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Słowo od RedaktoRa NaczelNego

Polsce. W naszej parafii także. Już 26 lutego z rana otrzyma-
łem telefon od jednej z parafianek, że ma możliwość zaofero-
wania transportu dla emigrantów z Ukrainy i prosi o kontakty, 
gdzie i komu można w ten sposób pomóc. Dowiedziałem się 
też o zorganizowanej pomocy na terenie gminy Lesznowo-
la, głównie przy strażnicach Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Mrokowie i Nowej Woli. Podejmowane są także różnego ro-
dzaju zbiórki, zwłaszcza środków medycznych i wysyłanie ich 
w transportach skoordynowanych z samorządem powiatowym 
i wojewódzkim do walczących w Ukrainie. Parafia w Magda-
lence podjęła codzienny różaniec o 17.30 w intencji jak naj-
szybszego zakończenia wojny i w intencji wszystkich poszko-
dowanych w wyniku jej trwania. 

Konkretne działania
Wiele pojedynczych osób zgłasza, także do mnie, chęć przy-

jęcia uchodźców wojennych pod swój dach. Ogromna jedność 
i empatia wyczuwalna jest na każdym kroku.

Cały polityczny świat również jednoczy się w potępieniu 
wojny, w której Rosja zaatakowała Ukrainę, a oprócz słowne-
go sprzeciwu pojawiają się też konkretne działania wymierzone 
w Rosję i Putina. Te wszystkie działania napawają optymizmem, 
że wojna – da Bóg – szybko się skończy i może kiedy ukaże się 
ów marcowy numer „Magdalenki”, zostaną już po wojnie tylko 
bolesne wspomnienia i gojące się powoli rany. 

WOJNA

Data 24.02.2022 r. przejdzie do historii, jako  
najbardziej bezsensowne i tragiczne w skutkach  
pogwałcenie wszelkich ludzkich wartości  
przez jednego szaleńca – Władymira Putina,  
by wstrząsnąć całym światem.

Ryszard Gołąbek, pallotyn

Człowiek – człowiekowi. Bez żadnej wytłumaczal-
nej przyczyny. Tyle ludzkiej krzywdy tylko dlatego,  
że ktoś tak sobie wymyślił. Słowo „wojna”, które 
– jak się wydawało – przeszło już do historii w Eu-

ropie z zakończonym XX w. znów stało się aktualne. Giną 
ludzie, niszczone są budynki mieszkalne i dobra narodowe.  
Ludzie w popłochu uciekają przy każdym alarmie bombowym 
do schronów, a w nieco dalszej perspektywie – poza granice 
Ukrainy, by uciec od wojny.

Ludzkie dobro
Ten ludzki koszmar wyzwala na szczęście także ogromne 

pokłady dobra. Wszechstronna pomoc, którą otrzymują emi-
grujący z Ukrainy już na granicy z Polską, a potem i dalej, na-
pawa wielkim optymizmem, że zdecydowanie więcej jest ludzi 
dobrej woli, niż tych drugich. Ta dobra wola obecna jest w całej 

Dzieła parafialne „Sercem z Ukrainą”
Kiedy powstaje to wydanie Magdalenki, tworzy się przy naszej parafii grupa pomocy uchodźcom wojennym koordynowana przez 
Maję Bobrowską. Zachęcamy do zgłaszania się do pomocy w zakrystii kościoła po Mszach św., a także przynoszenia niepsującej 
się żywności do budynku za kościołem. Ksiądz Proboszcz zachęca do przyjmowania rodzin ukraińskich w domach. Duża grupa 
uchodźców ma być zakwaterowana w hali „Expo PTAK” w Nadarzynie, który znajduje się na terenie naszego dekanatu i to tutaj 
potrzebna jest żywność. Będziemy na bieżąco informować naszych Czytelników o dalszych działaniach grupy. Będziemy współpra-
cować z Centrum Informacyjnym Gminy Lesznowola oraz z Powiatem Piaseczyńskim. Kontakt: magdalenka.ukraina@gmail.com
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co  dalej po gRzechu?

Bóg nigdy nie męczy się 
przebaczaniem
Bóg nas nie zostawił pod władzą grzechu. Po grzechu wyciąga 
rękę, szuka nas, żeby nas przywrócić do stanu bliskości z nim.  
Uznajmy swój grzech i wracajmy do Tego, który czeka.

Barbara Habich

i sprzeciwia się naszemu grzechowi.  
Walczy z grzechem, który znajduje 
w nas. W Biblii czytamy, że Bóg jest mi-
łością, lecz mówi również, że doskonała 
miłość usuwa strach. Bóg jest doskonały 
i Bóg jest doskonałą miłością. Tak więc 
miłość a nie strach, powinna charaktery-
zować naszą przyjaźń z Bogiem. 

Kiedy zapytamy samych siebie, dla ja-
kich motywacji modlimy się, chodzimy 
do kościoła, czytamy Biblię, odpowiedzi 
mogą być różne. Może się tak zdarzyć, 
że zamiast pogłębiać nasze życie ducho-
we, zaczynamy różne praktyki religijne 
z obawy przed tym, co może się stać, je-
śli tego nie zrobimy. 

Szybcy w osądzaniu
Papież Franciszek zauważa ogrom-

ną potrzebę odkrywania prawdziwego 
oblicza Boga w dzisiejszym świecie, 
który jest szybki w osądzaniu, wymie-
rzaniu sprawiedliwości i często próbuje 
przypisać tę tendencję Bogu, jednocześ-
nie samemu tęskniąc za zrozumieniem. 

Ten niewłaściwie pojmowany obraz 
Boga, miałby sugerować, że Bóg rze-
komo czyha na człowieka i tylko czeka 
na jego słabość i potknięcia. Właści-
wą postawą powinno być przekonanie, 
że mimo mojej grzeszności Bóg mnie 
kocha i nie boję się tego, co może się 
stać, gdy czegoś nie zrobię. Nie czeka 
gdzieś tam, aby za każdym razem gdy 
zgrzeszę, walnąć mnie w głowę. To 
przekonanie jest procesem, działaniem, 
ale jednocześnie kluczem do pokonania 
wszelkiego strachu.

