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Czego chcemy o Maryi? 
Jak ksiądz Ją rozumie? 
Jaka jest historia kultu 

maryjnego?
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Od RedaktORa NaczelNegO

POmOc uchOdźcOm

które zostały uroczyście złożone 26 sierpnia 1956 r. w Często-
chowie – w trzechsetną rocznicę ślubów króla Jana Kazimierza 
– miały spiąć klamrą zobowiązania płynące z tych ślubowań.

W biegu tych wydarzeń umyka często fakt, że tytułu: „Kró-
lowa Polski” zapragnęła sama Maryja w prywatnym objawie-
niu skierowanym do włoskiego jezuity Juliusza Mancinelliego. 
Gdy ojciec Juliusz modlił się w czterdziestą rocznicę śmierci 
św. Stanisława Kostki, 14 sierpnia 1608 r., w swoim klaszto-
rze w Neapolu, Maryja ukazując mu się zapytała: Dlaczego nie 
nazywasz Mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiło-
wałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobli-

wą miłością do Mnie płoną jego synowie. Ojciec Juliusz 
w euforii zawołał: Królowo Polski Wniebowzięta 
módl się za Polskę!

To dlatego, gdy król Jan Kazimierz napisał 
błagalny list do Ojca świętego Aleksandra VII, 
papież odpowiedział: Dlaczego zwracasz się 
o pomoc do mnie, a nie zwracasz się do Tej, 
która sama chciała być Waszą Królową? Ma-
ryja Was wyratuje, toć to Polski Pani. Jej się 
poświęćcie, Jej oficjalnie ofiarujcie, Ją Kró-

lową ogłoście, przecież sama tego chciała. Ona 
– Królowa Polski. 

Królowa Polski

Dom w sercu

Tuż po chrzcie przyjętym przez Mieszka I, w kwietniu 966 r., 
w Gnieźnie wzniesiono pierwszą na ziemiach Polan świątynię  
pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.   

Ryszard Gołąbek, pallotyn

Od dwóch miesięcy działa  
w naszej parafii wolontariat 
dla Ukrainy. Potrzeby wciąż 
ewoluują, a wraz z nimi  
zmieniają się nasze działania, 
ale ciągle potrzebna jest nasza 
pomoc uchodźcom. 

Wolontariusze  
„Magdalenka dla Ukrainy”

O
d XIII wieku hymn „Bogurodzica” wiódł polskich 
rycerzy do zwycięstwa, wśród których najbardziej 
znane jest to spod Grunwaldu. W kronikach Długosza 
(1415-1480) znajduje się po raz pierwszy, kilkukrot-

nie zapisany tytuł Najświętszej Marii Panny Królowej Polski.
Nie dziwi zatem, że król Jan Kazimierz, który oddał Rzecz-

pospolitą pod opiekę Matki Bożej w Ślubach lwowskich, na-
zwał Maryję Królową Korony Polskiej. Warto przy tym zazna-
czyć, że autorem tekstu ślubowania był św. Andrzej Bobola, 
a ślubów tych dokonano z inicjatywy królowej Polski Ludwiki 
Marii Gonzagi, żony króla Jana Kazimierza.

Śluby króla Jana Kazimierza nie od razu zosta-
ły spełnione. Dopiero po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości w 1918 r. Episkopat Polski zwrócił 
się do Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie świę-
ta „Królowej Polski”. Biskupi zaproponowali 
dzień 3 maja, aby podkreślić nierozerwalną 
łączność tego święta z Sejmem Czteroletnim 
i uchwaloną 3 maja 1791 r. Konstytucją. Pa-
pież, św. Pius X ustanowił święto Królowej 
Polski najpierw dla archidiecezji lwowskiej, 
a jego następca – Pius XI, w roku 1924 rozsze-
rzył je na całą Polskę. Jasnogórskie Śluby Narodu, 
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każdy czwartek w godzi-
nach 16.00-18.00 w Ka-
wiarence pod Aniołami 
organizowane są spotkania 

dla rodzin z Ukrainy. W tym samym czasie 
w Domu Miłosierdzia (budynek za kościo-
łem) czynny jest nasz magazynek, gdzie wy-
dajemy dary – podstawowe artykuły spożyw-
cze i chemiczne oraz ubrania. Liczba osób 
odwiedzających wciąż rośnie. Co tydzień wy-
dajemy produkty około 30-40 rodzinom. Na 
tyle, na ile możemy, staramy się też wspierać 
uchodźców  przebywających w Domu Reko-
lekcyjnym „Wieczernik” oraz rodziny, które 
przyjęły uchodźców pod swój dach. W kwiet-
niu organizowaliśmy też wspólne, ekumenicz-

ne polsko-ukraińskie świętowanie Wielkiej 
Nocy, w krużgankach domu rekolekcyjnego. 
Było nas ponad 100 osób – uchodźcy, rodziny 
goszczące, wolontariusze i wiele osób dobrej 
woli. Był to piękny, wspólny czas.

