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311. WarszaWska Pielgrzymka Piesza na Jasną górę

Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych, a także odrębna Piel-
grzymka na Rolkach.

Postój w Magdalence
Pierwszego dnia pielgrzymowania, czyli 6 sierpnia, w święto 

Ofiarowania Pańskiego, pątnicy 311. Warszawskiej Pielgrzymki 
Pieszej zatrzymują się w Magdalence. A nasza parafia z otwartym 
sercem wita tych, którzy decydują się na taką formę rekolekcji – 
w drodze. Wielu z nich to nasi sąsiedzi, jednak są też i tacy, którzy 
specjalnie na to wydarzenie przybywają z zagranicy. 

Dystrybucja miłości
Przede wszystkim jednak należą się brawa organizatorom, którym 

przewodniczy Magdalena Iwan. W tym roku, w strugach deszczu, 
w parku przed kościołem, trwała dystrybucja kanapek, ciasta, owoców 
i napojów. Rozchodziły się szybko. Od rana dzielna ekipa wolontariu-
szy ofiarowała swój czas i ręce do smarowania, krojenia, nalewania, 
mycia, układania, rozkładania, sprzątania i przenoszenia. I to wszystko 
z uśmiechem na twarzy. Ten największy należał do księdza Mirosława.

Wzruszeni i pełni wdzięczności pielgrzymi obiecali modlitwę 
w naszych intencjach i w intencji naszej parafii. Dziękujemy! 

Nasi parafianie z sercem i uśmiechem na twarzy nakarmili pielgrzymów, napoili  
i pozwolili nieco odpocząć przed dalszą wędrówką. Oto fotograficzne wspomnienie tych chwil,  
a także krótki rys historyczny warszawskich pielgrzymek.

Marlena Rowińska

Początki pieszego pielgrzymowania z Warszawy na Jasną 
Górę sięgają roku 1656. Istnieje tradycja, mówiąca o piel-
grzymowaniu z Pragi zaraz po najeździe Szwedów. Choć 
kult maryjny związany z Jasną Górą rozwijał się na Ma-

zowszu już od początku XV wieku, niewątpliwie na jego ożywienie 
wpłynęło sprowadzenie do stolicy paulinów w roku 1662. Ówczes-
ny przeor warszawski, ojciec Innocenty Pokorski, był protektorem 
Bractwa Pięciu Ran Pana Jezusa, ustanowionego przy kościele 
Świętego Ducha. 

Właśnie to bractwo stoi za organizacją pieszej pielgrzym-
ki z Warszawy na Jasną Górę w roku 1711 jako dziękczynienie  
za ocalenie od zarazy. Wraz z przybyciem na Jasną Górę i pozo-
stawieniem w sanktuarium wotywnej tablicy, członkowie Bractwa 
złożyli w imieniu mieszkańców Warszawy zobowiązanie do co-
rocznego pieszego pielgrzymowania, jako formy pokuty i dzięk-
czynienia za oddalenie zarazy.

Ile pielgrzymek z Warszawy
Aktualnie ze stolicy, obok pielgrzymki paulińskiej, wyruszają 

także inne: Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna, 
Praska Pielgrzymka Piesza Pomocników Maryi Matki Kościoła, 

Gościnność
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Jak mówi ks. Artur, w wyniku prze-
modlenia, obrał św. Charbela (czyt. 
Szarbela) za patrona przyszłego 
kościoła. Warto zapoznać się do-

kładniej z postacią tego świętego. 
Ten zadziwiający, libański zakonnik, 

nie jest jeszcze w Polsce dość znany, nie 
ma też jego portretów, a mimo to, do dziś 
ludzie na całym świecie, także i w Polsce, 
doznają cudownych uzdrowień za jego 
wstawiennictwem. Do listy liczącej ok. 
kilkadziesiąt tysięcy wyproszonych łask, 
dopisywane są kolejne. Już sam rys bio-
graficzny robi wielkie wrażenie. 