Bóg jest dobry, ale nie pochwala zła, 
jest wyrozumiały, ale nie pobłażliwy, jest 
miłosierny, ale i sprawiedliwy, przebacza 
ale i upomina: Idź i nie grzesz więcej. 
W Liście św. Jana czytamy: Tam gdzie 
jest miłość, nie ma lęku, lecz doskonała 
miłość odrzuca lęk, ponieważ lęk wiąże 
się z karą. Czasem boimy się Boga, gdyż 
instynktownie odczuwamy, że może on 
doskonale „namieszać” w naszych pla-
nach na życie. Tenże Jan napisał: Kto na-
tomiast się lęka, nie osiągnie doskonałej 
miłości (1 J 4, 18).

Zmęczeni proszeniem
Czasem wydaje się, że człowiek tak 

upadł, że nie ma szans, aby powstać. Jed-
nak dla Boga nie ma nic niemożliwego, 
jeśli tylko Mu zaufamy. Tak bowiem Bóg 
umiłował świat, że Syna Swego Jednoro-
dzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy 
nie zginął, ale życie wieczne miał (J 3, 16).

W książce papieża Franciszka „Miło-
sierdzie to imię Boga” zawarty jest cy-
tat: Bóg nigdy nie męczy się przebacze-
niem, to my męczymy się proszeniem Go 
o przebaczenie.

Spowiedź jest momentem spotkania 
z Bogiem, który czeka na nas bez wzglę-
du na nasze zasługi, czy winy. To do-
świadczenie darmowego miłosierdzia, to 
zachowanie Boga w stosunku do grzesz-
nika, któremu daje kolejną możliwość 
okazania żalu, skruchy i nawrócenia. 

Jedna z prawd wiary mówi: Bóg 
jest sędzią sprawiedliwym, któ-
ry za dobre wynagradza, a za złe 
karze. Istnieje też zwrot „Bój się 

Boga” mający na celu zwrócenie komuś 
uwagi, że źle czyni. Biblia mówi, że Bóg 
jest miłością. Czy byłoby to możliwe,  
że Bóg nas miłuje, skoro jednocześnie 
powinniśmy się Go bać? 

To my lubimy straszyć
Teksty biblijne wydają się to po-

twierdzać: czytamy w nich o przera-
żających, brutalnych wręcz karach, 
jakimi Bóg doświadcza ludzi (Sodoma 
i Gomora, Noe). Patrząc w ten sposób  
na Biblię, zapominamy, że posłu-
guje się ona językiem metaforycz-
nym, którego zadaniem jest wywo-
łanie u odbiorcy określonego efektu, 
czy pobudzenie wyobraźni. W teks-
tach opowiadających o karze Bożej, 
chodzi przede wszystkim o przeka-
zanie prawdy – trudnej do opisania  
w inny sposób – że Bóg walczy ze złem 
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4     Magdalenka	

zapytaj kSiędza

Jak wygląda 
Twoje 
miejsce 
modlitwy? 
Zapytaliśmy o to księdza,  
a także o to, czy to ważne,  
jak to miejsce wygląda? 

Odpowiada ks. Andrzej Grefkowicz 

Od czasu święceń prezbite-
ratu moim miejscem oso-
bistej modlitwy stała się 
moja „izdebka”. Kościół 

nie był dla mnie na tyle dostępny, bym 
mógł z niego korzystać o każdej porze 
dnia, by dawał mi konieczną dla mnie 
intymność.

Czym jest dla mnie to miejsce?
Tu mogę być sam z moim Panem, za-

wsze, kiedy tego potrzebuję. Gwarantuje 
mi potrzebną intymność na spotkanie 
z Nim.

Modlę się także w innych miejscach, 
w kościele, lub kaplicy Domu Rekolek-
cyjnego przed Najświętrzym Sakramen-
tem, w lesie odmawiając różaniec; koś-
ciół to miejsce uczestniczenia w liturgii. 
Ale na najbardziej osobistą modlitwę 
uciekam się do mojej „izdebki”. 

Najważniejszy znak 
W mojej modlitwie to jest Krzyż, 

a adoracja Krzyża zastępuje mi adorację 
Najświętrzego Sakramentu. Od zawsze 
miałem kłopoty z kręgosłupem, więc 
pozycja klęcząca nie była dla mnie ła-
twa. 

Kiedy poznałem urządzenie, któ-
re nazywano „stołeczek karmelitański, 
zdecydowanie rozwiązało to moje prob-
lemy związane z pozycją przy modli-
twie. Stołeczek był „przyjazny” dla mo-
jego kręgosłupa, łatwiej mi było klęczeć 
i łatwiej mi się było skupić. 

Pozycja podczas modlitwy
Pozycja w czasie modlitwy jest  

dla mnie ważna. Na „karmelitańskim 
stołeczku” mogę bez trudności trwać 
około pół godziny. Zaspokaja mi to moją 
potrzebę klęczenia w obecności Boga. 
Do takiej pozycji uciekam się we wszyst-
kich trudnych dla mnie chwilach, kiedy 
przygotowuję się do niedzielnej homilii, 
a też wtedy, kiedy chcę się zatrzymać 
przed Bogiem z całą marnością mojego 
człowieczeństwa. W takiej pozycji najle-
piej mi się słucha Pana Boga, kiedy sta-
wiam Mu pytanie: co mam powiedzieć 
w niedzielę na Mszy św., co powiedzieć 
jakiejś grupie rekolekcyjnej w weekend, 
czy w innych okolicznościach. 

Taka postawa pomaga mi głębiej 
przeżywać świadomość tego, kim ja  

jestem i kim jest Bóg – Mój Pan. Klęka-
my przecież tylko przed Bogiem.

Życzenia
Zdaję sobie sprawę z tego, że to, o czym 

tu piszę, nie jest do przejęcia przez więk-
szość czytelników tego tekstu. Mieszkanie, 
w którym trudno znaleźć cichy kąt na włas-
ną modlitwę, miejsce, które byłoby „tylko 
twoje” to wasza rzeczywistość, inna moja. 
Ale znaleźć choćby kawałek ściany, który 
ma inny charakter niż całe mieszkanie, to 
chyba jest możliwe do realizacji. Określo-
na godzina, w której cała rodzina się modli, 
niekoniecznie razem, to może też uda się 
wypracować. Życzę wszystkim, by coś 
z tego się udało wprowadzić w życie, by 
nikt nie musiał, jak jedna z naszych parafia-
nek, szukać spokojnego kąta w łazience. 
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 Moje miejsce modlitwy obecnie wygląda własnie tak.Tu umieściłem obrazy tych,  
którzy są dla mnie ważni: wizerunek NMP, św. Andrzeja Apostoła – mojego patrona,  
bł. księdza Jerzego (mojego kolegi z czasów seminarium i w późniejszym okresie pracy duszpasterskiej), 
jest wizerunek bł. Stefana kard. Wyszyńskiego – biskupa, który mi udzielał sakramentu święceń.  
No i najważniejszy dla mnie – Krzyż, wizerunek Ukrzyżowanego Mojego Pana.
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1Nie zawsze odejście ze wspólnoty 
jest złe. Zawsze jest to trudne za-
danie, a czasami jest to naturalna 
kolej rzeczy. Odchodzimy do cze-

