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Serce na dłoni

Serce na dłoni oznacza serdeczność, uczynność. Określenia tego używa się
w stosunku do osób chętnych do bezinteresownego czynienia dobra
i pomocy innym. Doskonale więc pasuje, zwłaszcza do tego,
którego serce jest źródłem życia i świętości – Jezusa.
Ryszard Gołąbek, pallotyn

S

erce Jezusa doczekało się sporej liczby przymiotów,
które wyznajemy zwłaszcza w czerwcu – miesiącu poświęconemu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w litanii. Litania do Najświętszego Serca Pana
Jezusa jest najchętniej odmawianą litanią, zaraz po Litanii
do Najświętszej Maryi Panny. To Serce jest bowiem – jak nauczał papież Leon XIII – symbolem i żywym obrazem nieskończonej miłości Jezusa do wiernych.
Warto przytoczyć tu fragment bloga ukazującego tę kwestię,
którego autorką jest Monika:
Jezu, tak bardzo mnie kochasz, jesteś we mnie zakochany! I ciągle dajesz mi dowody swojej Miłości. Jakby tego
było mało, że umarłeś na krzyżu, że zmartwychwstałeś! To
jeszcze pokazujesz mi swoje Serce. Odsłaniasz się przede
mną całkowicie! Odkrywasz się! Bezbronny i ogołocony
ze wszystkiego! Zakochany Szaleniec!
Nieśmiało stoisz z Sercem na dłoni i jakbyś pytał: Zechcesz Mnie…?
Tak! Chcę Ciebie!

dOm
W seRcu
od 06.03, działa przy naszej parafii Wolontariat dla ukrainy. Zaczęliśmy
od zbiórek darów dla Centrum dla
uchodźców ptaK oraz na ukrainę,
pomagaliśmy w znajdywaniu tymczasowych domów u naszych parafian,
grupa około 20 uchodźców znalazła też
schronienie w Domu Rekolekcyjnym
„Wieczernik”. organizowaliśmy cotygodniowe spotkania dla gości z ukrainy
w „Kawiarence pod aniołami” oraz otworzyliśmy własny punkt wydawania darów
a także „Szafę”. Razem świętowaliśmy
Wielkanoc, Dzień Dziecka. Wspieraliśmy też inne okoliczne miejsca pomocy
uchodźcom. Mimo zła wojny, wspólnie,
dzięki państwu, udało się zrobić dużo
dobra. Dziękujemy! i zapraszamy do
lektury wkładki – Jednodniówki, gdzie
opowiadamy nieco więcej, a także oddajemy głos naszym gościom z ukrainy. 

Uwielbiam Cię, uwielbiam Twoje Serce!
Zmiłuj się nade mną…*
Pragniemy zanurzać się w tej miłości Bożej, by uczyć się podobnej miłości do siebie nawzajem. By rzeczywiście wszyscy
po tym poznali, że jesteśmy uczniami Chrystusa. To pragnienie
już się po części realizuje. Widzimy to w naszych domach, na
ulicach… w całym społeczeństwie. Zdajemy egzamin z miłości, ogarniając swymi sercami Ukraińców uciekających przed
wojną i jej skutkami. Potrafimy się zjednoczyć tam, gdzie trzeba realnie pomóc komuś, kto znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie. To piękny owoc miłości Bożej, która drzemie w naszych sercach, ukształtowanych na podobieństwo Serca Jezusa,
która teraz może ukazać się światu, zadziwiając go.
Czerwcowe nabożeństwa ciągle dają nam wszystkim możliwość wpatrywania się w Boże Serce, które potrafi otulić każdego skruszonego grzesznika i dodawać mocy tym, którzy chcą
żyć według Serca Jezusa. 
*SERCE Na DŁoNi – (monikam.pl)
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Kim dla Ciebie jest Jezus?
Przyjacielem, Ojcem, Panem, Przewodnikiem, Mistrzem? Czy Serce Jezusa jest przedmiotem
Twojej kontemplacji? Które zawołania z Litanii do Serca Pana Jezusa wydają Ci się najważniejsze?
Odpowiada ks. Michał Wszeborowski

D

la mnie bowiem żyć to Chrystus (Flp 1, 21). Ten cytat
z listu do Filipian umieściłem
na swoim zaproszeniu prymicyjnym, bo wydawał mi się streszczać,
kim dla mnie jest Jezus i co z tego wynika.
Jednym słowem jest dla mnie wszystkim
i moje życie nabiera wartości tylko dzięki
Niemu. Ciągle Go odkrywam jako mojego
Boga, Pana, Mistrza, Przyjaciela.

Pamiętam, że pod koniec pierwszego
roku seminarium podczas rekolekcji skorzystałem z modlitwy wstawienniczej. Usłyszałem wtedy słowa proroctwa, które ciągle
mi towarzyszą i wyznaczają kierunek w życiu. Jezus powiedział wtedy do mnie: Patrz
prosto w Moje Serce, z którego odczytasz
drogę swojego powołania. Każdego dnia
wystarczy, byś patrzył prosto w Moje Serce,
a zobaczysz, jak ciebie prowadziłem. Odczytasz każdy znak, każde wydarzenie Twojego
życia i rozradujesz się w Moim Duchu... Te
słowa bardzo mnie poruszyły i widzę, jak
wypełniają się po dziś dzień. Ale zacząłem
się zastanawiać, co to znaczy patrzeć prosto
w Serce Jezusa i czym jest to Serce. Moje
poszukiwania doprowadziły mnie nawet
do napisania pracy magisterskiej na temat
Serca Jezusa. Koledzy z seminarium żartowali sobie ze mnie, nazywając mnie Jezusowym kardiologiem. Duchowość dwóch
Serc była jakoś obecna w moim domu rodzinnym i domu dziadków. Mocno wryły
mi się w pamięć dwa obrazy, które wisiały
w domu babci, przedstawiające Jezusa i Maryję z odsłoniętymi Sercami. Przypuszczam,
że w tamtym czasie takie obrazy znajdowały
się w wielu domach.