Jak można pomóc? l Wciąż przyjmu-
jemy dary: podstawowe produkty spożyw-
cze, chemiczne, ubrania wiosenne i letnie. 
Punkt czynny jest w Domu Miłosierdzia 
(budynek za kościołem) w niedziele, 15 
minut przed każdą Mszą świętą i po, oraz 
we wtorki i piątki w godz. 18.30-19.00. 
l Poszukujemy także kontaktu do firm 
i instytucji, które mogłyby wesprzeć nas 
rzeczowo bądź finansowo. l Można też 
zgłosić sie do naszego wolontariatu albo 
w punkcie, lub też wysyłając email pod 
adres: magdalenka.ukraina@gmail.com

Jednocześnie dziękujemy Państwu za 
wszystkie działania, które do tej pory Pań-
stwo podejmowali. Dzięki Wam, możemy 
pomagać. Dziękujemy. 
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W
tym niespokojnym świecie, 
pełnym konfliktów i zagro-
żeń, u wielu z nas budzi się 
uzasadniony lęk przed przy-

szłością i poczucie bezradności. Wystarczy 
przypomnieć, ile zamieszania przed dwoma 
laty przyniósł kryzys związany z pandemią, 
który sparaliżował cały świat. W tym roku 
wielkopostny czas przyszło nam przeżywać 
w cieniu wojny, która wybuchła tuż za na-
szą wschodnią granicą, gdy Rosja napadła  
na Ukrainę. Wystraszeni jesteśmy możli-
wością użycia broni jądrowej. Widzimy zło, 
które i nam zagraża, a to rodzi lęk o pokój, 
bezpieczeństwo, o zdrowie i życie nasze 
i naszych dzieci. Co zrobić, aby lęk nie za-
władnął naszym życiem? Pragnęlibyśmy ko-
muś zaufać, zawierzyć, ale komu? 

Potrzebujemy kogoś,  
komu można zaufać

Jakże odkrywczo brzmią słowa świętego 
Jana Pawła II: Na ścieżkach życia łatwo się 
zagubić, dlatego potrzebujemy kogoś, kto 
dobrze zna drogę i może być naszą pomocą. 
Jezus wskazuje nam Maryję, Matkę naszej 
wiary, która tą właśnie wiarą Oblubienicy 
i Matki pragnie oddziaływać na wszystkich, 
którzy Jej po synowsku zaufają. Zatem, jako 
ludzie wiary możemy liczyć na wsparcie na-
szej Matki, która na życiowych zakrętach, 
pozwala przetrwać wszelkie trudności. Ta 
zażyłość z Matką Bożą przez wieki wpływa-
ła na historię Polski, nadawała kształt naszej 
tożsamości. Uczynienie Maryi Królową Pol-
ski nie tylko czyniły nas mądrymi, ale i wte-
dy, kiedy było trzeba, wyprowadzały nasz 
naród z największych zagrożeń. Odzyskiwa-
liśmy wolność i nigdy nie traciliśmy nadziei. 

Potrzebujemy kogoś,  
kogo można prosić

Nie wahaliśmy się i nie wa-
hamy przedstawiać Maryi 
w modlitwach i pieśniach 
spraw narodowych, poli-
tycznych, osobistych. Tę 
wiedzę czerpaliśmy z wie-
lowiekowych doświadczeń. 

O, Ty której obraz widać w każdej 
polskiej chacie, i w kościele, w sklepiku 
i w pysznej komnacie – pisał nasz znako-
mity poeta – Jan Lechoń. Maryja, jak mat-
ka, zawsze obecna od stuleci, otacza nas 
płaszczem swej opieki. Jest gotowa w każ-
dej chwili odpowiedzieć na wołanie dzie-
cka. Pewnie dlatego nazywana jest Matką 
Bożą Słuchającą, Matką Bożą Nieustającej 
Pomocy, Matką Bożą Miłosierdzia, Po-
cieszycielką Strapionych, Uzdrowieniem 
Chorych, a nawet tytułowana przez górali 
Gaździną Podhala. Wystarczy otworzyć 
serce i dać się Jej poprowadzić, bo Ona 
z cudownych wizerunków spogląda na nas 
matczynym, dobrotliwym wzrokiem, ocie-
ra nasze łzy, mówiąc do każdego osobiście: 
Jestem przy tobie, pamiętam, czuwam. 

Potrzebujemy miłosiernej miłości
Maryja jest Matką niezawodnej nadziei. 

Królową Pokoju. Wierzymy, że w sytuacji 
toczącej się wojny, zagrożenia konfliktem 
światowym, będzie orędować u Syna o dar 
pokoju i jedności. Ona, Matka Miłosierdzia, 
pragnie ukazać wszędzie tam gdzie potrze-
ba, ślady miłosiernej miłości Boga. 

W okresach największych zagrożeń, utraty 
niepodległości, pielgrzymowano do miejsc 
świętych, prosząc o potrzebne siły ciała 
i ducha. Z pięciuset miejsc pielgrzymko-
wych, aż 85% stanowią sanktuaria maryj-
ne. Niemal każdy polski katolik – zarów-
no mężczyźni i kobiety, ale też młodzież 
– uważa, że sprawą honoru i czci maryjnej 
jest uczestnictwo w jakiejś pielgrzymce – 
pieszej, wspólnotowej, rowerowej, moto-
cyklowej, autokarowej, a nawet duchowej. 
O szczególnych łaskach pielgrzymowania 
świadczą liczne dziękczynne wota.

Potrzebujemy kogoś do opieki
Matka Boża jest wybraną oficjalnie 

Królową Polski, Królową Korony Polskiej 
i wszystkich Polaków. Chociaż rezydu-

je na Jasnej Górze, równocześnie 
przebywa wszędzie. Jest ukryta 
w łaskami słynących obrazach, 
miejscach objawień, figur-
kach, przydrożnych kaplicz-
kach, na ryngrafach, medali-
kach, a wreszcie w każdym 
prawie domu na obrazach 
i obrazkach.

Czego od Niej oczekujemy? 
Na co liczymy – my kobiety, mężczyźni, dzieci?