goś innego, rozwijamy się, dawne formuły 
wyczerpują się dla nas, potrzebujemy cze-
goś więcej. Bywa jednak też tak, że toczymy  
ze sobą walkę, bo nie wiemy, jak postąpić. 
Czasem myślimy o odejściu ze względu na to,  
że we wspólnocie pojawiły się kryzysy lub 
konflikty. Warto nieco uspokoić emocje. Tak 
to już jest, że my ludzie mamy trudności 
z budowaniem wspólnot. Pisaliśmy na ten te-
mat także w „Magdalence” przy okazji przy-
taczania myśli starożytnych Ojców Pustyni. 
Czasami Pan Bóg popycha nas, żeby odejść 
z jakiejś wspólnoty, by mógł nas posłać  
do innego miejsca, jakie dla nas wybrał, 
a my jesteśmy zbyt przywiązani do tego, co 
już znamy.

2Decyzję o odejściu ze wspólnoty 
trzeba rozeznawać na modlitwie. 
To bardzo ważne, by się z tym prob-
lemem dzielić z Panem Bogiem. 

Chociaż często, w obliczu konfliktu, mamy 
„ciemno w sercu i ciemno przed oczami”, 
nie wiemy jak rozeznawać, trudno nam po-
znawać, co jest dobre, a co złe, co prawdziwe, 
a co fałszywe. Taka karuzela wrażeń jest na-
turalna. Niech to nas nie zniechęci, bo warto 
zwracać się do Boga, który jest źródłem mą-
drości. Bycie „na modlitwie”, bycie z Panem 
Bogiem, proszenie o światło – to zupełnie 
podstawowa sprawa. Zadbajmy o to.

3Warto zobaczyć dobro, trzeba 
także zobaczyć zło, jakie się do-
konuje we wspólnocie. Trzeba 
zobaczyć krzywdę, stanąć w praw-

dzie, ale też nie pomijać dobra. Bo, jak mówi 
ojciec Nowak niemożliwe jest samo zło. Nie 

z niedomówień. Diabeł lubi takie momenty, 
gdy może jeszcze bardziej wewnętrznie nas 
podzielić. Nie dopuszczajmy, by zrodziło się 
takie dodatkowe zło. I znów ojciec Nowak 
zapewnia: Pan Bóg jest z nami w takiej sy-
tuacji i nie zgadza się na brak jedności, On 
będzie nas do tego prowadził.

5Kiedy już rozeznamy to wszystko 
– podejmijmy decyzję i bądźmy 
jej wierni. Decyzja musi być przej-
rzysta. Nie może być zawieszenia 

– jesteśmy we wspólnocie, ale właściwie nie 
jesteśmy. Cytat z ojca Nowaka: nieobecność 
obecna – albo obecność nieobecna. Inni 
muszą wiedzieć, na co mogą liczyć z naszej 
strony.

6Trzeba uszanować wrażliwość 
innych. Kiedy na przykład dwóch 
liderów się kłóci, wówczas inni, ci 
którzy są obok, najbardziej cierpią, 

albo wręcz czują się winni. Warto zadbać 
o pokój w sercu swoim i innych ludzi. Ojciec 
Nowak: to jasne, że nie jesteśmy aniołami, 
ale to jest możliwe. Warto zadbać o przejrzy-
stość wobec innych, żeby nie czuli się pora-
nieni.

7Warto zostawić Bogu jak naj-
więcej miejsca do działania, żeby 
mógł o nas zadbać, żeby mógł 
zrobić swoje. Potrzebujemy dużo 

mądrości i wrażliwości, nawet gdy nasze 
odejście jest dobrą decyzją. Trzeba nauczyć 
się trwać, ale też trzeba nauczyć się odcho-
dzić. To nam się przyda na całe życie, a także 
na czas umierania.

na podstawie: „Strefa Wodza.  
Pytania & Podpowiedzi” odcinek 120,  

platforma Youtube

chodzi o to, by zakłamywać obraz, ale spo-
kojnie się zatrzymać, rozważyć, co dokonało 
się dobrego i żeby za to dobro umieć podzię-
kować. 

4Spróbować dookreślić, kim jeste-
śmy wobec tej wspólnoty. Musimy 
sobie zadać pytanie, jako kto opusz-
czamy daną wspólnotę. Chodzi 

o to, byśmy sami to wiedzieli i umieli dobrze 
wytłumaczyć swoją sytuację. Przejrzystość 
jest bardzo ważna, bo wiele emocji rodzi się 

Jak mądrze odchodzić 
ze wspólnoty 
Jak być we wspólnocie, to jest wielka nauka, ale jak ze wspólnoty odchodzić  
– to jest jeszcze większa nauka – mówi ojciec Tomasz Nowak.  
Zaczerpnijmy nieco z mądrości tego niezwykłego dominikanina.

Opracowała Teresa Jaskulska-Gil 

7 Rad domiNikaNiNa
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oczami teologa

Miłosierdzie Boże 
– bezpieczne schronienie 

Bóg jest miłosierny. Jest Bogiem, który przebacza. Objawia, że jest 
bogaty w miłosierdzie, a najpełniejszym świadectwem tego  
jest ofiara Krzyża Jezusa na odpuszczenie grzechów.  
Podczas męki miłosierdzie Chrystusa odnosi triumf  
nad ludzkim grzechem i wyzwala z jego niewoli.

Monika Burkacka, teolog 

Pragnieniem Boga jest doprowa-
dzenie do nawrócenia każdego 
(por. 2 P 3, 9). Bóg nie szuka 
zemsty, ale obdarzając człowie-

ka wolnością daje wybór. Bóg stworzył 
cię bez ciebie, ale nie zbawia cię bez cie-
bie (św. Augustyn). Potrzeba więc naszej 
współpracy, uznania tego, że jesteśmy 
grzeszni. Dopiero wówczas mamy możli-
wość przyjęcia Bożego miłosierdzia (por. 
KKK 1847). Poprzez sakrament miłosier-
dzia – Eucharystię – powierzoną Kościo-
łowi pamiątką Męki i Zmartwychwstania 
Chrystusa – ludzka dusza zostaje wypeł-
niona łaską i już tu na ziemi otrzymuje za-
datek przyszłej chwały.