Stopniowe odsłanianie
Serca Boga
Dziś już wiem, że Serce Jezusa jest przede wszystkim symbolem niewysłowionej miłości Boga do każdego człowieka, do mnie.
Kult Serca Bożego w Kościele na szeroką
skalę zapoczątkowały objawienia św. Mał-

Fot. pixabay

Jezusowy kardilog

gorzaty Marii Alacoque, wizytki z klasztoru w Paray-le-Monial. Jezus wyraził wobec
św. Małgorzaty swoje pragnienie, aby człowiek odkrył i doświadczył Bożej miłości,
której żywym źródłem i symbolem jest zranione Serce Zbawiciela. Lubimy symbole,
bo potrafią przekazać więcej niż tysiąc słów,
zapraszają nas do kontemplacji i zmuszają
do odpowiedzi na treść, którą niosą. A symbol serca odsyła do rzeczywistości niezwykle bogatej i zdaniem słynnego teologa Karla Rahnera ma zdolność do syntetycznego
uchwycenia całości postaci i dzieła Chrystusa – zbawczej miłości Boga-Człowieka.
Można powiedzieć, że cała historia zbawienia zapisana na kartach Biblii jest stopniowym odsłanianiem Serca Boga, a Jego
kulminację znajdujemy w scenie przebicia
boku Jezusa na krzyżu. Grot włóczni żołnierza wskazuje nam, co mamy kontemplować
w tej scenie. Św. Jan Ewangelista zapisuje,
że: Będą patrzeć na Tego, którego przebili
(J 19, 37). Jezus otwiera swoje Serce dla nas
i składa je w ofierze. W ten sposób na krzyżu

objawiła się pełnia miłości Boga do człowieka, a jednocześnie w przebitym na krzyżu
Sercu Syna, Ojciec darował nam wszystko.

Gorejące ognisko miłości
Te tajemnice próbujemy streścić we wspaniałej litanii. Wobec powyższych rozważań
szczególnie bliskie są dla mnie dwa wezwania: Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości
i przebłaganie za grzechy nasze, bo zostaliśmy odkupieni przez miłość, która jest niewyczerpana, oczyszczająca, odnawiająca
i żywa jak płomień.
Osobiście, kiedy patrzę na obraz Jezusa
z odsłoniętym Sercem, które jest zranione,
w płomieniach i w koronie cierniowej, trudno mi pomyśleć o Bogu, który jest surowy,
zagniewany, odległy. Wręcz przeciwnie,
obraz ten pomaga zbliżyć się do Boga, przekonuje o Jego miłosierdziu, czułości, zatroskaniu o zbawienie biednych grzeszników,
a zarazem wzywa do nawrócenia i naśladowania Jezusa, dlatego modlimy się: Jezu,
uczyń serca nasze według Serca Twego. 
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Najświętsze Serce Pana Jezusa
– bezkresna głębina Miłości
Gdy Boże Słowo stało się Ciałem – Człowiekiem, poznało nas i ukochało każdego także
swoim ludzkim Sercem. To Serce – przebite za nasze grzechy i dla naszego zbawienia
– jest symbolem wiecznej miłości Chrystusa do Ojca i wszystkich ludzi.

Serce Słowa Wcielonego
Słowa św. Pawła z listu do Galatów: Syn
Boży (…) umiłował mnie i samego siebie
wydał za mnie (Ga 2, 20) są odzwierciedlone właśnie w bezkresnej głębinie miłości, którą Serce Słowa Wcielonego obdarza całe swoje stworzenie. Kościół wzywa
więc w modlitwie także Najświętsze Serce Pana Jezusa, które doznało bólu i cierpienia, ponieważ modlitwa chrześcijańska chętnie idzie drogą krzyżową w ślad
za Zbawicielem (KKK 2669).

Kult

Sainte-Croix. Jako oficjalna modlitwa
Kościoła, zostało zatwierdzone przez
papieża Piusa IX w 1873 roku.

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa jest obecny w Kościele od czasów
średniowiecza. Początkowo o charakterze prywatnym, z czasem zaczął rozszerzać się na cały Kościół. Wywodzi
się z nabożeństwa do Najświętszej Rany
Boku Jezusa otwartej przez włócznię,
w której średniowieczni mistycy upatrywali właśnie Serce samego Boga.
Do wielkich czcicieli Najświętszego
Serca wieków średnich zaliczyć możemy, m.in. św. Mechtyldę (1241-1298) i jej
młodszą siostrę św. Gertrudę (1250-1303),
czy św. Małgorzatę z Kortony (1252-1297).
Do rozprzestrzenienia się nabożeństwa
do Serca Pana Jezusa w sposób szczególny przyczyniło się dwoje świętych XVII
wieku – Jan Eudes oraz Małgorzata Maria
Alacoque – francuska wizytka. Ta ostatnia działała na polecenie samego Jezusa.
Nabożeństwo czerwcowe w obecnej formie pojawiło się dopiero w XIX
wieku za sprawą zakonnicy Anieli de

