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Oczami teologa

Triduum Paschalne
– droga od śmierci do życia
Wielkanoc nie jest po prostu jednym ze świąt, ale jest „Świętem świąt”, „Uroczystością uroczystości”,
tak jak Eucharystia jest Sakramentem sakramentów. Jest „Wielką Niedzielą”.
Tajemnica Zmartwychwstania, w której Chrystus unicestwił śmierć,
przenika swoją potężną mocą nasz stary czas, aż wszystko zostanie Mu poddane.
Monika Burkacka, teolog

T

riduum Paschalne (łac. triduum
– trzy dni, hebr. pesach – przejście) jest, tak jakby, źródłem
światła, które nowy czas Zmartwychwstania wypełnia swoją jasnością
cały rok liturgiczny (KKK 1168). Stanowi
szczyt roku kościelnego. To celebracja
tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. To przechodzenie
od śmierci do życia, które dokonuje się
nieustannie w ofierze eucharystycznej.

Wielki Czwartek

Obchody Triduum Paschalnego otwiera uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej
odprawiana w każdej parafii. Tego wieczoru cały Kościół gromadzi się w wieczerniku (Jan Paweł II) ponieważ Jezus

ustanowił Eucharystię właśnie w Wielki
Czwartek – tej nocy, kiedy został wydany
(1 Kor 11, 23), celebrując ze swoimi uczniami Ostatnią Wieczerzę.
W katedrach i kościołach parafialnych
biskup lub proboszcz dokonuje symbolicznego obmycia nóg, którego dokonał sam
Chrystus wobec Apostołów. Zazwyczaj kapłan podejmuje gest obmycia nóg dwunastu
mężczyznom, ale nie jest to regułą. Podczas
jednego z obchodów Wielkiego Czwartku,
papież Franciszek umył stopy kobiecie, muzułmance. Ostatecznie, wszelkie regulacje
w tej kwestii należą do lokalnego biskupa.
Obmycie nóg ma być obrazem uniżenia
i pokory oraz gotowości do służby Bogu
i bliźniemu. Służba ta winna być autentycznym wyrazem czystości wewnętrznej

i komunii z Panem, który sam stał się uniżonym Sługą dla swojego stworzenia.
Podczas śpiewu „Chwała na wysokości
Bogu” możemy usłyszeć donośny dźwięk
dzwonów kościelnych, które zamilkną aż
do sobotniej nocy. Dzwonki towarzyszące
przeistoczeniu zostaną zamienione na kołatki. Cały Kościół milknie i trwa w ciszy
– Jezus zostaje uwięziony.
Po zakończonej Mszy świętej, przy
dźwięku kołatek i śpiewie hymnu „Sław
języku tajemnicę” (autorstwa św. Tomasza
z Akwinu) Najświętszy Sakrament zostaje
przeniesiony do specjalnie przygotowanego miejsca nazywanego „ciemnicą” lub
„ołtarzem adoracji”.
Główne tabernakulum pozostaje otwarte.
Uderzająca pustka i ciemność, które spowijają
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Wielki Piątek

Wielki Piątek jest dniem zbawczej
Męki i Śmierci Jezusa. Dniem ciszy człowieka i dniem milczenia Boga, który stał
się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej (Flp 2, 8). To jedyny dzień
w ciągu roku liturgicznego, w którym
Msza święta nie jest odprawiana.
Wierni gromadzą się na liturgii Wielkiego Piątku rozważając mękę Chrystusa
i adorując Krzyż.
Całość rozpoczyna prostracja celebransa (łac. prostratio – padnięcie całym
ciałem na ziemię), która obrazuje nam
stan duchowy pierwszego człowieka oraz
ból Kościoła. Czerwone szaty wskazują
na królewską godność Ukrzyżowanego
i Jego ostateczny triumf nad śmiercią.
Liturgia słowa prowadzi nas przez
Księgę Izajasza z pieśnią cierpiącego Sługi Jahwe i List do Hebrajczyków. Następnie odczytany zostaje opis Męki Pańskiej
według św. Jana, po którym następuje uroczysta modlitwa powszechna ogarniająca
cały świat, prośbę o zbawienie wszystkich
ludzi oraz jedność.
Kulminacyjnym punktem liturgii Wielkiego Piątku jest adoracja Krzyża, który

do tej pory pozostawał zakryty fioletowym
materiałem. Ceremonii odsłonięcia Krzyża
przez celebransa towarzyszy śpiew – Oto
drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata, na który odpowiadamy: Pójdźmy z pokłonem. W tym obrzędzie adoracja
osobista w ciszy jest punktem centralnym.
Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony z „ciemnicy” na ołtarz, a wierni mogą przystąpić do Komunii Świętej.
Przyjęcie Ciała Chrystusa jest jednoczesnym wyznaniem wiary w to, że śmierć
i Zmartwychwstanie Syna Bożego daje
nam nowe życie.
Ostatnią częścią liturgii jest procesja
do Grobu Pańskiego. Ponieważ zbliżał się
szabat, Maria Magdalena wraz z innymi
kobietami namaściły ciało Pana, który
pośpiesznie został pochowany wieczorem
w Wielki Piątek (por. Mk 16, 1-2; Łk 24, 1;
J 19, 31-42). Najświętszy Sakrament,
ustawiony na specjalnym „tronie”, zostaje
zasłonięty białym welonem, który niczym
całun osłania Ciało Ukrzyżowanego.
W Wielki Piątek Męki i Śmierci Pańskiej należy zachować post ścisły, a w miarę możności przedłużyć go na Wielką
Sobotę, aby dzięki temu z podniosłym i otwartym sercem przystąpić do radości niedzieli Zmartwychwstania (KL 110).