Bóg poddał wszystkich  
nieposłuszeństwu,  
aby wszystkim okazać  
swe miłosierdzie

Przejawem nieskończonego miłosier-
dzia Boga jest Jego wszechmoc i ojcowska 
miłość do człowieka (por. 2 Kor 6, 18). 
Ponieważ Bóg może wszystko, odpuszcza 
nam grzechy dobrowolnie (por. KKK 270). 
Nadzieja na Boże miłosierdzie, która prze-
pełnia grzesznika, uzdalnia do nawróce-
nia i przemiany (por. KKK 1490). Pokuta 
wewnętrzna wyraża natomiast pragnienie  
tej przemiany i zwrócenia się ku Ojcu. Jest 
ona także wyrazem nadziei na miłosierdzie 
i łaskę, która ma być pomocą w transfor-
macji duszy (por. KKK 1431).

W sakramencie pokuty i pojednania 
miłosierdzie Boże przebacza nam wyrzą-
dzone zło oraz zniewagi względem Boga, 
przywracając także jedność z Kościołem 
(por. KDK 11; KKK 1422). 

Aby Boże miłosierdzie przeniknę-
ło do naszych serc, najpierw potrze-
ba przebaczyć nieprzyjaciołom. Bez 
tego, drzwi naszego serca pozostaną 
zamknięte na dar Ojca. Choć miło-
sierdzie Boga nie zna granic, może-
my je odrzucić. Odrzucając je, od-
mawiamy jednocześnie przebaczenia 
grzechów oraz zbawienia (por. Jan 
Paweł II, encyklika „Dominum et Vi-
vificantem” 46).

Najdoskonalszym więc dziełem Bo-
żego miłosierdzia jest usprawiedliwie-
nie, które zostało nam wysłużone przez 
mękę Chrystusa. Jest nam ono udzie-
lane przez chrzest. Upodabnia nas do 
sprawiedliwości Boga, który czyni nas 
sprawiedliwymi. Jego celem jest chwała 
Boga i Chrystusa oraz dar życia wiecz-
nego (KKK 2020).

FOTO: PIOTR TUMIDAJSKI  
© ZGROMADZENIE SIÓSTR MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA
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Błogosławieni miłosierni,  
albowiem oni  
miłosierdzia dostąpią

Ponieważ przez chrzest wierzący sta-
ją się synami Bożymi i uczestnikami 
Bożej natury, a w Chrystusie powoła-
ni i usprawiedliwieni (nie ze względu  
na uczynki lecz postanowienie Boga i Jego 
łaskę), ludzie są wezwani do świętości. To 
zobowiązuje do życia, w którym ową świę-
tość powinniśmy urzeczywistniać (por. Ef 
5, 3). Św. Paweł zachęca: jako wybrańcy 
Boży – święci i umiłowani – obleczcie się 
w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, 
cichość, cierpliwość (Kol 3, 12). Mamy 
działać i współdziałać z Bogiem.

Owoce Ducha Świętego mają być  
dla nas orężem w walce o uświęcenie swo-
je oraz bliźnich (por. Gal 5, 22, Rz 6, 22). 

Miłosierdzie, obok radości i pokoju, jest 
owocem miłości, która domaga się braterskie-
go upomnienia i dobroci; jest życzliwością; 
rodzi wzajemność; trwa bezinteresowna i hoj-
na. Miłość jest przyjaźnią i komunią (KKK 
1829). Jesteśmy zaproszeni do niesienia 
pomocy drugiemu w potrzebach jego ciała 
i duszy. Do pocieszania, służenia radą, umac-
niania. Wreszcie do przebaczenia i cierpli-
wego znoszenia krzywd. To uczynki miło-
sierdzia co do duszy. Uczynki miłosierdzia  
co do ciała polegają zwłaszcza na tym, by 
głodnych nakarmić, bezdomnym dać dach nad 
głową, nagich przyodziać, chorych i więźniów 
nawiedzać, umarłych grzebać. Spośród tych 
czynów jałmużna dana ubogim jest jednym 
z podstawowych świadectw miłości braterskiej; 
jest ona także praktykowaniem sprawiedliwo-
ści, która podoba się Bogu (KKK 2447).  Kawiarenka to Goście – parafianie, przechodnie, którzy zaglądają czasem  

na łyk kawy przy okazji spacerów po okolicy, przypadkowi rowerzyści, prze-
mierzający magdaleńskie szlaki. Wszyscy nasi goście, którzy szukają chwili 
odpoczynku, wytchnienia, chwili z rodziną, spotkań ze znajomymi. To nasi 

goście stanowią o sensie istnienia tego miejsca. My ze swojej strony ubolewamy, że coraz 
mniej osób odwiedza Kawiarenkę. 

Tymczasem wolontariusze coraz chętniej zapisują się na niedzielne dyżury po to,  
by poznać od podszewki, z pozoru łatwą i przyjemną, pracę w kawiarni. Wolontariusz 
uczy się obsługi gości, różnych sposobów parzenia kawy, herbaty, a także odgadywania 
potrzeb drugiego człowieka. Wolontariusze zgłębiają ciekawostki, którymi dzielą się pod-
czas dyżurów, np. dlaczego połączenie pigwy i zielonej herbaty ma właściwości nie tylko 
smakowe, ale i zdrowotne? Marmolada z nieszpółki – co to takiego i dlaczego warto ją 
polecać? Mogłabym wymienić wiele przykładów… 

Chcę powiedzieć, że leży mi na sercu ten wypracowany u nas sposób na wspieranie roz-
woju naszej młodzieży. To piękna inicjatywa. Gdy nikt nie zagląda do Kawiarenki, widać 
w oczach wolontariuszy smutek, bo akurat szarlotka, którą upiekła Marta z ósmej klasy czeka 
pięknie pokrojona… Piekła ją „z anielskimi skrzydłami”,  ponieważ odkryła swoją nową pasję  
– w pieczeniu ciast widzi swoją przyszłość. Musi mieć jednak konsumentów, by ktoś mógł 
docenić jej smak i aromat. Drodzy, nie omijajcie Kawiarenki. Nie podcinajmy skrzydeł 
Aniołom. 