Litania do Najświętszego
Serca Pana Jezusa
Pierwotny tekst litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa zawierał 27
wezwań i został skomponowany przez
siostrę Annę Magdalenę Remusat
z Marsylii. Część wezwań siostra Anna
zapożyczyła od jezuity – ojca Jana Croiset. Ostateczne zatwierdzenie tekstu
z 33 wezwaniami (odniesienie do ilości
lat, które Jezus spędził na ziemi) nastąpiło w 1899 roku.
Wszystkie wezwania mają swoje
źródło w Piśmie świętym i podzielone
są na trzy logicznie połączone ze sobą
części. Pierwsza dotyczy relacji Jezusa
do Ojca i Ducha Świętego (np. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego; Serce
Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez
Ducha Świętego utworzone; Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone). Część druga jest odniesieniem do przymiotów Serca Jezusa (np.
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna
głębino; Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze; Serce Jezusa, królu
i zjednoczenie serc wszystkich; Serce
Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności). Wreszcie
część trzecia, to wskazanie na stosunek
Serca Boga do ludzi (np. Serce Jezusa,
życie i zmartwychwstanie nasze; Serce
Jezusa, pokoju i pojednanie nasze; Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników;
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie). 
Fot. pixabay

W

czasie modlitwy w kaplicy klasztoru w Paray-le-Monial we Francji, Jezus zwrócił się
do świętej Małgorzaty Marii Alacoque
(1647-1690) tymi słowami: Oto Serce,
które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło aż do wyczerpania
i wyniszczenia się, by im dać dowody
swojej miłości.

Monika Burkacka, teolog

*por. J 19, 34; pius xii, encyklika „Haurietis aquas”;
pius xii, encyklika „Mystici Corporis”; KKK 478.
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WspOmnienie O ZOfii BinkOWskiej

Fot. baRbaRa HabiCH

Na cmentarzu, podczas pogrzebu Zosi,
żałobnicy spontanicznie wymieniali dary
za które Jej dziękują:
„Za ciasteczka!",
„Za czytanie dzieciom!", „Za karteczki
z cytatami!"...

Nasza Zosieńka
24 maja w magdaleńskim kościele odbył się pogrzeb naszej
redakcyjnej koleżanki Zofii Binkowskiej. Tych kilka słów
niech będzie wyrazem szczerego przywiązania i wdzięczności.
Zosia była nam bardzo bliska.
Barbara Habich

M

aj, to pora roku, kiedy
wszystko budzi się do życia. Cała przyroda oznajmia światu radość istnienia. Spod ziemi wyłania się bogactwo
zieleni, kwitną pachnące bzy, w ogrodach
zakwitają tulipany i wiele innych kolorowych kwiatów.
Smutnym cieniem w ten przepiękny
majowy czas, stało się odejście do Pana
naszej redakcyjnej koleżanki – Zosi, którą

pożegnaliśmy niedawno. Wiosna to nie
pora, żeby odchodzić, a jednak…
Odeszłaś cichutko, bez słów pożegnania
tak jakbyś nie chciała swym odejściem smucić.
Tak, jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
Że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.

Twoje odejście Zosieńko okryło głębokim smutkiem, bo jeszcze nie tak dawno
byłaś z nami, radowałaś się, snułyśmy
odważne plany. Miarą naszego życia jest
lat siedemdziesiąt, osiemdziesiąt, gdy

jesteśmy mocni (Ps 90, 10) – przekonuje nas psalmista. Ty znacznie podbiłaś
tę stawkę. Będąc na emeryturze, wciąż
zadziwiałaś nas aktywnością we wszystkich dziedzinach życia: rodzinnego, towarzyskiego, sąsiedzkiego i parafialnego.
Wykazywałaś niesłabnącą gotowość do
poświęceń: służyłaś naszej parafii, rodzinie, szkole, sąsiadom, ludziom w potrzebie, karmiłaś każdego, kto przekroczył
próg Twojego domu, a nawet bezdomne
koty. Jako wielka miłośniczka przyrody
i historii, zaszczepiłaś swoje zamiłowania
rodzinie: córce, zięciowi i wnukowi. Mnie
– Twojej przyjaciółce i koleżance redakcyjnej – zasiałaś bakcyla pisania wierszy,
zachęciłaś do wspólnego napisania 75-letniej historii naszej parafii i do pracy w naszej parafialnej gazecie.
Wszystko co czyniłaś, robiłaś z wielką
pasją, którą zarażałaś innych. Nigdy nie
narzekałaś. Szyłaś, malowałaś, układałaś
przepiękne bukiety, czytałaś dzieciom Biblię, wycinałaś serduszka z przesłaniami
św. Jana Pawła II i obdarowywałaś nimi
każdego, kogo spotkałaś. Twoje zaangażowanie w pracę gazety „Magdalenka”,
jako członka zespołu redakcyjnego, było
nieocenione. Dzieliłaś się z czytelnikami
wiedzą historyczną, erudycją, pielęgnowaniem obyczajów tradycji chrześcijańskiej. Prowadząc serwis informacyjny,
sporządzałaś okresowe statystyki, byłaś
„dobrą duszą” naszego pisma.
Nigdy też nie zapomnimy Twej niezwykłej gościnności, a zdolności kulinarne sprawiały, że kotleciki, pierożki
i ciasteczka, którymi nas obdarowywałaś,
potrafiły zadowolić najbardziej wybredne
podniebienia. Przy Tobie zawsze czuliśmy się syci i zaopiekowani, szczególnie
podczas naszych spotkań wspólnotowych,
redakcyjnych, czy towarzyskich.
Wszystko, o czym wspomniałam,
budzi przeszłość i sprawia, że jest nam
szczególnie trudno pożegnać się z Tobą.
Zostawiłaś nam przepiękne wspomnienia,
a Twoje odejście jest wielką stratą nie tylko dla rodziny, lecz i dla całej wspólnoty
parafialnej: „Odnowy w Duchu Świętym”, „Koła Żywego Różańca”, redakcji
miesięcznika „Magdalenka”.
Dziękujemy Ci Zosiu, że byłaś z nami
przez te wszystkie lata i sprawiłaś, że
świat stał się dzięki Tobie piękniejszy,
lepszy. Jesteś wciąż w naszych sercach
i pozostaniesz – na zawsze! 
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Witraż bogaty w symboliczne
znaczenia

18

17

Nasz nowy witraż z kaplicy św. Józefa
ilustruje wydarzenie opisane w Ewangeliach
według świętych: Marka, Mateusza i Łukasza.
Scena ukazuje moment, w którym Pan Jezus
przyjmuje chrzest w rzece Jordan z rąk
św. Jana Chrzciciela.