Barbara Habich

maRyjNy maj
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Maryja – między 
niebem a ziemią
Maryja – Dziewica, Matka Boża i Ikona Kościoła, duchowa Matka, która wstawia się  
za uczniów Chrystusa i całą ludzkość (Encyklika papieża Jana Pawła II „Ut unum sint” nr 79).  
Prowadzi, wspiera i pociesza. Jest współodkupicielką. Najpewniejszą drogą ku Chrystusowi.

Monika Burkacka, teolog

Oczami teOlOga

M
ariologia jest częścią teologii dogmatycznej, któ-
ra bada rolę Najświętszej Maryi Panny w historii 
zbawienia. Owocem refleksji Kościoła nad osobą 
Maryi są cztery dogmaty, które kierują myśl ku 

temu, że Ona istotnie prowadzi nas do zbawienia, a kult od Chry-
stusa bierze początek i skuteczność („Marialis Cultus”).

Boża Rodzicielka
U podstaw sformułowania i doprecyzowania dogmatu o Bo-

żym Rodzicielstwie Maryi (gr. Theotokos) stoi spór chrystolo-
giczny, jaki toczyli w V w. patriarcha Konstantynopola Nes-
toriusz oraz patriarcha Aleksandrii – Cyryl. Dla Nestoriusza 
niemożliwym było określenie Maryi Bożą Rodzicielką, po-
nieważ według niego w Chrystusie istniały dwie osoby – bo-
ska i ludzka, a każda z nich miała sobie odpowiadającą naturę  
(por. „List Nestoriusza do Cyryla” z 430 r.). Maryja była Matką 
wyłącznie osoby ludzkiej Chrystusa (gr. Antropotokos, Christo-
tokos). 

Z drugiej strony Cyryl – przedstawiciel szkoły aleksandryj-
skiej – żywił głębokie przekonanie, że o Maryi winniśmy mó-
wić, że jest Bożą Rodzicielką, ponieważ w Chrystusie jest jedna 
osoba boska, która posiada dwie natury – boską i ludzką.

Ostatecznie w Efezie zwołano sobór, który trwał zaledwie 
jeden dzień – 22.06.431 r. i przyjął tytuł Maryi Theotokos jako 
konsekwencję communio idiomatum (współorzekanie przymio-
tów w Chrystusie, czyli orzekanie przymiotów boskich i ludz-
kich o jednym podmiocie, którym jest osoba Syna Bożego).

Dziewictwo Maryi
Maryja będąc dziewicą stała się Matką Syna Bożego (por. 

List apostolski papieża Jana Pawła II „Mulieris Dignitatem”). 
Prawda ta była tematem sporów od pierwszych wieków chrześ-
cijaństwa (synod w Mediolanie w 390 r.). Po raz pierwszy w do-
kumentach Kościoła tytuł Aeiparthenos, czyli „zawsze Dziewi-
ca” został użyty w czasie II soboru konstantynopolitańskiego 
w 553 r. W 649 r. obradujący na synodzie laterańskim ojcowie 
stwierdzili: Jeśli ktoś nie wyznaje według nauki świętych Ojców, 
że święta, zawsze Dziewica i niepokalana Maryja jest prawdzi-
wie i właściwie Boga Rodzicielką, ponieważ samego Boga-Sło-
wo zrodzonego z Ojca przed wszystkimi wiekami, a w ostatnich 
czasach w sposób szczególny i prawdziwy bez nasienia z Du-
cha Świętego poczęła, bez naruszenia dziewictwa porodziła  F
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Ostatecznie, Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny 
zostało ogłoszone i przyjęte jako dogmat bullą papieża Piusa IX  
„Ineffabilis Deus” 8 grudnia 1854 roku.

Wniebowzięta
Wniebowzięcie Dziewicy Maryi jest uwielbieniem ciała uprzed-

nim do tego, które jest przeznaczone dla wszystkich zbawionych. 
Jest skutkiem tego, że Maryja była Niepokalana. Ponieważ była 
wolna od grzechu pierworodnego i grzechów uczynkowych, tym 
samym była wolna od śmierci.

Wniebowzięcie Maryi jest jednym z najstarszych świąt maryj-
nych celebrowanych już w V w. O „przejściu” Maryi mówiono 

bardziej jako o „zaśnięciu”, a literatura apokryficzna 
prześcigała się w obrazach ukazujących moment 

zabrania Najświętszej Panny do Króle-
stwa Syna. Według jednego z takich 
opowiadań Apostołowie, którzy mieli 
nawiedzić grób Maryi, znaleźli w nim 
jedynie świeże kwiaty i zioła. Stąd 
określenie dnia celebracji Wniebo-
wzięcia Maryi świętem Matki Bożej 
Zielnej oraz zwyczaj święcenia plonów 

ziemi.
Formalnie dogmat o Wniebowzięciu 

Najświętszej Maryi Panny został ogłoszony 
przez papieża Piusa XII dnia 01.11.1950 r. w kon-

stytucji apostolskiej „Munificentissimus Deus”. 

i pozostała także dziewicą po narodzeniu – niech będzie wyklu-
czony. Tekst ten przyjmujemy jako oficjalne ogłoszenie dogmatu 
o wiecznym dziewictwie Maryi.

Niepokalanie Poczęta
Od momentu swojego poczęcia Maryja została zachowana 

od wszelkiego grzechu, w tym grzechu pierworodnego i jego 
skutków, który każdy człowiek dziedziczy wraz z ludzką natu-
rą. Niepokalane Poczęcie Maryi oznacza więc, że od momentu 
poczęcia Matka Pana żyła w łasce uświęcającej. Maryja zo-
stała poddana niejako uprzedzającej łasce Boga, który przy-
gotowywał ją do Bożego Rodzicielstwa (por. sobór 
w Bazylei, 1439 r.).