Powszechnym zwyczajem wielkosobotnim jest święcenie pokarmów.
W wielkanocnym koszyczku znajdujemy przede wszystkim chleb – symbol
Żywego Chleba, którym jest sam Chrystus, jajka i pisanki – znak budzącego
się nowego życia oraz baranka wielkanocnego – przenoszący myśl i serce
wierzących w zamierzchłą pierwszą
noc paschalną, noc Bożego zmiłowania
nad narodem wybranym, głodnym Boga
i wolności, noc rozpoczynającą wędrówkę do ziemi odpoczynku i przebywania
w obecności Pana („Rytuał rodzinny”,
s. 354-355). Tego dnia nawiedzamy także Grób Pański.

Niedziela Zmartwychwstania
Pańskiego

Wielka Sobota

Wielka Sobota jest dniem ciszy Kościoła. Jest pełnym nadziei oczekiwaniem
na cud Zmartwychwstania.

FOT. PIXABAY

centralną część świątyni uświadamia nam, że
Jezusa tam nie ma. Z ołtarza zostają usunięte
świece, mszał, obrus i krzyż. Wieczerza dobiegła końca, a Pan zdradzony, samotny i cierpiący. Tego dnia, do późnych godzin, adorujemy Chrystusa „uwięzionego” w ciemnicy.
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Obchody Paschalne Kościół rozpoczyna po sobotnim zachodzie słońca.
Późnym wieczorem, gdy zapadnie już
zmrok, sprawowana jest liturgia Wigilii
Paschalnej – najbardziej rozbudowana
i wypełniona treścią celebracja „przejścia” ze śmierci do życia. Składa się
z następujących części: Liturgii Światła
– poświęcenia ognia oraz zapalenia nowego paschału symbolizującego Zmartwychwstałego Chrystusa, Liturgii Słowa – przeprowadzającej wiernych przez
historię Zbawienia (od stworzenia świata
aż do poranka Pustego Grobu). Kolejnym
ważnym elementem liturgii Wigilii Paschalnej jest poświęcenie wody chrzcielnej
i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
Jest to także moment, gdy w niektórych
kościołach udzielany jest sakrament
chrztu świętego, zwłaszcza dorosłym katechumenom. Całość celebracji zwieńcza
Liturgia Eucharystyczna.
Nieodłączną częścią Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego jest procesja
rezurekcyjna (łac. resurrectio – zmartwychwstanie), która jest sprawowana
tuż po Wigilii Paschalnej, lub otwiera
niejako Mszę świętą rezurekcyjną odprawianą wczesnym rankiem. Po niej,
w tradycji polskiej, zasiadamy do uroczystego świątecznego śniadania w gronie najbliższych.
Noc Paschalna i Niedziela Wielkanocna to najważniejsze wydarzenia dla całego chrześcijaństwa, które wspominamy
każdego pierwszego dnia tygodnia, czyli
w każdą niedzielę (choć w nieco mniej
rozbudowanej oprawie). 
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Wielkanoc

Trudne Święta
Święta Wielkanocne nie są tak łatwe i przyjemne jak Święta Bożego Narodzenia.
Jestem po nich zawsze umęczona nadmiarem skrajnych emocji. Przez kilka dni dramat męki i samotnej
śmierci Niewinnego Człowieka, a potem, jeszcze nocą lub bladym świtem,
przeskakuję do wydarzenia, które wymyka się opisom – do Zmartwychwstania.
Teresa Jaskulska-Gil
że to przez moje grzechy. Jestem po uszy
wciśnięta w poczucie winy i z trudem wyśpiewuję nieśmiałe Alleluja! Od najmłodszych lat dręczą mnie okropności Wielkiego Piątku i – co tu kryć – pewna mglistość
opisu wydarzeń wielkanocnych. Tak wielu
ludzi towarzyszyło Jezusowi niosącemu
na swych ramionach krzyż, a potem ci

wszyscy ludzie, nie czekając na koniec
historii... odeszli, by na pocieszenie wypić
szklaneczkę wina. Dlaczego tak mało ich
było przy Nim tego niedzielnego poranka,
kiedy Zmartwychwstały opuszczał grób?
Tous ont vu les larmes dans les yeux du
porteur de la croix… Wszyscy widzieli łzy
w oczach niosącego krzyż, nikt nie widział

FOT. PIXABAY

N

ie tak łatwo mi przejść
po dniach męki do Wielkiej
Niedzieli. Po horrorze – happy end. Kościół śpiewa: Chrystus zmartwychwstan jest... trzy dni leżał
w grobie... nam za przykład dan jest, a ja
wciąż nie mogę zapomnieć kolejnych stacji Drogi Krzyżowej i wciąż się wstydzę,
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Co słychac Pod Aniołami
blasku w oczach Zmartwychwstałego – zapamiętałam ten cytat ze starej francuskiej
piosenki religijnej.

Kolejna trudność, to hymn zwycięstwa życia nad śmiercią, który wyśpiewujemy w Wielkanoc. Nadal jednak
wszyscy umieramy. W ostatnim czasie 612
milionów ludzi na świecie umarło na Covid, w Polsce 115 tysięcy, wojna w Ukrainie zbiera swoje śmiertelne żniwo. Jak
mam śpiewać ten hymn? I znów przypominam sobie, że przecież to zwycięstwo znaczy tyle, że Zmartwychwstanie Chrystusa
otworzyło nam drogę do nieba. Tylko że
nieba sobie nie wyobrażamy, a jeśli nawet,
to jest to wyobrażenie błędne. Jak mam powstrzymać się od pokusy, by niebo (choćby kiepskie) stworzyć sobie tu, na ziemi?
A jednak wciąż cieszę się Wielkanocnym Orędziem. Wciąż tęsknię za
nieśmiertelnością i wbrew wszelkim wątpliwościom – jej oczekuję! Wciąż przyjaźń
z Bogiem daje mi szczęście i wewnętrzny
pokój. Wokół widzę ludzi, których Chrystus pociąga i którzy przychodzą do Niego
naprawdę z daleka. Wielkanoc – jak żadne
inne święto – wciąga mnie w świat wiary,
przypomina mi jej podstawowe prawdy...
i pewnie dlatego jest tak trudna i tak piękna zarazem. 