Nie podcinajmy
skrzydeł Aniołom
Drodzy, piszę do Was, ponieważ ostanie miesiące bardzo się 
różniły od tych poprzednich. Odwiedziło nas mniej osób,  
niż w czasie największego zagrożenia pandemicznego.  
Czy Waszym zdaniem Kawiarenka powinna funkcjonować?

Agnieszka Domańska-Szulik 

co Słychac pod aNiołami
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Wojna w oczach dzieci
Dramat rozgrywający się za naszą wschodnią granicą niesie ze sobą niepewność i strach. Wojna,  
to dla polskich dzieci jedynie przeszłość zapisana na kartach historii. Rzeczywistość uległa zmianie,  
a rodzice, opiekunowie i nauczyciele stanęli przed wyzwaniem – jak rozmawiać z dziećmi o wojnie?   

Jacek Kwiatkowski, pedagog

Pojęcia takie jak śmierć, cierpie-
nie czy wojna, w dzisiejszym 
świecie nastawionym na samo-
realizację, często są pomijane 

w rozmowach z dziećmi. Na poważne 
sprawy jest przecież czas… Okazuje się, 
że dzisiaj tego czasu już nie ma. Dzieci 
same tworzą obraz rzeczywistości w opar-
ciu o własne doświadczenia i interpre-
tację informacji, które do nich docierają. 
Janusz Korczak twierdził przed wieloma 
laty: Dziecko nie może myśleć jak doro-
sły, ale może dziecięco zastanawiać się 
nad poważnymi zagadnieniami dorosłych; 
brak wiedzy i doświadczenia zmusza je, 
by inaczej myślało. Wspólne docieka-
nia z dziećmi, to zadanie dla wszystkich,  

którzy w centrum wychowania stawiają pod-
miotowość i samodzielność wychowanka. 

Bezpieczeństwo
Wydaje się, że wszelkie działania na-

leży zacząć od zabezpieczenia podstawo-
wych potrzeb dzieci. W informatycznym 
chaosie zbudujmy spokój. Jesteśmy bez-
pieczni. Nasz kraj nie prowadzi wojny, ma 
silnych sojuszników, a z punktu widze-
nia strategicznych interesów Rosji, atak 
na Polskę wywołałby gigantyczne straty 
w porównaniu do znikomych korzyści.

Porozmawiajmy na poziomie dziecka 
o polskiej racji stanu, o granicach, których 
strzegą polskie wojska wsparte jednost-
kami sojuszników. Porozmawiajmy o roli 

i miejscu naszego kraju w NATO i UE. 
Niech nasze działania zmierzają do budo-
wania postawy młodego obywatela. 

Charakterystyka zjawiska wojny
Obraz tragedii rozgrywającej się  

na naszych oczach powinniśmy naszkico-
wać w oparciu o wiedzę i zasoby niewie-
dzy dziecka (czyli pytania). I jedno i drugie 
jest niezmiernie ważne, bo jest elementem 
postrzegania świata przez młodego czło-
wieka. Budując na tym zasobie, uzyska-
my znacznie więcej, niż podczas naszego 
monologu czy pogadanki. Od początku 
mówmy wyłącznie prawdę i zachowujmy 
szczerość w przekazie informacji. Dosto-
sujmy słownictwo do wieku dziecka. Pyta-
nia, jakie się pojawią, mogą wprawić nas 
w zakłopotanie. Jeśli tak się stanie, to po-
wiedzmy wprost o swoich uczuciach. Pyta-
nia o śmierć i zabijanie nie bagatelizujmy, 
ani nie zamykajmy tematu. Dzieją się złe 
rzeczy i jako złe je przedstawiajmy.

Najtrudniejsze będą pytania: dlaczego? 
Dobrą odpowiedzią może się okazać taka, 
która jest zbudowana na koncepcji ludzi 
nieodróżniających dobra od zła. Niektórzy 
ludzie robią złe rzeczy, bo nie nauczył ich 
nikt, jak czynić dobro. Warto w tym mo-
mencie odwołać się do Biblii: Nie daj się 
zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj! 
(Rz 12, 21).

Następstwa konfliktu
Zadajmy pytanie dzieciom – co nas cze-

ka w najbliższym czasie? Porozmawiajmy 
o uchodźcach. Pomóżmy dzieciom zrozu-
mieć napływ ludności z Ukrainy. Do na-
szych szkół już trafiają dzieci uchodźców, 
więc zatrzymajmy się i przy tym temacie. 
Porozmawiajmy o akceptacji, toleran-
cji i trudnej sytuacji, w jakiej znajdują 
się nowi koledzy, którzy trafili lub trafią  
do szkoły naszych dzieci. Życzliwość dla 
kolegi z klasy to mały wkład człowieka 
w wielkie dobro świata. 

o wychowaNiu
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wieści ze Szkoły

głoS paRafiaN

Wybór drogi

Najlepsza pomoc

Pomoc Ukrainie, refleksje wielkopostne, poezja 
mistrza Wojciecha Młynarskiego i powołanie  
jednej z uczennic do Kadry Narodowej  
– oto wydarzenia ostatnich dni w naszym liceum.

Dorota Koprowska, dyrektor KLO w Magdalence

Od 7 marca w naszej parafii ksiądz proboszcz zaprasza codziennie o 17.30 do odmawiania różańca  
przed Najświętszym Sakramentem. Skorzystajmy z tego.

Teresa Hochman, Krystyna Wadzyńska

Wostatnim czasie zło unaoczniło się. Jesteśmy 
osłabieni duchowo przez pandemię, restrykcje 
covidowe, dezorientację, a teraz wybuch wojny 
w Ukrainie. 

Nie możemy żyć w strachu. Jak pokazuje historia, na ratunek 
przychodzi Matka Najświętsza. Wzywa nas do pokuty i codzien-
nej modlitwy na różańcu.

W 1920 r., dzięki pokucie i powszechnej modlitwie przebła-
galnej całego narodu polskiego, nawałnica bolszewicka została 
zatrzymana. Jednak nie zawsze tak naród reagował. Przed II woj-
ną światową Bóg ostrzegał przez św. siostrę Faustynę i Rozalię 
Celakównę: Moje dziecko, za grzechy, zbrodnie zabijania dzieci 
poczętych, rozpustę popełnioną przez ludzkość na całym świecie, 
ześle Bóg straszną karę. Sprawiedliwość Boża nie może znieść 
dłużej tych występków. Od 3 maja 1943 r. Matka Boża Łaskawa 
na warszawskich Siekierkach ukazała się dwóm osobom i oznaj-
miła: Dziateczki kochane, dążcie do Mnie i Syna Mojego, a okry-
je was swoim płaszczem i nic wam złego się nie stanie. Proroctwa 
te zostały zlekceważone. Wybuchła wojna i zamiast powszechnej  
modlitwy, wybuchło Powstanie Warszawskie, straszliwe w skut-
kach dla miasta i jego mieszkańców.