Od 1477 r.,  z inicjatywy papieża 
Sykstusa IV, święto określono mianem 
Poczęcia Niepokalanej, a za spra- 
wą papieża Piusa V już w XVI 
wieku było obchodzone w całym 
Kościele.

Istotną rolę w rozumieniu i po-
strzeganiu wolności od wszel-
kiego grzechu Maryi odegrał Jan 
Duns Szkot – franciszkański teo-
log z XIII w. Wykazał on, że fakt 
zachowania Matki Bożej od grze-
chu pierworodnego dokonał się mocą 
odkupieńczego triumfu Jezusa.

FOT. PIXABAY
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J
est takie sanktuarium maryjne 
w Polsce, które wielkością nie ustę-
puje rzymskim bazylikom. Licheń 
naprawdę robi wrażenie, jeśli cho-

dzi o skalę, a jednocześnie cudowny obraz, 
który znajduje się w głównym ołtarzu ma 
wymiary zaledwie 12x22 cm. Będąc tam 
niedawno pomyślałem, że ta dysproporcja 
dobrze oddaje miejsce Maryi w Kościele, 
które Ona chciałaby zajmować. Wybrałaby 
ostatnie miejsce jako pokorna służebni-
ca Pańska, żeby nie przesłaniać Swojego 
Syna, nie przesłaniać Boga, któremu jedy-
nie należy się chwała i na którego Ona chce 
wskazywać. Pobożność maryjna w niektó-
rych kręgach ludzi wierzących, przez swoje 
tylko i wyłącznie zewnętrzne lub emocjo-
nalne formy wyrazu, nie ułatwia spotkania 
ani z żywym Bogiem, ani z Maryją. Zda-
rzają się różne wypaczenia, 
np. traktowanie Maryi jak 
bogini albo przeciwstawia-
nie rzekomej surowości Boga 
łagodności Matki Bożej, jak 
w popularnej pieśni: Lecz, 
kiedy Ojciec rozgniewany 
siecze, szczęśliwy, kto się do 
Matki uciecze... Prawdzi-
wa i autentyczna pobożność 
maryjna musi czerpać swoje 
podstawy z Pisma świętego. 
Dopiero tam odkrywamy 
prawdziwe oblicze Matki 
Boga, prostej, ubogiej dziew-
czyny z Nazaretu, która tak 
doskonale dała się prowadzić 
Duchowi Świętemu. 

Nie chodzi  
o srebrne sukienki

Czego pragnie Maryja od 
nas? Myślę, że kult maryjny 
nie polega na nakładaniu ko-
lejnych koron i srebrnych su-
kienek na obrazach czy też 
mnożeniu tzw. pompejanek, 
ale na tym, żeby żyć słowem 

pularnej piosence: Pomódl się Miriam, 
aby Twój Syn żył we mnie. Jej treść do-
brze ukazuje rolę Maryi w życiu każdego 
chrześcijanina, w tym księdza. Zdrowa 
pobożność maryjna zawsze będzie skut-
kowała pogłębieniem więzi z Bogiem, 
ludźmi, większą wrażliwością w spra-
wach ducha i większą gorliwością w wy-
pełnianiu swojego powołania.

Kobiecy wymiar
Myślę, że gdyby w naszej wierze 

zabrakło Maryi, trzeba by było Ją wy-
myślić. Przez Nią Bóg jakby pełniej 
komunikuje swoją miłość do każdego 
człowieka, zwłaszcza jeśli chodzi o ma-
cierzyński, kobiecy wymiar tej miłości. 
Współczuję protestantom, którzy nie do 
końca odkryli Maryję. Myślę, że wie-
le tracą, nie zwracając się w modlitwie 
przez Jej wstawiennictwo.

Gdy patrzę na swoje życie, stwier-
dzam że Maryja stale mi towarzyszy, ale 
bez narzucania się. Zawsze jest gdzieś 
obok, zarówno w chwilach radości jak 
na weselu w Kanie, ale także w chwilach 
próby, jak pod krzyżem Jezusa i wtedy 
przynosi pocieszenie. Zauważam też, 
że w przełomowych momentach moje-
go życia, gdy rozpoczynam lub kończę 
jakiś etap, np. po maturze, na początku 
i na końcu seminarium, idąc na pierwszą 
parafię itp. bardziej daje odczuć swoją 
troskę i miłość. W dzieciństwie babcia 
zabierała mnie do różnych sanktuariów 
maryjnych. Każdy z tych wyjazdów zo-
stawiał jakiś ślad na duszy, kształtował 
moją duchowość i religijność. Czasem 
łatwiej było się nawet zwrócić do Maryi 
niż bezpośrednio do Pana Boga. I trudno 
to zrozumieć, ale mam takie doświad-
czenie, że gdy zanoszę jakieś modlitwy 
przez Maryję, często otrzymuję infor-
mację zwrotną o tym, jak ta modlitwa 
została wysłuchana. Dla mnie jako księ-
dza Maryja jest nie tylko Matką, ale też 
przyjaciółką i kobietą życia. 

Bożym; tak jak Ona, każdego dnia mówić 
Bogu „tak”, biorąc ją za wzór. Maryja nie 
jest oczywiście tylko najlepszym przykła-
dem życia chrześcijańskiego. Ona przede 
wszystkim nas kocha, jest obecna i wsta-
wia się za nami.