FOT. ARCHIWUM REDAKCJI

Nie tylko ten nadmiar skrajnie różnych emocji jest dla mnie trudny w Wielkanoc. Kiedy myślę o tym, że ta absolutnie okrutna męka Chrystusa rozumiana jest
jako zadośćuczynienie za nasze grzechy, nie
mogę tego wytrzymać. To mnie przerasta.
Ewangelia pokazuje mi dobrego, niewinnego Boga-Człowieka, który płaci za innych.
Od dzieciństwa wszystko we mnie pyta –
dlaczego? Jezus czyni zadość – komu? Czy
Ojcu? Przecież wiem, że Bóg Ojciec nie
jest zagniewanym Bogiem, którego męka
i śmierć Syna może usatysfakcjonować.
I znów muszę to sobie tłumaczyć: Nie, Bóg
bezpośrednio nie chciał ukrzyżowania swego Syna. Zabójstwo Jezusa było sprawą ludzi i ich wolności. Męka jest konsekwencją
tego, że On jest człowiekiem – czytam u arcybiskupa Grzegorza Rysia. Rozumiem los
człowieka jako istoty cierpiącej, więc staram
się wbić sobie do głowy, że tego cierpienia
nie można wyłączyć z misji Jezusa. Jednak
wciąż dla mnie, jako matki, milczenie Boga,
gdy umiera Syn – pozostaje tajemnicą.

Jest takie miejsce
Pokoik z tarasem. Miejsce, na podwórku plebanii, które
co niedziela czeka na Ciebie. Pachnie tu domowym ciastem
i świeżo zmieloną kawą. Dochodzą stąd głosy – czasem ciche
i delikatne, a czasem wesołe i głośne. Witają Cię tu z serdecznym
uśmiechem, opiekują się Tobą jak członkiem rodziny.
To miejsce, to nasza parafialna Kawiarenka pod Aniołami.

W

Agnieszka Domańska-Szulik

każdą niedzielę zapraszamy na domowe ciasta, dobrą kawę oraz smakowite herbaty. Zachęcamy każdego z Was, wstąpcie do nas, poczęstujcie się
świeżym ciastem. Przychodząc do nas w niedzielę, otwieracie swoje serca, wrzucając do słoika symboliczną złotówkę. Dzięki Waszemu wsparciu
w czwartki organizowane są spotkania dla rodzin, które opuściły Ukrainę. Uciekają przed
wojną i znaleźli miejsce wśród naszych rodzin. Organizując spotkania w kawiarence, dajemy im możliwość porozmawiania między sobą, poznania się. Bo chodź pochodzą często
z jednego miasta, nawet się nie znają. Rodziny wymieniają się kontaktami, czasem planują
wspólną drogę powrotną do swojej ojczyzny, inni po prostu chcą porozmawiać, pobyć
w towarzystwie swoich krajan.
Dziękujemy za okazane serce, za pomoc wolontariuszy.
Niech Chrystus Zmartwychwstały odnowi oblicze naszego świata, niech swą miłością
napełni nasze serca, abyśmy uwierzyli w dobro, bo tylko dobrem zło można zwyciężać. 
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Pomoc uchodźcom

Dom w sercu
Przedstawiamy naszym Czytelnikom
małe sprawozdanie z działalności
na rzecz Ukrainy z ostatnich trzech tygodni.

N

Maja Bobrowska, koordynatorka akcji

a początku ogromne, ogromne podziekowania za Wasze wielkie zaangażowanie i ogromne serce jakie
okazujecie. O ile dobrze pamiętamy, to
do tej pory:

Dary

l 4 razy zawoziliśmy dary do Centrum
Pomocy Humanitarnej „Ptak” w Nadarzynie (w początkowym okresie – głównie żywność, artykuły higieniczne i koce,
klapki).
l 1 raz zawoziliśmy dary do Świetlicy GOPS w Janczewicach – gminnego
punktu przyjmowania i wydawania darów
(głównie żywność i art. higieniczne).
l 1 raz zawoziliśmy transport na parking P+R w Nadarzynie skąd wyjechał
transport do Chersonia na Ukrainę (koce,
poduszki, kołdry, śpiwory – potrzebne
do schronów, dwa worki pluszaków,
ubranka dla dzieci, żywność dla dzieci,
konserwy i żywność o długiej trwałości,
leki i wszystko co mieliśmy na stanie, co
– po konsultacji z organizatorami – było
tam potrzebne).
l 1 generator od naszego parafianina pojechał na Ukrainę – do Iwano-Frankowska. To jest piękna historia, ale szczegóły
w kolejnym wpisie.
l Wspieramy też rodziny z Ukrainy
mieszkające w Centrum Formacji Wieczernik na terenie naszej parafii (żywność,
leki, klapki, foteliki dla dzieci, wózki,
środki higieny osobistej, lekarstwa).
l Zaczęliśmy też wspierać rodziny
z Ukrainy, mieszkające w domach naszych parafian. Podczas czwartkowych
spotkań w Kawiarence pod Aniołami,
w godz. 16.00-18.00 otwarta jest SZAFA,
gdzie wydajemy ubrania, ale także jest
możliwość zaopatrzenia się w produkty
spożywcze, art. higieny osobistej, artykuły
dla dzieci, wyprawki szkolne – dostępne
dzięki Wam – w naszym magazynku.