4

2

1

Na podstawie tekstu autorki witraża Elżbiety Brzozowskiej

3
Oczy Jana
Św. Jan wznosi oczy ku bogu.
pokornie wypełniając
swoją posługę

Jan Chrzciciel

2

W postawie uniżenia.
Jest on tutaj nie tylko
poprzednikiem, świadkiem
objawienia się Syna bożego,
ale też przedstawicielem
całej ludzkości.

1

5

6
7

3
Prawa ręka Jana
prawą rękę w obrzędowym
geście, wyciąga
ku głowie Chrystusa.

Krzew za Janem
Zielony krzew
– znak nadziei.

4

Pień i siekiera

Szaty Jana
brunatne szaty to symbol
starego człowieka, którego
pan przyszedł odnowić

6

pień z przyłożoną doń
siekierą ilustrują wezwanie
do nawrócenia i pokuty tych,
którzy przychodzą
do Jana po chrzest z wody,
aby przygotowali się na przyjście tego, który chrzcić ich
będzie Duchem Świętym.

5

7

Prawa ręka
Chrystus błogosławi
i egzorcyzmuje wodę,
którą uświęca
przez swoje
zanurzenie.

8

Biodra
Chrystusa
podobnie jak na krzyżu,
Chrystus jest obnażony,
przepasany jedynie
białym płótnem.

Półkolista poświata

Magdalenka

Na górze fragment okręgu,
półkolista niebieska sfera,
oznaczająca otwarte niebo
i obecność boga ojca. Z okręgu wychodzi promień światła
– atrybut Ducha Świętego
w postaci gołębicy, a poniżej
rozdziela się na trzy promienie
– symbol trójcy Świętej.

Niebo

17

16

Skały

Złote tło wyraża
świętość, chwałę,
miłość i światłość
niestworzoną.

7

po dwóch stronach rzeki piętrzą się strome skały,
jakby rozdarte na dwie części, wypełnione wodą,
tworząc coś na kształt jaskini, czeluści
(ikonograficzny obraz piekła). Mogą one symbolizować
dwie natury Chrystusa – boską i ludzką, a również
świat ludzi i świat nadprzyrodzony, do którego
człowiek uzyskuje dostęp dzięki ofierze pana Jezusa.

18

17
Trzej aniołowie

16

Szaty aniołów

15

14

odziani są w szaty w kolorach: żółtym, zielonym
i czerwonym, co symbolizuje trzy cnoty boskie – wiarę,
nadzieję i miłość.

Zasłonięte
dłonie aniołów

14
13

13

Ma to wyrażać największą
cześć oddawaną Świętemu
oraz ich diakońską (służebną) posługę w obrzędzie
chrztu pana.

8
9

Purpurowy
płaszcz

12

10

15

ich rytmiczny porządek
ułożenia kieruje nasze myśli
wzwyż ku bogu. to również
świadkowie wielkiego
wydarzenia.

12

trzymany przez anioła
podkreśla królewską
godność Chrystusa.

11

10
Ryby
Fot. WoJCiECH GiL

Lewa ręka
Lewą ręką Jezus wskazuje
na wodę. Gest ten ma ogromne
znaczenie – odtąd woda, która
była obrazem śmierci (potop),
staje się źródłem wody żywej,
staje się wodą ocalenia. to grób
i łono zarazem. W niej tonie stary
człowiek, a rodzi się nowy,
zjednoczony z Chrystusem
obywatel Królestwa bożego.

9

Wokół stóp Chrystusa roją się ryby
– symbol życia i wiary. Mogą one oznaczać też tych,
którzy uwierzyli w boską naturę Chrystusa
i gromadzą się przy Nim – także i nas.

Węże i morskie potwory
Są deptane przez pana i przygniecione
blokami skalnymi – to zapowiedź
Jego triumfu nad złem i śmiercią.

11
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Fot. aRCHiWuM SZKoLNE (2)

Wieści Ze sZkOły

 Nie było studniówki w styczniu, za to był bal maturalny w maju.

 podczas warsztatów muzyki liturgicznej.

Nauka i muzyka
W maju w naszym liceum katolickim muzycy zaproszeni na warsztaty grali wspaniałą muzykę,
a maturzyści bawili się na balu maturalnym. Była też wycieczka do laboratorium chemicznego
oraz ogólnopolski konkurs matematyczny.
Dorota Koprowska, dyrektor KLO
l W laboratorium 13 maja 2022 r.
klasa 3b pojechała na wycieczkę do laboratorium na Wydziale Chemicznym
Politechniki Warszawskiej. W czasie
warsztatów mieliśmy okazję poznać
strukturę Wydziału Chemicznego,
zwiedzić laboratoria oraz wziąć udział
w warsztatach dotyczących budowy
komórki roślinnej, zwierzęcej i bakteryjnej. Mogliśmy obserwować własne
komórki naskórka, preparaty pod mikroskopem (zwykłym i AFM), a nawet
własnoręcznie wykonać posiew bakteriologiczny.
l Warsztaty muzyki Przez trzy dni,
tzn. od 13 do 15 maja 2022 r., w naszej szkole rozbrzmiewała muzyka. Po
raz trzeci odbyły się warsztaty muzyki
liturgicznej, które poprowadzili muzycy związani z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym: Urszula Rogala,
Piotr Pałka, Hubert Kowalski i Rafał
Maciejewski. Hasłem towarzyszącym
w tym roku był fragment Apokalipsy św. Jana: Oto wszystko czynię nowe
(Ap 21, 5), a wybrane utwory głosiły
radość paschalną. Na koniec wykonano