Testament z krzyża
Trafiłem kiedyś na zdanie abpa Ful-

tona Sheena, który powiedział, że nie 
można kochać Jezusa, nie kochając jed-
nocześnie Jego Matki. Tym bardziej, że 
Jezus na krzyżu nazywa Ją naszą Matką. 
Gdy przyjmuję testament z krzyża czy-
li przyjmuję Maryję do swojego życia, 
Ona doprowadza mnie do dojrzałości 
chrześcijańskiej, która polega na tym, że 
teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie 
Chrystus (por. Ga 2, 20). Tak, jak w po-

Kult maryjny
Jak Ksiądz rozumie rolę Maryi w naszym Kościele? Czy kult maryjny jest specyficznie polski? 
Jakie są te specyficzne cechy? Maryja w życiu Księdza – jakie ma znaczenie?

Odpowiada ks. Michał Wszeborowski

zaPytaj księdza

6     Magdalenka 

Dante Gabriel Rossetti 

„Zwiastowanie”
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cO słychać POd aNiOłami

Nasi Goście mają głos
Poprosiliśmy bywalców naszej przyparafialnej kawiarenki o kilka słów na temat miejsca,  
które tak chętnie odwiedzają. Może Czytelnicy Magdalenki dadzą się przekonać?

Agnieszka Domańska-Szulik

Honorata: 
W kawiarence pod Aniołami jest bardzo 

pysznie, jest miła obsługa, fajny kącik dla 
dzieci, można w nim się pobawić. Jest dużo 
kredek, więc można namalować laurkę dla 
mamy lub taty. Są klocki, które często ukła-
dam z moim bratem. Jeszcze są tam rożne 
gry i książki. Czasem zabieram je na kawia-
renkowy taras i siadam na leżaczku, czytam 
fajne opowiadania, czasem przegryzę sobie 
pysznym domowym ciastem; ostatnio moje 

ulubione to leśny mech z pestkami granatu. 
Bardzo lubię niedziele w kawiarence, po-
nieważ czuję się tam miło i swobodnie.

Bruno: 
Moim zdaniem kawiarenka jest bardzo 

fajnym miejscem. Zaglądam tam czasem 
jako wolontariusz. W ogródku kawiarenko-
wym czasem z kosiarką zapuszczę się dalej 
i przystrzygę okoliczny trawnik wieczerni-
ka. Pomagam też  parząc kawę i herbatę. 

Lubię to robić, bo dzięki kawiarence na-
uczyłem się perfekcyjnie parzyć kawę latte. 

Pan X:
Nie chciał zdradzić imienia. Przycho-

dzi kilka razy w miesiącu, zamawia kawę 
bierze kawałek ciasta, siada przy stoliku, 
zjada kęs po kęsie, popijając kawą. Intry-
gował mnie. Pewnego razu, gdy przyszedł 
do kawiarenki i zamówił to, co zwykle. 
Zapytałam dlaczego odwiedza to miejsce? 
Odpowiedział prostym zdaniem – proszę 
pani tu jest pięknie, są inne miejsca, droż-
sze, bardziej prestiżowe, ale tu jest po pro-
stu pięknie!

Krystyna, Jadwiga, 
Helena, Celina: 

Było tuż po sumie, wtedy przychodzi 
najwięcej gości, przyszły też cztery panie. 
Od progu wołając – przyszłyśmy do tej le-
gendarnej kawiarenki. Co wy tu macie, co 
polecacie, spróbujemy wszystkiego! Minę 
miałam raczej zdziwioną, bo Panie parsk-
nęły śmiechem, zamówiły cappuccino, 
desery lodowe, spróbowały ciasta. Wszyst-
kim delektowały się na tarasie. Na koniec 
podziękowały, obiecały zajrzeć jeszcze do 
kawiarenki w którąś niedzielę. 

Drodzy, czego chcieć więcej, zapra-

szamy! W każdą niedzielę Kawiarenka 

Pod Aniołami czeka!
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sztuka w Naszym kOściele

Co widać na fresku
w ołtarzu głównym?
Rozpoczynamy cykl infografik wyjaśniających symbolikę dzieł sztuki 
sakralnej znajdujących się w naszym kościele. To fascynujący świat,  
pełen ukrytych znaczeń. Zaczynamy od ołtarza głównego i centralnego 
fresku. Prosimy przyjrzeć się mu dokładnie podczas następnej wizyty,  
bo każdy element ma tutaj znaczenie.

Na podstawie tekstu Elżbiety i Karoliny Brzozowskich, malarek, autorek fresku

Chrystus Zmartwychwstały 

Triumfalnie wstępujący do Ojca.

Środek kompozycji  
Znajduje się w miejscu serca Pana Jezusa.

Główna grupa monumentalna  
Jezus Chrystus i św. Maria Magdalena  
w  ewangelicznej scenie Noli me Tangere  

– (z łac. nie zatrzymuj mnie).

Maria Magdalena  
Ta, którą Chrystus uwolnił  
od siedmiu złych duchów.

 Drzewo
To drzewo przypomina o drzewie  

poznania dobra i zła – miejscu śmierci  
Adama i Ewy, ale przede wszystkim  

o drzewie, na który dokonało się zbawienie 
człowieka i zaślubiny Chrystusa  

z Kościołem. Dlatego znajdą się na nim 
owoce i słowik – znak kończącej się zimy. 