W powiecie sokołowskim, w województwie mazowieckim,  
we wsi Garnek, liczącej 7 tys. mieszkańców, wydarzył się cud. 
Od 1 września 1939 r., w pierwsze piątk miesiąca, proboszcz 
tamtejszej parafii zapraszał wiernych przed Najświętszy Sakra-
ment na modlitwę różańcową aż do skończenia wojny. Na po-
czątku wezwanie przyjęło niewiele osób, ale z każdym kolejnym 
piątkiem kościół zaczął się zapełniać. Mieszkańcy wsi, widząc 
że nikt nie ginie na wojnie, chętniej przychodzili na modlitwę. 
W pewnym momencie dla wszystkich nie starczało miejsca 
w kościele. Mężczyźni, którzy byli zmobilizowani jeszcze przed 
1 września, wszyscy powrócili z niewoli do domu; nikt z miesz-
kańców wsi nie zginął wskutek działań wojennych.

Powyższe przykłady pokazują nam, że codzienna modlitwa 
różańcowa okazała się silniejsza niż wszystkie bomby, czołgi, 
armaty, karabiny maszynowe. Mamy wielką łaskę, że w naszej 
parafii przed Najświętszym Sakramentem, poprzez adorację 
i wspólną modlitwę różańcową, możemy chronić siebie, naszych 
bliskich i całą naszą ojczyznę. Jest to także bardzo ważny wkład 
w pomoc Ukraińcom, zarówno tych, którzy uciekli z terenów ob-
jętych wojną, jak również tych, którzy zostali, by tam walczyć 
z najeźdźcą o wolność. 

l Dary dla uchodźców Samorząd szkolny zorganizował zbiórkę 
potrzebnych rzeczy dla ludzi przybywających z Ukrainy oraz dla 
tych, którzy tam pozostali. W piątek, 4 marca, przekazaliśmy 
część z nich dla uchodźców przebywających w Walendowie, 
w poniedziałek 7 marca paczki pojechały do Piaseczna. Wszyst-
kim, którzy się zaangażowali w tę akcję serdecznie dziękujemy.
l Post 2 marca uczestniczyliśmy w Mszy św. rozpoczynającej 
Wielki Post. Ksiądz proboszcz Mirosław Cholewa podkreślił 
w homilii ogromne znaczenie naszych osobistych wyborów. Za-
znaczył, że mając podobne warunki życia i rozwoju możemy po-
przez codzienne decyzje obrać różne drogi, i że warto wybierać 
tak, aby być coraz lepszym. 
l Walentynki z Młynarskim Tuż przed feriami uczeń klasy 3c, 
Wojciech Mickiewicz, wziął udział w wydarzeniu organizowanym 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lesznowoli: nagraniu „Walen-
tynek z Młynarskim online”. Premiera nagrania odbyła się 14 lutego. 
Zachęcamy do zapoznania się z materiałem na kanale Youtube.
l Kadra Narodowa Nasza uczennica Martyna Krzesaj z klasy 2c 
od 1 stycznia 2022 roku została powołana przez Polski Związek 
Strzelectwa sportowego w skład Kadry Narodowej w kategorii kara-
bin-juniorki. W ciągu roku będzie uczestniczyła w zgrupowaniach 
kadry (szkolenia i podnoszenie kwalifikacji) oraz licznych zawo-
dach krajowych i międzynarodowych, gdzie będzie reprezentowała 
Polskę w strzelaniu z karabinu pneumatycznego oraz karabinu spor-
towego w trzech postawach (stojąc, leżąc, klęk) na 50 m. 
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ONZ szacuje, że tylko w pierw-
szym tygodniu, w wyniku 
inwazji Rosji, Ukrainę opuś-
ciło około 1 miliona osób. 

Większość z nich trafiła do Polski. Mamy 
do czynienia z kryzysem humanitarnym, 
jakiego Europa nie widziała od II wojny 
światowej i będzie on trwał, dopóki Rosja 
nie zaprzestanie agresywnych działań woj-
skowych na Ukrainie. 

Fala pomocy
W tej sytuacji, jako chrześcijanie, wszy-

scy powinniśmy i czujemy się zobowiązani 
pomagać. Dzielimy w końcu z Ukraińcami 
dziedzictwo historyczne I RP, bliskość kul-
turową i językową, ale także umiłowanie 
wolności, które każe nam sprzeciwiać się 
jakiemukolwiek uciskowi. Polska jako pań-
stwo oraz Polacy jako naród zdają ten egza-
min celująco. Oddolnie zorganizowana fala 
pomocy jest ogromna. Jej częścią jest mój 
kolega z Gorzowa, który w drugim dniu 
wojny, wsiadł w piątek po pracy do samo-
chodu, przejechał 800 km na przejście gra-
niczne w Korczowej, a ponieważ mieszka 
sam w dość dużym mieszkaniu, przywiózł 
do siebie kobietę z dwójką dzieci, których 
wcześniej nie znał. Kiedy dojechali do Go-
rzowa, zastali ugotowany obiad, lodówkę 
pełną jedzenia, wózek dla małego dziecka, 
a nawet zabawki. To byli sąsiedzi kolegi – 
pomogli w ramach swoich możliwości. 

Wyjechali na chwilę
Takich i podobnych historii jest w ostat-

nich dniach mnóstwo. Każda pomoc jest 
ważna i cenna, aby osoby, które doznały 

24 lutego 2022 r. przeszedł  
do historii jako czarny dzień 
dla Ukrainy, Europy i świata. 
Coś, co wydawało się  
niewyobrażalne  
w XXI wieku, dzieje się  
bezpośrednio za naszą granicą. 

Andrzej Dudziński, z-ca Ambasadora 
RP w Republice Litewskiej

wysokości zadania i pomaga nam wszyst-
kim zdać egzamin z człowieczeństwa.

