzi do siebie. Podcastów można wysłuchać na naszym kanale YouTube.
Jak będzie wyglądał Kościół w przyszłości?
Jaki będzie, tego nie wiemy. Możemy jedynie napisać o jakim marzymy. A marzymy o Kościele pełnym miłości i jedności,
gdzie nie ma rywalizacji między wspólnotami i ruchami. Gdzie
ludzie doceniają swoją różnorodność i darzą się wzajemnym
szacunkiem mimo innego spojrzenia na różne sprawy. Gdzie ludzie żyją Ewangelią. 
www.wygodna-zbroja.pl
Youtube: Wygodne życie
Facebook: Wygodne życie