Prawa noga Chrystusa 
Mocno i pewnie staje na stopniu skalnym,  
ponieważ wypełnił On wolę Ojca do końca.  
Lewa noga odrywa się od ziemi, co znaczy,  

że nie znamy Go więcej według ciała.

Ogród
Otoczony wysokim murem.  

Jest to ogród zamknięty  
– symbol miejsca, będącego  
wyłączną własnością Boga,  

niedostępnego dla zła.

Twarze aniołów
Zwrócone jeden ku drugiemu  

– według wskazówek odnośnie  
do  wykonania Arki Przymierza.  

Wskazują na Jezusa Chrystusa jako 
żywe i prawdziwe  

narzędzie przebłagania.

Anioły
Obecność dwóch aniołów  
siedzących jeden u głowy  

a drugi u nóg, gdzie położone  
było ciało Jezusowe (J 20,12)  

wprowadza nas w wymiar  

nadprzyrodzony, w tajemnicę  
obecności samego Boga.

Czarna czeluść
Widzimy wykuty w skale  

grób Chrystusa.  
Czarna czeluść jest też  

samą otchłanią – szeolem, 
miejscem, w którym do końca 

podzielił los grzeszników,  
szukając zagubionych owiec.

Skała
Na pierwszym planie  

– to znak pewnej  
i niezachwianej miłości  

Boga do człowieka.

Stopnie
Mają kojarzyć się  

z drabiną Jakubową  
i ciągłą wymianą między  

niebem a ziemią,  
która dokonuje się  

mocą sprawowanych  
w Kościele sakramentów.
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Prawa dłoń Jezusa

Prawa ręka Chrystusa wzniesiona jest  
w geście błogosławieństwa, nosi ślady gwoździ  

– zobacz na Swoich dłoniach mam cię wypisaną. 

Jednocześnie wskazuje otwarte niebo,  
jako miejsce wstępowania Chrystusa,  

cel pielgrzymowania Marii Magdaleny i każdego 
człowieka. Gest ten oznacza również posłanie  

i nakaz – Idź i powiedz moim uczniom…

Nimb

Głowa Chrystusa otoczona jest  
złotym nimbem krzyżowym  
(tzn. z wpisanym krzyżem).  

Przysługuje on jedynie Panu Jezusowi.

Oczy Jezusa
Spojrzenie Chrystusa skierowane  

jest bezpośrednio na Marię,  
widać radość ze spotkania Boga  

z duszą miłującą Go.

Lewa dłoń Jezusa
Lewa ręka Chrystusa znajduje się 
tuż nad głową Marii Magdaleny. 

Tutaj Święta nie usiłuje pochwycić 
Jezusa fizycznie,  

to Chrystus wyprowadza ją  
z otchłani, ocala i podnosi.

Maria Magdalena
Postawa stojąca Magdaleny 

wyraża cześć, czujność  
i gotowość wypełnienia woli 
Bożej. Głowę ma uniesioną  
ku górze, oczy skierowane  

ku obliczu Zbawiciela  
– to znak radości z odzyskanej 

godności dziecka Bożego.

Dłonie
Układ rąk i dłoni Świętej  

przypomina gest  
wstawienniczy (gest oranta). 

Jest jednak trochę inny.  
Ręce są niżej, dłonie  

skierowane wewnętrzną  
stroną do góry. Przybiera 
charakter gestu osoby,  

która przyjmuje dar.

Kosmyk włosów
Wymykający się spod nakrycia 

głowy oznacza brak  
przywiązania do wartości  

tego świata i ludzkich opinii.

Sandały
Na stopach  

Maria Magdalena  
ma sandały – symbol 
posłańca i wędrowca. 

Szaty Marii Magdaleny
Odwrotnie niż Matka Boża. 

Czerwień symbolizuje miłość,  
ofiarę i życie, albo też boską naturę 

Chrystusa, czyli tutaj nowe życie  
od Niego otrzymane.  

Niebieski kolor sukni to znak  
kontemplacji, życia wewnętrznego.

Rana

Ślady
przebytej 

męki.

Szaty  
Jezusa

Biały, to symbol 
zwycięstwa,  

chwały, światła.

Naczynie
Naczynie jest obrazem nas samych, 

bowiem przechowujemy skarb  
w naczyniach glinianych.  

W naszym przedstawieniu Święta 
pozostawia naczynie przy grobie,  
jako zbędne, i wstępuje w ślady  

Chrystusa stawiając stopy na skale.
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Historia trzyletniego 
liceum dobiegła końca
28 kwietnia 2022 r. był dniem, kiedy uczniowie klasy 3d oraz uczniowie klasy 3e  
odebrali świadectwa ukończenia liceum. 

Dorota Koprowska, dyrektor KLO w Magdalence

P
rzez ostatnie dwa lata zakończenie 
roku szkolnego maturzystów od-
bywało się w kameralnym gronie, 
tzn. bez młodszych roczników,  

co było związane z trwającą pandemią.  
Teraz mogliśmy spotkać się i świętować 
wszyscy. Dziękczynną Mszę świętą kon-
celebrowali ks. dr Sylwester Jeż – dyrektor 
Centrum Edukacyjnego Archidiecezji War-
szawskiej, ks. dr Mirosław Cholewa – pro-
boszcz parafii w Magdalence oraz ks. Mi-
chał Wszeborowski – duszpasterz liceum. 