utwór Piotra Pałki „Modlitwa o pokój”
skomponowany tuż po wybuchu wojny w Ukrainie. W warsztatach wzięło
udział 120 osób!
l Kangur matematyczny W tegorocznym Międzynarodowym Konkursie
„Kangur matematyczny” wzięło udział
czternastu uczniów naszego liceum. Troje
z nich zostało nagrodzonych. Urszula Wąsiewicz (1b) oraz Jerzy Wąsiewicz (3c)
uzyskali wynik bardzo dobry, natomiast
Jan Czeladko (1b) został wyróżniony.
l Bal maturalny Kolejny pandemiczny
rok odebrał nam szansę na studniówkę w przewidzianym na to czasie. Zamiast niej absolwenci bawili się na balu
maturalnym. Po wspólnej Mszy św.
w kościele p.w. św. Marii Magdaleny
w Magdalence oraz błogosławieństwie
rozesłania udaliśmy się do sali balowej.
Tam czekała na nas muzyka i poczęstunek. Zabawa rozpoczęła się tradycyjnym polonezem odtańczonym przez
przepięknie wyglądających, tegorocznych maturzystów.
l Magdaleńskie lasy pamiętają
W sobotę 28 maja 2022 r. uczestniczy-

liśmy w uroczystościach upamiętnienia
zamordowanych w nocy 28/29 maja
1942 roku. Reprezentacja liceum złożyła hołd i wieniec rozstrzelanym w lesie w Magdalence dwustu dwudziestu
trzem więźniom Pawiaka, wśród których było 21 kobiet przywiezionych
z Ravensbrück, siedem z nich wyniesiono na noszach ze szpitala więziennego.
l Dzień Dziecka W środę 1 czerwca
2022 r. staliśmy się na nowo dziećmi.
Rozgrywki sportowe, gry planszowe,
wspólne przygotowywanie plakatów reklamujących naszą szkołę były częścią
pierwszej w historii szkoły rywalizacji
o puchar bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Punktowane są także frekwencja oraz
średnie klas, a ostateczny wynik i zwycięzcę poznamy w ostatnim tygodniu
roku szkolnego 2021/22.
l Dzień otwarty 4 czerwca odbył się
dzień otwarty szkoły dla kandydatów
i ich rodziców. Zapraszamy do nauki
w naszym liceum tegorocznych „ósmoklasistów”. Wszelkie informacje można
znaleźć na stronie: www.magdalenka.
edupage.org 
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O WychOWaniu

Koniec z lenistwem
Im wcześniej nauczymy dziecko satysfakcji z wykonania czynności, na które nie ma ochoty,
tym wcześniej utrwalimy zasadę, co do której nie będzie konieczności wprowadzania
dodatkowych objaśnień i odpowiadania w przyszłości na pytanie: „po co?”.
Jacek Kwiatkowski, pedagog

K

Proces wdrażania
do pracy czas zacząć
Jak mawia stare przysłowie: „przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka” i to
właśnie ów nawyk, owo przyzwyczajenie
prowadzi w konsekwencji do umiejętności
(bądź braku umiejętności) samodzielnego
działania, opartego na celowej i planowanej aktywności, zmierzającej do realizacji
celów wykraczających poza gratyfikację
w postaci przyjemności. Kiedy należy
zacząć proces wdrażania do pracy? Jak
najwcześniej, a w całym toku działań należy postępować bardzo konsekwentnie.
Do piątego roku życia malec powinien
nauczyć się dbałości o otaczającą go przestrzeń. Ten porządek świata będzie mu towarzyszył do końca życia.
Z ogromną radością witamy w szkołach
uczniów, którzy potrafią pracować. Wydaje
się, że ta umiejętność wykracza dobrostanem ponad wszelkie zdolności. Dziecko,
które jest pracowite i średnio zdolne może

Fot. pixabay

iedy myślimy o działaniu,
najczęściej nie zastanawiamy
się nad bodźcem do podjęcia
wysiłku. Ważniejszy jest cel.
Sam cel jednak staje się bodźcem do działania w momencie, gdy mamy do wykonania jakieś zadanie. Jeśli sięgniemy pamięcią wstecz, to okazuje się, że bez problemu
możemy przywołać wczesne wspomnienia
aktywności, wśród których były i takie,
które zostały nam zlecone, a na które nie
mieliśmy wcale ochoty. Czym innym jest
przecież zabawa klockami, a czym innym
sprzątanie po zabawie. Planowe działanie
nie leży w naturalnym sposobie funkcjonowania dziecka. Najczęściej istota działania
dziecka koncentruje się na aktywnościach,
dających gratyfikację w postaci przyjemności. Procedura działania jest prosta: im
szybciej – tym lepiej, im więcej – tym lepiej. Jednocześnie malec unika nudy i rutyny, które nie dają radości.
osiągać znacznie wyższe wyniki niż bardzo zdolne i jednocześnie leniwe. Ponadto,
rozwój emocjonalny dziecka nauczonego pracowitości jest bardziej harmonijny.
W praktyce szkolnej obserwujemy u takich
uczniów znacznie mniej irytacji, konfliktów i elementów niedostosowania. Uczeń
taki będzie z radością chodził do szkoły,
bo każdy dzień stanowi dla niego element,
który doskonale zna – pracę, którą musi
wykonać. Wykorzystanie potencjału poznawczego następuje automatycznie.