FOT. PIXABAY

Działania

l Powstała akcja „Dom w sercu” w ramach której zbieramy dary. Sekcja Dary
naszego wolontariatu monitoruje aktualne
potrzeby, wypisywane później na kartkach, które znajdują Państwo w kościele.
Od niedzieli lista z aktualnymi potrzebami
wisi także dodatkowo na drzwiach Domu
Miłosierdzia.
l Od trzech tygodni nasi wolontariusze
dyżurują w Domu Miłosierdzia codziennie, w godz. 18.30-19.00, w niedziele
15 minut przed każdą Mszą św. i po niej.
Gdy zebraliśmy już wystarczająco dużo
darów, wolontariusze z samochodami pomagali wozić dary do punktów.
l Spotkania dla rodzin z Ukrainy w „Kawiarence pod Aniołami” w czwartki
w godz. 16.00-18.00. Odbyły się już
trzy takie spotkania. Za pierwszym razem uczestniczyło w nim około 40 osób,
w drugim i trzecim – około 25 osób.
Dzięki tym spotkaniom nasi goście mają
okazję się spotkać, wymienić doświadczeniami, informacjami, nieco zintegrować.
Na te spotkania przygotowujemy mały poczęstunek, a także małe animacje dla dzieciaków, które przyjdą ze swoimi mamami.
l W ramach czwartkowych spotkań uruchomiliśmy SZAFĘ. Nasze wolontariuszki przygotowały specjalne pomieszczenie,
gdzie nasi goście mogą wybrać sobie coś
z ubrań, które Państwo przekazali.
l Na tyle, na ile potrafimy, staramy się
wspierać EKIPĘ z Centrum Formacji Wieczernik, gdzie przebywają rodziny z Ukrainy. Rodziny przebywające w Centrum
mają swoich opiekunów, którzy pomagają
im załatwiać różne bieżące sprawy.
l Na ile potrafimy, staramy się wspierać
rodziny z naszej parafii, które przyjęły

rodziny z Ukrainy pod swój dach (jeszcze raz ogromne PODZIĘKOWANIE
dla Was!). Póki co, wspieraliśmy rodziny
głównie w różnorodnych potrzebach medycznych (tutaj wielkie podziękowania dla
naszych parafian lekarzy, którzy pomagają!), w potrzebach transportowych – kilka
razy przydały się zgromadzone w naszym
magazynku akcesoria dla dzieci (foteliki,
podstawki, wanienka), staramy się przekazywać przydatne rodzinom informacje,
które do nas docierają, bądź udostępniać przydatne kontakty. No i jak pisaliśmy wcześniej – rozpoczęliśmy również
wspieranie zgromadzonymi dzięki Wam
produktami żywnościowymi, art. higienicznymi dla dzieci i dorosłych, grami
i zabawkami, etc.
l Współpracujemy też z innymi podmiotami zaangażowanymi w pomoc uchodźcom na naszym terenie, m.in. z Gminnym
Centrum Informacyjnym, z parafią Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej, czy
Gminną Biblioteką Publiczną.
l Cały czas przyjmujemy także zgłoszenia od rodzin, które są gotowe przyjmować
uchodźców.
l Jest też kilka działań, które jeszcze są
w toku, o których – następnym razem.
Jeżeli chcesz włączyć się aktywnie
w pomoc uchodźcom – wyślij email pod
adres: magdalenka.ukraina@gmail.com
lub przyjdź do Domu Miłosierdzia w godzinach dyżurów (pon.-sob. 18.30-19.00,
ndz. 15 minut przed i po każdej Mszy św.)
i wpisz się na listę wolontariuszy. 
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Zapytaj Księdza

Dialog z innowiercami
W ostatnim wydaniu Magdalenki krótko odpowiedzieliśmy na pytanie Czytelniczki
dotyczące ekumenizmu – jego sensu i roli. Temat wydaje nam się ważny,
dlatego zapytaliśmy o to księdza Andrzeja.
Odpowiada ks. Andrzej Sokołowski

„Zastanawia mnie, jaki ma sens
dialog z innowiercami, który nie
prowadzi do ich nawrócenia”.

FOT. WIKIPEDIA

Każdy dialog ma sens. Z jednej strony
można przedstawić swój światopogląd,
co może wnieść światło w życie drugiej
strony. I odwrotnie, wsłuchując się w rozumienie życia, wiary tej drugiej strony,
można dostrzec coś ożywiającego. A więc
wymiana doświadczeń nienaruszająca
niczyjej godności może być świętym darem. Pytanie – czy chcemy rozmawiać

tylko z tymi, którzy przyznają nam rację
i nie skończymy dopóki nie będziemy
mieli przekonania „oto nawróciłem człowieka”? Jeśli tak, to nie ma sensu podejmować jakichkolwiek rozmów. Jeśli
natomiast mamy przekonanie, że z tego
będzie coś dobrego, warto podejmować
dialog. Może nawrócenie przyjdzie etapami. Inaczej wygląda to między katolikami
i prawosławnymi; inaczej między katolikami i wspólnotami protestanckimi. Poza
tym są pewne obszary wspólne, np. – jaki

kłopot w tym, że razem prowadzimy dzieła charytatywne? Są też granice, których
nie powinno się przekraczać.

„Wiele razy słyszałam, że poza
Kościołem nie ma zbawienia...”

Ojcowie Kościoła wielokrotnie zaznaczali prawdę, że albo dostąpimy zbawienia
w Chrystusie i przez Niego, albo w ogóle
go nie osiągniemy (por. KKK 846, 847).
Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony;
kto nie uwierzy, będzie potępiony (Mk 16,
16). Kościół jest miejscem, gdzie Chrystus dokonuje dzieła zbawienia i uświęcenia człowieka – przez słowo Boże, sakramenty, a w sposób szczególny przez
Eucharystię, dzięki której jednoczymy się
z Chrystusem. Z jednej strony jest to dla
nas ogromna obietnica, a z drugiej strony
wyzwanie, żeby nie zmarnować swojego
życia. Sługa, który zna wolę swego pana,
a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę.
Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił
coś godnego kary, otrzyma małą chłostę.
Komu wiele dano, od tego wiele wymagać
się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą (Łk 12, 47-48).

„Czy szukając tego co wspólne
z Żydami i muzułmanami,
choć trochę przybliżamy ich
do świętej katolickiej wiary?”

 Uwiecznienie znaku pokoju przekazanego przez Pawła VI i patriarchę Konstantynopola Atenagorasa.
Nazaret, bazylika Zwiastowania.