Po modlitwie i wysłuchaniu słów skie-
rowanych do młodzieży przez ks. Miro-
sława i ks. Sylwestra nastąpiło przekaza-
nie sztandaru szkoły. Z rąk maturzystów 
przejęli go uczniowie klas trzecich, skła-
dając obietnicę godnego reprezentowania 
liceum. Głosem pełnym wzruszenia po-
żegnały uczniów wychowawczynie klas 
p. Aleksandra Leśniewska-Stępień oraz 
p. Agata Kulik. W uroczystości uczest-
niczyła także wychowawczyni klasy 3d  
p. Monika Stebel.

Później nastąpił moment wręczenia świa-
dectw. Wszyscy uczniowie otrzymali książkę 
ks. Michała Hellera „Bóg i nauka”, a abitu-
rienci kończący szkołę z wyróżnieniem otrzy-
mali dodatkowo stypendia ufundowane przez 
ks. proboszcza Mirosława Cholewę. Nie za-
brakło podziękowań ze strony maturzystów. 
Piękne słowa skierowali oni do księży, dy-
rekcji, grona pedagogicznego, pracowników 
szkoły, rodziców oraz młodszych kolegów.

Jeszcze w kościele uczniowie klas trze-
cich skierowali do maturzystów życzenia 
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OGŁOSZENIA STAŁE
MSZE ŚW. w niedziele o godz.  

8.30, 10.00 (w lesznowoli),  

11.00, 12.30, 18.00. w kaplicy  

w derdach 8.00, 11.00. w dni  

powszednie: w Magdalence 7.00, 9.00, 

18.00, (w sobotę formularz niedzielny), 
w kaplicy w derdach 6.30;  

w lesznowoli – środy 19.00. 
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO  
SAKRAMENTU w dni powszednie 

i niedziele od 17.30, w pierwsze niedzie-

le miesiąca po mszy św. o 11.00 oraz 
w pierwsze czwartki miesiąca po mszy św. 
od 18.00 do 19.30. 

CAŁODZIENNA ADORACJA  

zapraszaMy wszystkich do cichej,  

indywidualnej modlitwy przy najświętszym 
sakramencie w każdy piątek  
od 8.00 rano do soboty godz. 7.00.

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, druGa Grupa w piątki  
o Godz. 10.00 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 czyn-

na 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
UROCZYSTA PIERWSZA KOMUNIA 
ŚW. 7, 21 i 28 Maja.

40-TO GODZINNE  
NABOŻEŃSTWO od 20 do 22 Maja, 

zakończone nieszporami i procesją  
eucharystyczną 22.05. 
o godz. 17.00.

PIERWSZY PIĄTEK CZERWCA 
(03.06.) 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. 9.00 i 18.00,  
z udziałem dzieci o Godz. 16.30.  
do chorych udamy się przed południem.
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA  

4 czerwca, uroczyste nabożeństwo  
różańcowe o Godz. 17.00.
PRZED CHRZTEM przygotowanie  

dla wszystkich rodziców  
przed chrztem dziecka i spisanie aktu  
w sobotę 4 czerwca o Godz. 19.00,  
saM chrzest 12 czerwca o godz. 11.00. 

przygotowanie dla par niesakraMen-

talnych rodziców dziecka 4.06.2022 r. 
o Godz. 18.00 w domu miłosierdzia.
ŚWIĘCENIE PÓL 5 czerwca  

w Godzinach popołudniowych.
MSZA ŚW. ZA KOŁA RÓŻAŃCOWE  

6 czerwca o godz. 18.00.

MSZA ŚW. ZA DUSZE CZYŚĆCU 
CIERPIĄCE 7.06.2022 r. godz. 18.00. 

MSZA WYPOMINKOWA  
w kościele 10 czerwca o Godz. 18.00.
MSZA MAŁŻEŃSKA  

12 czerwca o godz. 18.00.

BOŻE CIAŁO 16.06. msze św. o Godz. 
8.30, 11.00 wraz z procesją  
i 18.00 (uczestniczą dzieci mające  
rocznicę komunii św.).
MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE  
ROKU SZKOLNEGO 24 czerwca.

AKCJA KRWIODAWSTWA  

w parafii 26 czerwca.

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, Maja Bobrowska, Elżbieta i Karolina  
Brzozowskie, Monika Burkacka, ks. dr Mirosław Cholewa,  
Barbara Habich, Dorota Koprowska, Piotr Makowski,  
ks. Michał Wszeborowski, Mirosława Osińska (korekta).

oraz swoje refleksje na temat wspólnych lat 
nauki oraz przekazali upominki.

Ostatnim akcentem był wiersz Konstan-
dinosa Kawafisa „Itaka” w wykonaniu Mag-
dy Tabiszewskiej oraz Wojciecha Mickiewi-
cza i życzenia złożone przez p. dyr. Dorotę 
Koprowską. Po tym uczniowie klas trzecich 
zaprosili abiturientów na wspólne odtańcze-
nie „belgijki” na boisku szkolnym. Po części 
oficjalnej – już w szkole – przyszedł też czas 
na osobiste i indywidualne wyrazy wdzięcz-
ności. 

Pięćdziesięciu sześciu abiturientów li-
ceum, w dniu 4 maja przystąpiło do egza-
minów maturalnych. Tradycyjnie spotkali-
śmy się rano w kościele, aby powierzyć się 
w modlitwie różańcowej opiece Matki Bo-
żej Częstochowskiej – patronce szkolnictwa 
katolickiego. A teraz naszym maturzystom 
życzymy maksymalnego wykorzystania 
zdolności, wiedzy i umiejętności, a co za 
tym idzie jak najlepszych wyników:)

W przyszłym roku po raz pierwszy ma-
turę będą zdawać uczniowie liceum cztero-
letniego. 
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ROzmOwa

Jak to się stało, że zamieszkał Pan 

w naszej parafii?