Brak kompetencji
w zakresie pracowitości
W przypadku, gdy dziecko trafia
do szkoły nienauczone pracowitości, dochodzi do zderzenia z rzeczywistością
przekraczającą jego możliwości. Uczeń
taki jest wiecznie zmęczony, szuka dróg
ucieczki od zadań wymagających aktywności, które są dla niego nie do zaakceptowania. Obserwujemy wysoką absencję
szkolną, częste nieprzygotowania do lekcji,

a także trudności w relacjach społecznych.
Pojawiają się także niewłaściwe zachowania w szkole. Wynikają one nie tyle z faktu, że dziecko nie wie, jak się zachować,
ile z przenoszenia braku kompetencji
w zakresie pracowitości na inne obszary
aktywności. Dziecko, a później dorosły
będzie, podobnie do koncepcji Epikura,
koncentrował się na doznawaniu przyjemności, czyli jedynego dobra, jakie zna, jedynego, jakie jego zdaniem istnieje. Skoro
przez całe dzieciństwo człowiek mógł robić wyłącznie rzeczy przyjemne, bardzo
trudno będzie mu zmierzyć się z trudnościami dnia codziennego.
Czy dziś wspomnienia trudnych chwil
z dzieciństwa budzą w nas trwogę? Miejmy przekonanie, że posprzątanie pokoju
lub żmudna kaligrafia to dla naszych dzieci
jedyna droga do układania świata. Wszędzie tam, gdzie występuje nieład w przestrzeni nas otaczającej, zakrada się nieporządek także do naszego wnętrza. Zatem?
Porządki czas zacząć! 
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mOlskie
am tO kOściOły
Z BiBlii W Wilnie

Kościół uniwersytecki
Kościół ten mylnie określany bywa jako kościół św. Jana. W rzeczywistości ma dwóch patronów
– świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelistę.
Andrzej Dudziński, z-ca Ambasadora RP w Republice Litewskiej

Ś

króla Władysława Jagiełłę. Budowę
ukończono po blisko 40 latach. Początkowo była to świątynia gotycka, co widoczne jest do dziś w układzie jej wnętrza: trzy jednakowej wysokości nawy,
ostrołukowe okna i masywne przypory.
W planie i bryle pierwotny kościół nawiązywał do architektury sakralnej z te-

renu państwa krzyżackiego i regionów
leżących w jego strefie oddziaływania.

Rozrzeźbiona fasada
W 1571 r. król Zygmunt August
przekazał kościół zakonowi jezuitów,
którzy założyli w Wilnie kolegium,
przekształcone w 1579 r. w Akademię

Fot. aNDRZEJ DuDZińSKi (3)

Fot. pixabay

wiątynia zlokalizowana jest
w sercu wileńskiej starówki,
wkomponowując się w zespół
budynków i dziedzińców Uniwersytetu Wileńskiego, drugiej najstarszej uczelni w I Rzeczypospolitej. Kościół ufundowany został w 1387 r., a więc
zaledwie dwa lata po chrzcie Litwy przez

Kościół św. Janów nosi miano najpiękniejszej budowli w Wilnie. Jego budowa trwała 40 lat.
Elewację zaprojektował najwybitniejszy architekt baroku wileńskiego, Jan Krzysztof Glaubnitz.

i Uniwersytet Wileński Towarzystwa
Jezusowego. Nowi gospodarze poddali
świątynię niewielkim adaptacjom, dobudowując kaplice boczne i zakrystię
oraz wymieniając czy dodając nowe
wyposażenie – m.in. ołtarze, ambonę,
organy. Pożar w 1737 r. spowodował
konieczność zasadniczej przebudowy
świątyni. W wyniku odbudowy prowadzonej w latach 1738-1749 według
projektu architekta Jana Krzysztofa
Glaubitza, powstała współcześnie zachowana, bardzo charakterystyczna, zachwycająca zwiedzających rokokowa,
rozrzeźbiona fasada, będąca jednym
z najbardziej kojarzonych z Wilnem
motywów architektonicznych. Dekorowanie wnętrza i wypełnianie go wyposażeniem, w tym aż dziesięcioma
ołtarzami (w pewnym okresie było ich
aż 22!), trwało do lat 60. XVIII wieku.
Ołtarze bogato zdobione są przez liczne
rzeźby i malowidła. Wśród kaplic kościoła na szczególną uwagę zasługuje
kaplica św. Anny ze wspaniałym rokokowym portalem z czarnego i różowego marmuru oraz stiuku.

Polski panteon
Kościół pozostawał w rękach jezuitów aż do kasaty zakonu w 1773 r. Po
zamknięciu Uniwersytetu w wyniku
represji carskich po powstaniu listopadowym, kościół św. Jana nadal pełnił
swoją funkcję sakralną, stając się jednocześnie miejscem uroczystości patriotycznych i, swego rodzaju, polskim
panteonem narodowym. Dla upamiętnienia wielkich Polaków wzniesiono tutaj m.in. pomniki: Adama Mickiewicza,
Władysława Syrokomli, Tadeusza Kościuszki czy Stanisława Moniuszki.
W 1919 r. ponownie stał się kościołem akademickim. Na fasadzie umieszczono tablicę upamiętniającą pierwszych rektorów uczelni – jezuitów:
Piotra Skargę i Jakuba Wujka. W okresie sowieckim świątynię zdewastowano
i ograbiono, a następnie przekształcono
na magazyn. Na cele sakralne przywrócono ją dopiero w 1991 r., po odzyskaniu przez Litwę niepodległości.
Obok kościoła wznosi się wysoka na
68 metrów dzwonnica, na którą wjechać
można windą. Roztacza się z niej zapierający dech w piersiach widok na wileńską
starówkę. 