Wspólne jest, że wierzymy w Jednego
Boga, który objawił się Abrahamowi. Wydaje się, że wypracowane w Polsce zasady
względnie nieinwazyjnego życia Żydów
i Polaków (wypracowane przez Kazimierza Wielkiego, wytargowane w Konfederacji Warszawskiej) były szczęśliwszym
rozwiązaniem niż prześladowania, które
stosowały państwa zachodnie. Wszystko
zależy od konkretnych wydarzeń i okoliczności. Są sytuacje, w których nie ma sensu
podejmować kontaktów, gdyż może to być
zasadzką. Są sytuacje, w których może to
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Zaytaj Księdza
być pożyteczne. Ruch ekumeniczny próbuje przywieść do jedności podzielonych
chrześcijan. Jedną z jego form jest doprowadzenie do nawrócenia, którego potrzebują nieustannie wszyscy. Natomiast z judaizmem i islamem nie ma ekumenizmu,
ponieważ różnice są zbyt wielkie.

„Czy dobrze mi się wydaje,
że odpowiedź na to pytanie
może być jedna – nie?”

Dialog z innowiercami w wersji wzorcowej znamy z Ewangelii. Uczniowie
idą i głoszą według nakazu Jezusa. Już
wysyłając ich Zbawiciel zaznaczył: Jeśli
do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą
was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im:

Przybliżyło się do was królestwo Boże.
Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego
ulice i powiedzcie: Nawet proch, który
z waszego miasta przylgnął nam do nóg,
strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że
bliskie jest królestwo Boże (Łk 10, 8-11).
Stąd wynika potrzeba wytrwania w swojej wierze i dobroci wobec spotkanego.
I pierwsi uczniowie, i każde następne pokolenie wierzących ulega pokusie szybkich skutków. Wtedy Jan rzekł do Niego:
«Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie
chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie
chodził z nami». Lecz Jezus odrzekł: Nie
zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda
w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle

mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda
kubek wody do picia, dlatego że należycie
do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam,
nie utraci swojej nagrody (Mk 9, 38-41).
A przecież Pan Jezus na różne sposoby docierał do różnych ludzi. Do jednych
od razu, do innych, na przykład Nikodema
– etapami.
Przez wieki różnie to wyglądało w wykonaniu chrześcijan. Podziały i klątwy
zazwyczaj były podszyte tym „nie chodzi
z nami”, a testament Jezusa jest jednoznaczny: aby byli jedno (J 17, 11). Pytanie,
czy jesteśmy na tyle życzliwi, aby w konkretnych sytuacjach dokładać swoją cegiełkę do budowania jedności? Z powodu
narosłych trudności nie jest to proste. 

FOT. ARCHIWUM SZKOLNE

Wieści
ze Szkoły

 Kreatywny konkurs
międzyklasowy polegający
na wymyśleniu,
w czym można
przynieść książki,
jeśli nie jest to plecak.

Zamiast plecaka

Książki w walizce dla kota? Czemu nie. Przybory szkolne na poduszce? Jeszcze lepiej.
W konkursie licealistów na kreatywne zastąpienie szkolnego plecaka najlepsi byli trzecioklasiści.
Dorota Koprowska, dyrektor KLO w Magdalence

l Pierwszy Dzień Wiosny 21 marca
2022 r. przywitaliśmy wiosnę na kolorowo i bez plecaka. Samorząd szkolny
zorganizował bardzo kreatywny konkurs międzyklasowy. Uczniowie mieli zamienić plecak na inny przedmiot,
w którym przyniosą podręczniki i przybory szkolne. Pomysłowość licealistów
przerosła nasze oczekiwania. W szkole pojawiły się deskorolki, pufy, torby

plażowe, poduszki, walizki dla kotów,
doniczki, taczki, skrzynki na narzędzia,
kosze, samochodziki i szuflady. Trudno
wymienić wszystkie. Pierwsze miejsce
w konkursie otrzymała klasa 3c, drugie 3a, a trzecie 3d. Laureaci zostali nagrodzeni pizzą oraz słodyczami. To był
udany, słoneczny dzień :)
l Rekolekcje szkolne Tegoroczne szkolne rekolekcje wielkopostne odbyły się

w dniach 29 i 30 marca. Prowadzone były
już tradycyjnie przez kleryków pallotyńskich, a odbyły się stacjonarnie w szkole
(po dwóch latach rekolekcji on-line).
l Życzenia Na nadchodzące Święta
Zmartwychwstania Pańskiego życzymy
czytelnikom „Magdalenki” przeżywania Wielkanocy w radości i ufności oraz
w pokoju serca napełnionego Bożą obecnością. 
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O wychowaniu

Mądrość a wiedza
Szkoła, to miejsce w którym ludzie mogą zdobyć wiedzę i umiejętności. A czy we współczesnej
szkole jest czas i miejsce na nabywanie mądrości? „Mądry Polak po szkodzie”
– mówi dawne przysłowie, ale czy faktycznie tylko błądząc dochodzimy do mądrości?
Jacek Kwiatkowski, pedagog

W

iedza. Nowa Encyklopedia
Powszechna definiuje ją
jako: ogół wiarygodnych
informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania.
Mądrość w najwęższym znaczeniu, to
umiejętność podejmowania uzasadnionych
decyzji, które w dłuższej perspektywie
przynoszą pozytywne rezultaty. W innym
ujęciu można powiedzieć, że mądrość, to
umiejętność praktycznego wykorzystywania posiadanej wiedzy i doświadczenia.
A czy przestrzenie ludzkiej niewiedzy
mogą być podłożem mądrości? To właśnie niewiedza prowadzi człowieka do odkrywania i rozumienia świata. Sama wiedza wydaje się nader utylitarna i za mało
znacząca w porównaniu do bezkresu niewiedzy, która dotyka człowieka na drodze
poszukiwań. Bazując wyłącznie na wiedzy,
nie osiągniemy zamierzonego celu poznania świata i człowieka. Prawdziwa mądrość
może być nam dana od Boga: Ona bowiem
wie i rozumie wszystko, będzie mi mądrze
przewodzić w mych czynach [...] (Mdr 9,
11). Czy nauki przyrodnicze są w stanie
wyjaśnić wszystko? Niestety nie i paradoksalnie, im więcej wiedzy z nich płynie,
tym więcej wątpliwości i pytań staje na ich
drodze. Nie stanowią więc owe „zbiory informacji” jedynego źródła poznania świata.