Czas próby
Po II wojnie światowej udało nam się 

stworzyć niezwykły projekt europejski. 
Zaczynaliśmy od Europejskiej Wspólno-
ty Węgla i Stali, która przekształciła się 
w Europejską Wspólnotę Gospodarczą, aż 
powtała dzisiejsza Unia Europejska, któ-
rej członkiem od 2004 roku są również 
państwa naszego regionu, w tym nasze. 
Jesteśmy w momencie, w którym deklaro-
wana jedność Unii została poddana próbie. 
Chcemy solidaryzować się z Ukrainą i do-
łożyć wszelkich starań, by jak najszybciej 
zakończyć rozpoczętą przez Rosję wojnę. 
Jednocześnie pomagajmy tym, których za-
wierucha wojenna rzuciła do naszego pań-
stwa. Jak? Na początek tu: https://poma-
gamukrainie.gov.pl, a potem tak jak każdy 
z Państwa uzna za stosowne. 

traumy wojny miały szansę poczuć się 
choć trochę lepiej i zaadoptować do no-
wych warunków. Uchodźcy potrzebują 
praktycznie wszystkiego. Niewielu miało 
czas, by się spakować i zabrać więcej rze-
czy, pomyśleć o zabraniu przydatnych do-
kumentów, zaświadczeń, świadectw ukoń-
czonych studiów. Niektórzy wyjeżdżali 
„na chwilę”, do końca wierząc, że za kilka 
dni będą mogli wrócić do siebie. Nie mają 
nic, a jednocześnie martwią się o tych któ-
rych pozostawili w Ukrainie. Dlatego tak 
ważne jest, aby po zaspokojeniu pierw-
szych potrzeb w postaci bezpiecznego 
dachu nad głową, nakarmienia i napoje-
nia, pomyśleć o kolejnych krokach. Dzie-
ci muszą iść do szkoły, potrzeba pracy, 
opieki medycznej, a często także wspar-
cia psychologicznego. Tego wszystkiego  
nie da się wymyślić i wdrożyć w ciągu 24 
godzin. Tu potrzeba mocy organizacyj-
nych państwa polskiego, które już staje na 

Wszyscy jesteśmy Ukraińcami
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 Zbiórka darów zorganizowana przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Magdalence.



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 niedzie-
le 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 świę-
tym „nowe jeruzalem” (młodzież) spotyka się 
w piątki o Godz. 19.15 w domu miłosierdzia. 
Grupa oazowa młodzieżowa, nowe zaintereso-
wane 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 ŚWIĘ-
TYCH czynna w niedziele po Mszach 
świętych.
CHÓR PARAFIALNY zapraszaMy  
do śpiewania razem z nami na chwałę pana. 
kontakt – przed albo po mszy św.  
o Godzinie 11.00 w każdą niedzielę.

 
OGŁOSZENIA	bieżĄce
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 w kościele 
z udziałem dzieci w piątki wielkieGo  
postu o Godz. 17.30, dorosłych  
o Godz. 18.45. zachęcamy też do abstynencji 
od alkoholu. „złota księGa trzeźwości”  
jest wyłożona do wpisu w kaplicy  
zesłania ducha święteGo.
SPOTKANIE DZIECI PIERWSZOKOMU-
NIJNYCH 21 Marca o godz. 20.00.
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
odbędą się w dniach 31 marca, 1 i 2 kwietnia 
(każdeGo dnia nauki w czasie mszy św. 
o godz. 9.00, 11.00, 16.00, 18.00, 20.00). 
poprowadzi je ksiądz prof. piotr mazur-
kiewicz. w czasie mszy świętych możliwość 
spowiedzi.
W PIERWSZY PIĄTEK miesiąca odwie-
dzimy chorych w domach. księża umówią się 
indywidualnie.
PIERWSZA SOBOTA nabożeństwo i so-
bót miesiąca 2.04. o Godz. 17.00.
MSZA ŚW. W INTENCJI KÓŁ RÓŻAŃ-
COWYCH 4.04. o godz. 18.00.
MSZA ŚW. ZA DUSZE W CZYŚĆCU 
CIERPIĄCE 5.04. o godz. 18.00.
MODLITWA ZA KSIĘŻY I O POWOŁA-
NIA KAPŁAŃSKIE 7 kwietnia po mszy św. 
o godz. 18.00 do 19.30.

MSZA WYPOMINKOWA 8.04. o godz. 
18.00.
SPOTKANIE PAR NIESAKRAMENTAL-
NYCH PRZED CHRZTEM ICH DZIECKA 
w sobotę 9.04. o Godz. 18.00.
PRZYGOTOWANIE DLA WSZYSTKICH 
RODZICÓW PRZED CHRZTEM DZIECKA 
i spisanie aktu w sobotę 9.04. o Godz. 19.00.
MSZA ŚW. MAŁŻEŃSKA 10 kwietnia 
o godz. 18.00.
WIELKI CZWARTEK 14 kwietnia o godz. 
19.00 msza św. wieczerzy pańskiej.
WIELKI PIĄTEK 15 kwietnia o godz. 9.00 
jutrznia,  Godz. 19.00 uroczysta liturGia. 
WIELKA SOBOTA 16 kwietnia o godz. 
9.00 jutrznia, Godz. 17.00 Godzina czytań, 
godz. 20.30 wigilia paschalna.  
w ciąGu dnia od Godz. 9.00 do 17.00 planu-
jemy święcenie pokarmów przy kościele.  
święcenie pokarmów na wioskach  
wedłuG zwykłeGo proGramu.
WIELKANOC I PONIEDZIAŁEK WIEL-
KANOCNY w zależności od sytuacji epide-
micznej. podamy bliżej teGo terminu.
KINO ALEK 23 kwietnia godz. 19.00.
SPOTKANIE RODZICÓW DZIECI 
PIERWSZOKOMUNIJNYCH w poniedzia-
łek 25 kwietnia o Godz. 20.00.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: 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,  
ks. Andrzej Grefkowicz , Barbara Habich, Dorota Koprowska,  
Jacek Kwiatkowski, Krystyna Wadzyńska i Teresa Hochman, 
Mirosława Osińska (korekta).

LIST DO REDAKCJI
Zastanawia mnie, jaki ma sens dialog 
z innowiercami, który nie prowadzi  
do ich nawrócenia. Wiele razy słysza-
łam, że poza Kościołem nie ma zba-
wienia. Czy szukając tego, co wspólne 
z Żydami i muzułmanami, choć trochę 
przybliżamy ich do świętej katolickiej 
wiary? Wydaje mi się, że odpowiedź na 
to pytanie może być jedna – nie. Jeśli się 
mylę, będę wdzięczna za wyprowadze-
nie mnie z błędu. 