OGŁOSZENIA STAŁE
W WAKACJE OD 27 CZERWCA MSZE
ŚW. W NIEDZIELE W KOŚCIELE O GODZ. 8.00,
11.00, 18.00 I W KAPLICY W LESZNOWOLI
O 9.30. W TYGODNIU MSZE ŚW. W KOŚCIELE
O 18.00. W KAPLICY W DERDACH MSZE ŚW.
W NIEDZIELE O GODZINIE 8.00., ZAŚ W TYGODNIU O 6.30.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU W DNI POWSZEDNIE
I NIEDZIELE OD 17.30, W PIERWSZE NIEDZIELE MIESIĄCA PO MSZY ŚW. O 11.00 ORAZ
W PIERWSZE CZWARTKI MIESIĄCA PO MSZY
ŚW. O 18.00 DO 19.30.
CAŁODZIENNA ADORACJA ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO CICHEJ, INDYWIDUALNEJ MODLITWY PRZED NAJŚWIĘTSZYM
SAKRAMENTEM W KAŻDY PIĄTEK OD 8.00 DO
SOBOTY DO GODZ. 7.00. 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.
NA CZAS WAKACJI GRUPY FORMACYJNE
ZAWIESZAJĄ DZIAŁALNOŚĆ, ZAŚ KAWIARENKA
BĘDZIE ZAMKNIĘTA.
OGŁOSZENIA bieżące
AKCJA KRWIODAWSTWA
26 CZERWCA PRZY KOŚCIELE.
PIERWSZY PIĄTEK LIPCA (01.07.)
SPOWIEDŹ OD 16.00 DO 18.00, MSZE
ŚW. W KOŚCIELE O 18.00 ORAZ W KAPLICY
W LESZNOWOLI O 8.00.
UROCZYSTY RÓŻANIEC W I SOBOTĘ
MIESIĄCA 2 LIPCA O 17.00 W KOŚCIELE.
PRZYGOTOWANIE RODZICÓW
DO CHRZTU ICH DZIECKA ORAZ
SPISANIE AKTU, W SOBOTĘ 2 LIPCA O GODZ.
19.00 W KOŚCIELE, ZAŚ DODATKOWO TEGO
DNIA PARY NIESAKRAMENTALNE BĘDĄ MIAŁY
PRZYGOTOWANIE O GODZ. 20.00 W DOMU

MIŁOSIERDZIA Z TYŁU KOŚCIOŁA.

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

MSZA ŚW. ZA KOŁA RÓŻAŃCOWE
4 LIPCA O 18.00.
MSZA ŚW. ZA DUSZE W CZYŚĆCU
CIERPIĄCE 5 LIPCA O 18.00.
MODLITWA O ŚWIĘTOŚĆ KAPŁANÓW I NOWE POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE W CZWARTEK 7 LIPCA PO MSZY
ŚW. O 18.00.
MSZA ŚW. WYPOMINKOWA 8 LIPCA
O 18.00.
MSZA MAŁŻEŃSKA 10 LIPCA O GODZINIE 18.00.
ŚWIĘCENIE POJAZDÓW NA ŚW.
KRZYSZTOFA 17 LIPCA PO MSZACH ŚW.
ODPUST PARAFIALNY 24 LIPCA;
GŁÓWNA MSZA ŚW. O GODZINIE 11.00.
MSZA ŚW. ZA KOŁA RÓŻAŃCOWE
1 SIERPNIA O 18.00.
MSZA ŚW. ZA DUSZE W CZYŚĆCU
CIERPIĄCE 2 SIERPNIA O 18.00.
MODLITWA O ŚWIĘTOŚĆ KAPŁANÓW I NOWE POWOŁANIA
KAPŁAŃSKIE W CZWARTEK 4 SIERPNIA
PO MSZY ŚW. O GODZINIE 18.00.
PIERWSZY PIĄTEK SIERPNIA 5.08.;
SPOWIEDŹ OD 16.00, MSZA ŚW. W KOŚCIELE
O 18.00, W KAPLICY W LESZNOWOLI O 8.00.
NABOŻEŃSTWO I SOBÓT MIESIĄCA Z RÓŻAŃCEM 6 SIERPNIA O 17.00.
PRZYGOTOWANIE RODZICÓW DO
CHRZTU ICH DZIECKA ORAZ SPISANIE
AKTU, W SOBOTĘ 6 SIERPNIA O GODZ. 19.00
W KOŚCIELE, ZAŚ DODATKOWO TEGO DNIA
PARY NIESAKRAMENTALNE BĘDĄ MIAŁY PRZYGOTOWANIE O 20.00 W DOMU MIŁOSIERDZIA
Z TYŁU KOŚCIOŁA.
MSZA WYPOMINKOWA 12 SIERPNIA
O 18.00.
MSZA MAŁŻEŃSKA 14 SIERPNIA
O 18.00.
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA
NMP 15 SIERPNIA; PORZĄDEK MSZY ŚW.
NIEDZIELNY WAKACYJNY.

GaZEtKĘ pRZyGotoWaLi:
ks. dr Ryszard Gołąbek, pallotyn (redaktor naczelny),
teresa Jaskulska-Gil (sekretarz redakcji),
igor Majorkiewicz (projekt graficzny), urszula bulicz,
Maja bobrowska, Elżbieta brzozowska, Monika burkacka,
ks. dr Mirosław Cholewa, barbara Habich, Dorota Koprowska,
Jacek Kwiatkowski, ks. Michał Wszeborowski,
Edyta i Dominik Ziętara, Mirosława osińska (korekta).