Czego warto szukać
dążąc do mądrości?

Niewątpliwie znaczącym wykładnikiem w tych dążeniach jest odpowiedź
na pytanie, które dziś często zadają młodzi ludzie: „Po co?” Znalezienie odpowiedzi może stanowić fundament na drodze
dociekania sensu życia. Czy uczniowie
w szkole mogą zatem liczyć na pomoc
w poszukiwaniach? Wydaje się, że nastawieni na weryfikowanie wiedzy i umiejęt-

FOT. PIXABAY

Nie ma mądrości bez wiedzy?

ności między kartkówkami i klasówkami,
zapominamy często o pryncypiach. Czy
wiedza o komórce odpowie na pytanie: jak
żyć? Czy pomoże w zdobyciu mądrości
i nada naszemu życiu sens?

Mądrość musi opierać się
na cnotach

Czy mądry jest ten, kto wie, co robi,
wie w jakim celu to robi i jakie będą dalekosiężne skutki jego czynów? Nie wydaje się to wystarczające. Bez dążenia
do bycia lepszymi nie osiągniemy owego
stanu umysłu. Cechując się roztropnością, realizujemy cel dobierając właściwe
środki, ale czy to wystarczy? Czy w życiu
człowieka jedynie cele i środki prowadzą
do mądrości? A co, jeśli ktoś określa brak
celu jako cel? Czy w przypadku przekraczania białoruskiej granicy przez „dziwnych uchodźców” należało postępować
wyłącznie według celów i środków? Jeśli
tak – to obywatel we mnie mówił: „nie
wpuszczamy!”, a chrześcijanin podpowiadał: „wpuszczajmy!” A może jest jakieś

inne rozwiązanie? Jakaś trzecia droga?
Nieznana droga, którą intuicyjnie odczuwamy, ale nie potrafimy określić w kategoriach środków i celów? Mądrość będzie
zatem dla nas zawsze czymś niedościgłym.
Idea mądrości Platona preegzystuje (istnieje, zanim się narodzi, przyp. red.), a nasza
codzienna idea mądrości winna opierać się
na prawdzie, która jest nam dana tu i teraz.

Poszukujmy mądrości

Młodzi ludzie słuchają swoich mędrców głoszących „prawdy” we współczesnych mediach. Niestety, zbyt często
najwięcej do powiedzenia mają ci, którzy
mówić nie powinni, a ci, którzy mają coś
do powiedzenia – zazwyczaj milczą, lub są
ignorowani.
Czy zatem kształcimy w kierunku wiedzy czy mądrości? Poszukujmy mądrości.
Gdy bowiem zboczyli z drogi Mądrości, nie
tylko tę szkodę ponieśli, że nie poznali, co
dobre, ale jeszcze zostawili żywym pamiątkę swej głupoty [...] (Mdr 10, 8). 
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Molskie
P
am to kościoły
z Biblii w Wilnie

FOT. WALDEMAR DOWEJKO (3)

Ostra Brama

Jeśli nasi Czytelnicy wykazują wciąż rezerwę i wahają się, czy architektura
i historia sakralna Wilna jest na tyle ciekawa, by choć na kilka dni odwiedzić to niezwykłe miasto,
wierzę że po lekturze niniejszego artykułu wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane.

O

stra Brama jest bez wątpienia
jednym z symboli Wilna. Jej
rozpoznawalność i sława jako
świątyni katolickiej i umieszczonego w niej cudownego obrazu promieniuje daleko poza obszar Litwy. Sama brama,
postawiona na drodze do Miednik, Oszmiany i Mińska, zwana początkowo miednicką, była jedną z pierwszych bram wileńskich, wzniesionych wraz z murami miasta
w początku XVI wieku. Określenie „ostra”
pochodzi zapewne z jej położenia na połu Jak widać
na zdjęciu,
Matkę Bożą
Ostrobramską odwiedził
również papież
Franciszek.

Andrzej Dudziński, z-ca Ambasadora RP w Republice Litewskiej
dniowym krańcu miasta zwanym „Ostrym”.
W miarę narastania kultu Najświętszej Maryi Panny (NMP) bramę wraz z jej wizerunkiem zaczęto kojarzyć ze wschodem słońca.

Matka miłosierdzia

Obraz Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia znany jest na całym świecie, jego kopie znajdują się w wielu kościołach w Polsce – najsławniejsze miejsce kultu NMP
Ostrobramskiej to sanktuarium w Skarżysku-Kamiennej.

Wizerunek Madonny Miłosierdzia namalowany został na deskach dębowych
techniką temperową na podkładzie klejowo-kredowym. W kaplicy umieszczony został
na ścianie zewnętrznej – patrząc od strony
miasta – obraz, którego autor pozostaje nieznany. Wykonany został w stylu renesansowym w pierwszym ćwierćwieczu XVII wieku i ma wymiary 200 na 165 cm. Według
legendy Matka Boża ma rysy Barbary Radziwiłłówny. Obecnie postać Maryi zakrywa
błyszcząca złotem sukienka. Widoczna jest
tylko wyrazista twarz i skrzyżowane na piersiach dłonie; zdjęcia obrazu pozbawionego
„szaty” są niezwykle rzadkie.