Gabriela

Relacje społeczne należy uznawać za 
taką samą podstawową potrzebę czło-
wieka, jak jedzenie czy sen, ponieważ 
ich brak może negatywnie wpływać 
na nastrój, sposób myślenia i wyniki. 

Już choćby te argumenty przemawiają 
za postawą: lepiej rozmawiać, niż się 
pozbawiać możliwości wymiany zdań.
Pytanie zatem: jaki ma sens dialog 
z innowiercami, który nie prowadzi 
do ich nawrócenia? jest jakby trochę 
źle postawione. Przecież jeśli rozma-
wiamy z kimkolwiek – z najbliższymi, 
współpracownikami w pracy – nigdy 
nie są to rozmowy zmierzające jedynie 
do ich nawrócenia, choćby taka po-
trzeba była bardzo pilna. Rozmowa ma 
zbliżać ludzi. Dialog zatem z wyznaw-
cami innych religii ma jak najbardziej 
sens. Buduje wspólnotę międzyludzką. 
Mamy nadzieję, że przynajmniej 
w części udało nam się rozwiać Pani 
wątpliwości. 

Z wyrazami szacunku, Redakcja. 
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Rozmowa

Proszę opowiedzieć o sobie 
Jestem absolwentem KUL-u, 

pracuję w SP w Lesznowoli, wcześ-
niej pracowałem w szkole średniej. 
To mój drugi rok nauczania. Cały 
czas nabieram doświadczenia. Od 
zawsze z moimi pasjami związane 
były pytania egzystencjalne. Nauka 
Jezusa, a także inne wierzenia i re-
ligie świata. Zawsze bardziej niż 
sprawy przyziemne, interesowały 
mnie te pozaziemskie, duchowe. 

Od kiedy miałem w swoim życiu 
do czynienia z nauką Jezusa, odpo-
wiedziała mi ona w jakimś stopniu 
na wewnętrzne pragnienia i tęskno-
ty, jakie zapewne każdy człowiek 
w sobie nosi. 

Skąd wzięło się zainteresowanie 
filozofią?

Żyjąc w tej samej rzeczywisto-
ści, jedni postrzegają ją czysto ma-
terialistycznie (nie istnieje rzeczy-
wistość duchowa), inni natomiast 
dualistycznie (istnieje duch i ma-
teria), a nawet teistycznie (istnieje 
Bóg – Stwórca, który wszystkim 
kieruje). Człowiek popada w kon-
kretne schematy myślenia, ukształ-
towane w przeszłości i tam mające 
swoje źródło. Aby więc zrozumieć 
dzisiejsze myślenie ludzi, warto 
sięgnąć do źródeł, na których się 
ono opiera. Tak właśnie wkraczamy 
w filozofię, którą można by nazwać 
„historią i nauką o ludzkiej myśli”. 

Czy łatwo być katechetą?
Nie jestem człowiekiem zbyt to-

warzyskim, ani otwartym na innych. Praca w szkole kosztu-
je mnie więc dosyć sporo. Szczerze mówiąc wolałbym pracę 
w jakimś cichym zakątku. Nie ukrywam jednak, że nabywam 
nowego doświadczenia, które na pewno przyda mi się w życiu, 
bez względu na to, co będę robił w przyszłości. Kontakt z mło-
dzieżą pozwala mi ją poznawać, a ja mogę nabywać dodatko-
wych zdolności edukacyjnych. W pewnym stopniu spełniam 
również swoje pragnienia, bo mogę przekazywać Chrystusa 

i Jego naukę innym. Wierzę, że to 
właśnie w tej nauce jest droga do 
zbawienia. 
Dlaczego warto poszukiwać roz-
wiązań w Biblii?

Biblia jest księgą, która prze-
kazuje pewne doświadczenia 
Boga ludzi z przeszłości. Zarów-
no Stary jak i Nowy Testament 
są wypełnieniem świadectw po-
szczególnych osób, dzielących się 
swoimi kontaktami ze Stwórcą, 
a ostatecznie z Jego zmartwych-
wstaniem w Jezusie Chrystusie. 
Przekazy tych ludzi odpowiadają 
na kluczowe pytania egzystencjal-
ne, na które człowiek od dawna 
szuka odpowiedzi. 

Pismo święte podbiło serca wie-
lu pokoleń, bo w nauce Jezusa zo-
baczyli te upragnione oczekiwania. 
Nasze serca niosą za sobą pewne 
pragnienia i tęsknoty, które są ta-
jemnicą dla nas samych. Z czasem 
dowiadujemy się, że przedmiotem 
tych pragnień jest przede wszyst-
kim miłość. Biblia jest księgą, któ-
ra mówi o Stwórcy stwarzającym 
człowieka z miłości i z miłości 
oddającym za niego życie. Na do-
datek mówi o Stwórcy, który jest 
źródłem miłości, a nawet Miłością 
samą w sobie. Dlatego ten przekaz 
ma taką siłę. 

Czym dla Pana jest wiara? Po-
winniśmy się w niej rozwijać?

Wiara jest naszą odpowiedzią na 
objawienie Boga. On pragnie rela-
cji. Dlatego nasza odpowiedź jest 

tak ważna. Mimo, że jest Stwórcą świata, zachowuje człowie-
ka w jego wolności. Bez wolności nie ma miłości. Człowiek 
więc sam musi wyjść z inicjatywą. Kiedy ją podejmujemy, 
On coraz bardziej odpowiada, objawiając się w naszym ży-
ciu duchowym. Im bardziej odpowiadamy wiarą, tym bardziej 
doświadczamy Boga. On odsłania się nam stopniowo na tyle, 
na ile angażujemy się w relację z Nim. Dlatego tak ważny jest 
rozwój duchowy. 

Sprawy pozaziemskie
damiaN Nowak  – nauczyciel religii w Lesznowoli. Przekracza siebie, pokonując w szkole zamiłowanie  
do samotności. Fascynuje go nauka Jezusa, ale też interesuje się filozofią i religiami świata. 

Rozmawiała Urszula Bulicz

Nie jestem człowiekiem zbyt  
towarzyskim, ani otwartym  
na innych. Praca w szkole  
kosztuje mnie więc dosyć  

sporo. Szczerze mówiąc wolałbym 
pracę w jakimś cichym zakątku. 

Nie ukrywam jednak, że nabywam 
nowego doświadczenia.
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