Dziękuję za to pytanie, bo jest to 
historia, w którą wplecione są losy 
Polaków w czasie i po drugiej wojnie 
światowej. Moja mama urodziła się 
i do powstania w 1944 r. mieszkała 
w Warszawie. Po powstaniu została 
uwięziona w Auschwitz, a wkrótce 
wygnana na „marsz śmierci”. Prze-
żyła tę gehennę i dotarła do Rawens-
bruck, gdzie dotrwała do końca woj-
ny. Powróciła do kraju i los rzucił ją 
na wybrzeże, do Sopotu, gdzie odna-
lazła rodzinę i spotkała mojego tatę.

Losy taty, rodowitego łodzia-
nina, były mniej dramatyczne, ale 
w wyniku wojny również znalazł się 
w Sopocie, gdzie poznał mamę i ja 
się tam urodziłem. Wkrótce przepro-
wadziliśmy się do Gdańska-Oliwy 
i tam spędziłem dzieciństwo i mło-
dość, aż do matury. Wtedy okazało 
się, że ze względu na zdrowie taty 
musimy zmienić klimat i nadarzy-
ła się okazja przeprowadzki do Łaz 
w 1969 roku. Po zdaniu egzaminów 
wstępnych dostałem się na wydział 
elektroniki Politechniki Warszaw-
skiej, który ukończyłem w 1976 
roku. W tym samym roku poznałem 
swoją przyszłą małżonkę i tak zwią-
załem swoje losy z gminą Leszno-
wola i parafią w Magdalence.

Proszę opowiedzieć o swojej drodze do chrześcijaństwa?

To też jest ciekawa historia i aż żal, że tak mało miejsca mamy 
w tym wywiadzie. Mama po traumatycznych przeżyciach wojen-
nych „obraziła się” na Pana Boga, że do tego dopuścił i porzuci-
ła wiarę. Byłem wychowywany w ateizmie. Moje nastawienie do 
religii, jako pewnego rodzaju zabobonu zaczęło się jednak zmie-
niać, gdy ożeniłem się z głęboko religijną, pełną wiary kobietą, 
którą pokochałem i nadal bardzo kocham. Przyszły uwielbiane 
dzieci, które pomagałem wychowywać w wierze i nadszedł czas, 
w którym w parafii pojawił się ksiądz Andrzej Grefkowicz. Po 
takim „ataku” moja niewiara stopniała jak wosk i w wieku pra-
wie 40. lat przyjąłem chrzest, rozpoczynając nowe życie oraz 
drogę do funkcji szafarza Komunii świętej.

Jest Pan jednym z pierwszych  

szafarzy w naszej parafii?  

Początki były łatwe?

Tak, zgadza się, wraz z Bogda-
nem Sadowskim i Tomaszem Fa-
conem, byliśmy pierwszą grupą 
parafian, która po odbytym kursie 
została przez biskupa wyznaczona 
do wypełniania posługi szafarza 
nadzwyczajnego. Za nami po-
szły jednak dalsze grupy parafian 
i z Magdalenki zostało wyświę-
conych do tej pory trzynastu męż-
czyzn. Obecnie mamy w parafii 
ośmiu czynnych nadzwyczajnych 
szafarzy Komunii świętej. Forma-
cja jest stworzona przede wszyst-
kim do posługiwania osobom 
chorym, a w nadzwyczajnych sytu-
acjach pomoc w udzielaniu Eucha-
rystii podczas liturgii.

Trudno to rozpatrywać w ka-
tegorii „łatwe-trudne”. To sięga 
głębokich pokładów wiary i religij-
ności w sferze uczuć serca. Jeżeli 
chodzi o przyjęcie nas przez para-
fian, to nie było większego proble-
mu, albowiem ksiądz Andrzej Gref-
kowicz bardzo dobrze przygotował 
parafię do naszej działalności, więc 
nie musieliśmy się przebijać do 
świadomości ludzi. Nie wiem, jak 
koledzy współposługujący, ale ja 
do tej pory często zastanawiam się, 
czy jestem godny pełnić tę posługę 

i gdy wychodzę do wiernych z Ciałem Jezusa, to nogi często 
mi drżą i uginają się od tak wielkiego przywileju. 

Co to znaczy „być szafarzem”?

Być szafarzem, to znaczy wciąż kształtować swoją wiarę 
i postawę wobec Boga w Trójcy Jedynego przez udział w for-
macjach: diecezjalnej i parafialnej. Są to wspólne pielgrzymki 
do sanktuariów diecezji, rekolekcje wielkopostne w Niepoka-
lanowie i dwie konferencje w roku.

Nasza formacja została ustanowiona przede wszystkim do 
posługi osobom chorym, nie mogącym samodzielnie przybyć 
do kościoła. Przez tę posługę zżywamy się z nimi i ich odej-
ście jest bolesne również dla nas! 

Zżywamy się z naszymi chorymi
Przedstawiamy naszym Czytelnikom PiOtRa makOwskiegO, nadzwyczajnego szafarza  
Komunii świętej. Opowiada nam o swojej drodze do Kościoła i emocjach związanych  
z niezwykłą funkcją, jaką w nim pełni.

Rozmawiała Urszula Bulicz

Nie wiem jak koledzy  

współposługujący, ale ja  

do tej pory często zastanawiam się, 

czy jestem godny pełnić tę posługę  

i gdy wy chodzę do wiernych  

z Ciałem Jezu sa, to nogi  

często mi drżą i uginają się  

od tak wielkiego przywileju. 
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