Po najeździe moskiewskim

Szczególny kult obrazu rozpoczął się po
najeździe moskiewskim na Wilno w 1655 r.
W 1671 lub 1672 r. z inicjatywy księdza
Franciszka Kielczewskiego, zbudowano
przy bramie drewnianą kaplicę. Nie wiadomo dokładnie, kiedy został umieszczony
w niej wizerunek Matki Bożej. Świątynia
spłonęła w 1711 r., a już w roku następnym odbudowano ją jako murowaną. Według legendy, obraz wyniósł z ognia młody
zakonnik. W okresie zaborów w Bramie
Ostrobramskiej oraz na ulicy pod nią

TRIDUUM PASCHALNE
miały miejsce patriotyczne manifestacje,
szczególnie intensywne w czasach powstania styczniowego. Kult Matki Bożej
Ostrobramskiej stał się wówczas częścią
polskiego ruchu niepodległościowego,
wymierzonego przeciw carskiemu zaborcy. Po stłumieniu powstania styczniowego
w 1864 r., w obawie przed niepożądanymi
reakcjami władz rosyjskich, polski napis na
frontonie kaplicy: Matko Miłosierdzia pod
Twoją obronę uciekamy się zmieniono na
łaciński: MATER MISERICORDIAE, SUB
TUUM PRAESIDIUM CONFUGIMUS.
Od 1849 r. charakterystyczną ozdobę
obrazu stanowi wielki, odwrócony sierp
srebrnego półksiężyca z wygrawerowanym
napisem: Dzięki Tobie składam Matko Boska za wysłuchanie próśb moich, a proszę
Cię, Matko Miłosierdzia, zachowaj mnie nadal w łasce i opiece Swojej Przenajświętszej
W. I. J. 1849 roku. Choć nigdy nie był przymocowany do obrazu, tworzy z nim jednak
optycznie jedność, pełniąc rolę wyrazistego
akcentu zamykającego kompozycję całości.
Na całą kompozycję wizerunku Pani Ostrobramskiej składają się dwie korony (nałożona jedna na drugą). Korony są ze złoconego
srebra, jedna barokowa dla Królowej Niebios, druga rokokowa dla Królowej Polski.
2 lipca 1927 r. odbyła się koronacja
Madonny, której dokonał metropolita warszawski, kardynał Aleksander Kakowski.
W uroczystościach uczestniczyli m.in.
Józef Piłsudski i prezydent Ignacy Mościcki. Do koronacji użyto nowych, sporządzonych ze złota koron, ufundowanych ze
składek społecznych. Insygnia te zaginęły
w czasie II wojny światowej.

16 listopada

Wiersze poświęcone Matce Bożej
Ostrobramskiej pisali m.in.: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Władysław
Syrokomla. Stanisław Moniuszko skomponował cztery litanie ostrobramskie.
Wspomnienie Matki Bożej Ostrobramskiej obchodzone jest 16 listopada. W 1993 r.
Ostrą Bramę podczas pielgrzymki
na Litwę odwiedził i w Ostrej Bramie modlił się papież Jan Paweł II. Jak widać na
zdjęciu, odwiedził ją również papież Franciszek. Zgodnie z tradycją, wielu wiernych
pokonuje schody wiodące do kaplicy, na
kolanach. Wokół ołtarza znajdują się wota
dziękczynne. Wśród nich m.in. tabliczka
ofiarowana przez Józefa Piłsudskiego z napisem: Dzięki Ci Matko za Wilno.

WIELKI CZWARTEK
7.30 Jutrznia
19.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej
Możliwość adoracji Najświętszego
Sakramentu

WIELKA SOBOTA
Możliwość adoracji
przy Bożym Grobie do godz. 19.00
9.00 Jutrznia
Święcenie pokarmów w Domu
Miłosierdzia: od godz. 9.00 do 17.00
co pół godziny, w kaplicy w Lesznowoli o godz. 10.00
Na wioskach wg tradycyjnej kolejności
od godz. 9.30
17.00 Liturgia Godzin – Godzina
czytań

Święcenie pokarmów we wsiach:
9.30 Łazy, ul. Łączności przy kapliczce
9.45 Marysin, Zdrowotna 1
10.00 W. Kosowska, ul. Polna 3
10.15 Stefanowo, ul. Ułanów 8 b
10.30 Łazy II – Świetlica
10.45 Kuleszówka, ul. Masztowa 21
11.00 Władysławów – Świetlica
11.15 Wilcza Góra, ul. Żwirowa 32
11.30 Wilcza Góra, ul. W. Polskiego 80
NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA
Sobota godz. 20.30 Liturgia Wigilii
Paschalnej
7.00 Procesja rezurekcyjna po niej
Msza św.
11.00 Msza św. (chrzty)
12.30 Msza św.
18.00 Msza św.
W Lesznowoli nie będzie Mszy św.
o godz. 10.00
PONIEDZIAŁEK
WIELKANOCNY
Msze św. w kościele: 8.30, 11.00,
12.30, 18.00,
w kaplicy w Lesznowoli: 10.00

OGŁOSZENIA bieżĄce
BEZ MSZY O 9.45 Od Wielkanocy
rezygnujemy z Mszy św. w niedziele
i święta o godz. 9.45.
SPOTKANIE RODZICÓW DZIECI
PIERWSZOKOMUNIJNYCH
Poniedziałek 25 kwietnia o godz. 20.00.
SPOTKANIE PAR NIESAKRAMENTALNYCH przed chrztem ich dziecka
w sobotę 30 kwietnia o godz. 18.00.
PRZYGOTOWANIE DLA WSZYSTKICH
RODZICÓW PRZED CHRZTEM
DZIECKA i spisanie aktu w sobotę
30 kwietnia o godz. 19.00,
zaś chrzest 8 maja o godz. 11.00.
W MAJU nabożeństwa majowe
codziennie o godz. 17.30.
MSZA ŚW. ZA KOŁA RÓŻAŃCOWE
2 maja o godz. 18.00.
UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ
POLSKI 3 maja, porządek niedzielny.