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: gazeta.magdalenka@gmail.com
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ROZmOWa

Ludzie tworzą Kościół

edyta i dOminik ZiętaROWie. Dominik od dziecka jest związany z parafią. Wybudowali wraz
z Edytą tutaj dom ze względu na bliskość dobrego kościoła parafialnego. Należą do międzynarodowej
Wspólnoty Emmanuel. Opowiadają o wychowywaniu dzieci i pomysłach na ewangelizację.
Rozmawiała Urszula Bulicz

Fot. iLoNa GÓRaLCZyK

Opowiedzcie o sobie...
Jesteśmy szczęśliwym i kochającym się (co nie znaczy idealnym czy bez problemów) małżeństwem od
12 lat. Mamy trójkę dzieci – 9-letnią Marysię, 5-letnią
Hanię, i 2,5-letniego Janka. Początki naszej znajomości
to wspólna praca w telewizyjnej redakcji katolickiej –
Edytka jest dziennikarzem, ja pracowałem tam, przed
rozpoczęciem zawodowej drogi, już jako informatyk.
Od początku odkrywaliśmy, że łączą nas wartości: wiara
i wspólna wizja rodziny są na piedestale. Do tego mamy
wspólne pasje. Wspinaczka po górach (szczególnie Tatrach), żeglarstwo i taniec latynoamerykański to nasze
wielkie miłości. Kajaki, jazda konna czy dłuższe wyprawy rowerowe, to dla nas wspaniały sposób na spędzanie
czasu aktywnie, w naturze, poznawanie siebie i pokaCieszymy się, że zamieszkaliśmy blisko kościoła.
zywanie dzieciom, jak piękna jest Polska. Na co dzień
staramy się tworzyć dom o jakim zawsze marzyliśmy –
Mając małe dzieci doceniamy, że wieczorna adoracja,
ciepły, otwarty na ludzi, w którym, kto nas zna to wie,
poranne roraty, czy spacer z ciężkim bębnem
że kawę, ciasto i czas na rozmowę mamy na podorędziu.
do grania na Mszy dziecięcej są w zasięgu kilku kroków.
Mieszkacie od niedawna na terenie paraﬁi, ale WaTu się czuje co to znaczy, że ludzie tworzą Kościół.
sza droga z nią jest dłuższa?
Tak, mieszkamy w naszej parafii od niespełna 2 lat,
choć to w tutejszym kościele udzieliliśmy sobie sakramentu małżeństwa i podaliśmy dzieci do chrztu. Ja (Dominik)
jak i dawać siebie – ewangelizując. Obecnie w Emmanuelu pełnimy
mieszkałem tutaj przez 27 lat i w życie parafii byłem zaangażowany
służbę odpowiedzialnych za młodzież w wieku studenckim. Towaod dziecka, jako ministrant, później lektor. Wiem, że czas w grupie
rzyszenie młodym jest wymagające, ale daje wiele radości i ubogaca
„Nowe Jeruzalem”, tworzenie przed laty nowej grupy „Skała Pana”,
całą naszą rodzinę, która rozrosła się o wiele przyszywanych „cioć
prowadzenie kursów „Filip” dla młodzieży czy wspaniałe ewangelii wujków” naszych dzieci.
zacje uliczne z ks. Andrzejem i młodzieżą 20 lat temu, ukształtowały
Jak staracie się przekazywać dzieciom wiarę?
moją wiarę. Po ślubie mieszkaliśmy w Józefosławiu i w Piastowie.
Konieczny jest czas i uwaga. Widzimy jak zaprocentowała nasza
Marzyliśmy jednak o wybudowaniu domu w pobliżu lasu, z dużym
świadoma decyzja o pozostaniu dzieci w domu razem z Edytką do
ogrodem (w którym praca daje nam wiele radości) i blisko „dobrego”
ich 5-6 roku życia (wspólne gotowanie, dbanie o ogródek, dużo czukościoła parafialnego. Marzenia urealniły się, bo pobudowaliśmy się
łości, ważnych rozmów). Czas to miłość i to jest nasz drogowskaz
2 minuty piechotą od kościoła w Magdalence. Cieszymy się, że to
w codzienności. Brzmi górnolotnie, ale to chodzi o małe-wielkie
już nasza wspólna parafia. I nie chodzi jedynie o piękne położenie,
wybory, jak np. w naszym przypadku szukanie pracy zarobkowej,
ale przede wszystkim o bogatą działalność duszpasterską i rodzinną
która się kończy o 15.00-16.00, żeby popołudnia spędzać z rodziną.
atmosferę, jaka na co dzień w niej panuje. Mając małe dzieci doceNajważniejsza nasza zasada to: mniej mówić – więcej pokazywać
niamy, że wieczorna adoracja, poranne roraty, czy spacer z ciężkim
własną postawą. To najtrudniejsze, i nie zawsze się nam udaje, ale
bębnem do grania na Mszy św. dziecięcej są w zasięgu kilku kroków.
przynosi największe owoce. Codzienna modlitwa to dla nas tak ważTu się czuje co to znaczy, że ludzie tworzą Kościół.
ny momen. Nie zawsze się udaje, żeby modlitwa była całą rodziną
Należeliście do różnych grup modlitewnych, ale odkryliście
czy dłuższa, ale staramy się, żeby choć krótka, ale była. Chcemy także wprowadzać nasze dzieci do słuchania tego, co Bóg mówi do nich
że Waszą drogą w Kościele jest Wspólnota Emmanuel?
Od ślubu szukaliśmy „swojego” miejsca w Kościele. Pomimo
konkretnie każdego dnia w Ewangelii i między innymi stąd wziął się
odwiedzin w kolejnych grupach i wspólnotach wciąż czuliśmy, że
pomysł na stworzenie projektu „Droga do Jezusa” (drogadojezusa.
to nie dla nas. W końcu 7 lat temu trafiliśmy na rekolekcje małżeńcom), czyli codziennych video-komentarzy do Ewangelii dla dzieskie prowadzone przez międzynarodową Wspólnotę Emmanuel i to
ci szkolnych (przyp red.: pisaliśmy o tym projekcie w marcu 2021
było to! Ujęło nas, że jesteśmy w niej całą rodziną, z dziećmi, które
roku). Widzimy, że to co robimy, jednocześnie uczy nasze dzieci, że
mają tam swoich przyjaciół i formację. Możemy zarówno, nabierać
warto dawać i robić coś bezinteresownie, gdzie to co otrzymujemy,
sił dzięki Eucharystii, modlitwie uwielbienia, wsparciu braci i sióstr
to nie zyski materialne, ale duchowe. 