MSZA ŚW. ZA DUSZE W CZYŚĆCU
CIERPIĄCE 3 maja o godz. 18.00.
MODLITWA ZA KSIĘŻY
I O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE
5 maja po Mszy św. o godz. 18.00 do 19.30.
PIERWSZY PIĄTEK przypada
6 maja – w Lesznowoli spowiedź od 7.30
i o godz. 8.00 Msza św., zaś w kościele
spowiedź od godz. 16.00, Msze św.
o godz. 9.00, 16.30, 18.00.
PIERWSZA SOBOTA miesiąca 7 maja,
nabożeństwo różańcowe o godz. 17.00.
PIERWSZE KOMUNIE ŚW. w tym roku
7, 21 i 28 maja o godz. 11.00.
MSZA ŚW. MAŁŻEŃSKA 8 maja o godz.
18.00.
WYPOMINKOWA MSZA ŚW. w kościele
13 maja o godz. 18.00.
NABOŻEŃSTWO 40-GODZINNE od 20
do 22 maja.

WIELKI PIĄTEK
9.00 Jutrznia
10.00 Droga Krzyżowa (dzieci)
19.00 Liturgia Męki Pańskiej
Gorzkie Żale
Możliwość adoracji Najświętszego
Sakramentu przy Bożym Grobie

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

GAZETKĘ PRZYGOTOWALI:
ks. dr Ryszard Gołąbek, pallotyn (redaktor naczelny),
Teresa Jaskulska-Gil (sekretarz redakcji),
Igor Majorkiewicz (projekt graficzny), Urszula Bulicz,
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Rozmowa

Nie naginam się do wyobrażeń
Przedstawiamy naszym Czytelnikom Panią Ewę Wydrzyńską
– od kilku miesięcy nauczycielkę religii w szkole katolickiej w Magdalence.

Proszę opowiedzieć o sobie
Urodziłam się, ochrzczona byłam, wychowałam się, uczyłam,
studiowałam i pracuję w Warszawie.
W całej mojej religijnej formacji
przewijała się jednak Magdalenka,
bo tu jest znany dom Odnowy w Duchu Świętym. Mieszkają tu też moi
wieloletni przyjaciele. Z wykształcenia jestem teologiem pastoralnym.
Przez wiele lat moja praca skupiała
się na zadaniach w parafiach warszawskich, gdzie powierzano mi
moderowanie kursów dla młodzieży
i dorosłych przygotowujących się do
przyjęcia sakramentu bierzmowania.
Towarzyszyłam także w drodze katechumenom. Współprowadziłam też
rekolekcje dla studentów i wielkopostne dla parafii podwarszawskich,
brałam również udział modlitwie
wstawienniczej.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Rozmawiała Urszula Bulicz
naginam się do wyobrażeń uczniów
czy kolegów – nauczycieli – o lekcji religii. To ma być katecheza,
choć osadzona w ramach pracy
szkoły. Staram się więc wyjaśniać
prawdy wiary. Bo gdzie, jak nie na
katechezie, młody człowiek ma się
dowiedzieć o przymiotach Bożych
i szczęściu, jakie nam obiecuje
Bóg. Co to znaczy, że współzmartwychwstajemy z Chrystusem? Na
czym polega świętych obcowanie?
Jak będzie wyglądać nasze życie
w niebie? Czy aniołowie kontaktują się z ludźmi? Czy można zaplanować swoją drogę wiary? Całym
sercem jestem zaangażowana w te
treści i, posługując się studiowaną
wiedzą, walczę o dusze wszystkich uczniów i słuchaczy dla Jezusa Chrystusa. I przyznam… długa
i trudna jeszcze przede mną droga.

Czy to było
Dlaczego uczęszczanie do szkoły
dla Pani wyzwaniem?
katolickiej jest ważne?
Cieszę się z każdego ucznia,
Tak, wyzwanie, które przynosiOd kilku niespełna miesięcy mam
ło satysfakcję, rozwijało zawodowo
który przychodzi na lekcję i próbuję okazję dołączyć do grona pedagoi cieszyło. Katecheza szkolna jest
gicznego szkoły katolickiej. Po dzieskorygować jego cel uczęszczania
doświadczeniem pracy w środowiwiętnastu latach pracy w szkołach
sku często niesprzyjającym świamocno opierających się na świeckich
na te zajęcia. Nie naginam się
topoglądowi
chrześcijańskiemu.
mam wrażenie, że trafido wyobrażeń uczniów czy kolegów poglądach,
Myślę, że nie jestem odosobniona
łam nareszcie do normalności. Pro– nauczycieli – o lekcji religii.
w tym trudnym doświadczeniu pogram wychowawczy szkoły oparty
śród katechetów, że muszę się miena ośmiu błogosławieństwach, jak tu
To ma być katecheza, choć
rzyć z dystansem, ambiwalencją
w liceum, osadza mnie na niezniszosadzona w ramach pracy szkoły.
części grona pedagogicznego czy
czalnym fundamencie. Praktycznie
dużą polaryzacją poglądów wśród
we wszystkie aspekty wychowania
Staram się więc wyjaśniać
uczniów. Niezmiernie cenne jest to,
uczniów w szkole mogę dołożyć
prawdy wiary.
że katechizujący w szkołach spotyswoją cegiełkę związaną z treściami
kają się w ramach formacji czy na
przedmiotu, którego uczę. Obrany
szkoleniach i jakoś naturalnie twowspólny jednolity front światopogląrzą wspólnotę wsparcia, modlitwy
dowy i wychowawczy przez nauczyi przyjaźni. Nieoceniona jest też w tym przypadku współpraca
cieli niezmiernie skutecznym czyni oddziaływanie na uczniów
z proboszczami, na których terenie parafii pracujemy.
i kieruje ich ku właściwemu dojrzewaniu do dorosłego życia. To,
co wyróżnia tę szkołę, to na pewno włączenie formacji religijnej
Cieszy się Pani z dołączenia do grupy nowych uczniów?
w system wychowawczy szkoły. Realizuje się ją poprzez godzinę
Cieszę się z każdego ucznia, który przychodzi na lekcje
duszpasterską raz w tygodniu – oczywiście lekcje religii i rekoi próbuję skorygować jego cel uczęszczania na te zajęcia. Nie
lekcje także. To naprawdę działa! 