Cichy pustelnik, prezbiter.  
Libańczyk

Święty Charbel – pustelnik (Józef An-
toni Makhlouf) urodził się 28 maja 1828 
roku w Libanie. Rodzice byli gorliwymi 
katolikami obrządku maronickiego, a św. 
Charbel od dziecka miał szczególne na-
bożeństwo do Matki Bożej i został jej 
poświęcony na własność. W wieku 23 lat 
wstąpił do Zakonu Libańskich Maronitów 
(OLM) i przybrał imię Charbel (Szarbel), 
co znaczy „Pomazaniec Boży”. 

To niezwykle skromny i cichy czło-
wiek. Od młodości odznaczał się wielką 
pobożnością i szczerością. W ubóstwie 
naśladował największych świętych Koś-
cioła. Mieszkał w celi 6 m.kw., w któ-
rej jedynym meblem był stołek, miska 
z wodą i skóra kozia do spania z kawał-
kiem drewna zamiast poduszki. Jadał 
tylko raz dziennie. Godzinami klęczał 
przed Największym Sakramentem po-
grążony w modlitwie. Całymi godzina-
mi też odmawiał różaniec przed wize-
runkiem Matki Bożej. Miał szacunek 
dla każdego człowieka i każdej religii. 
Przez 23 lata żył jak pustelnik, a przez 
39 lat odprawiał Msze św., które koń-
czył dziękczynieniem nie krótszym niż 
dwie godziny. Zmarł 24 grudnia 1898 
roku w wieku 70 lat. Pochowano go na 
wiejskim cmentarzu w święto Bożego 

szy – zaznacza w jednej 
z książek ks. prof. Marek 
Starowieyski. 

Warto wspomnieć, 
że relikwie św. Charbe-
la znajdują się w Polsce 
m.in. w Sanktuarium św. 
Jana Pawła II w Łagiew-
nikach, w Pińczowie oraz 
w Warszawie w parafii św. 
Antoniego. 

Orędzia
Święty Charbel prze-

kazał światu 22 orędzia. 
Jedno z nich, w wielkim 
skrócie, przekazujemy na-
szym Czytelnikom: 

Każdy człowiek jest 
lampą Boga służącą do 
oświetlania świata. Pan 
każdą lampę stworzył 
z jasnymi i przezroczysty-
mi szybami, aby światło 

mogło promieniować i oświetlać, ale 
ludzie bardziej troszczą się o szybę, za-
pominając o samym świetle. (…) W ten 
sposób nad światem zapada ciemność. 
Wasze szyby powinny stać się przejrzy-
ste, aby wasze światło rozjaśniało świat. 
Powinniście urzeczywistniać cel dla któ-
rego urodziliście się. A więc ważna jest 
miłość, a nie zewnętrzne pozory. 

Kult św. Charbela rozwija się, a tajem-
niczy mnich wciąż fascynuje ludzi aurą 
cudowności, tajemnicy, milczenia i bli-
skowschodniej egzotyki. Jego orędzia są 
wezwaniem do modlitwy, pokuty i miło-
ści każdego człowieka, w celu budowania 
w świecie cywilizacji miłości.

Warto z wiarą prosić Boga przez wsta-
wiennictwo św. Charbela o wypełnienie 
tej szczytnej misji powierzonej księdzu 
Arturowi Felszerowi. Tworzenie nowego 
ośrodka duszpasterskiego jest przedsię-
wzięciem doniosłym nie tylko w per-
spektywie Lesznowoli. 

Narodzenia. Już za życia uznany był  
za świętego. Przez 67 lat jego ciało było 
nienaruszone, a u jego grobu działy się 
liczne cuda i tysiące uzdrowień na ciele 
i umyśle. 

Cudowne zdarzenia
Kiedy po śmierci złożono go do gro-

bu, najpierw przez 40 dni rozchodziła 
się łuna światła z miejsca gdzie umarł. 
Z dobrze zakonserwowanego ciała, cały 
czas sączył się olej, który miał i ma 
uzdrawiające właściwości, jeśli ktoś 
modli się z wiarą do św. Charbela – 
podkreśla ojciec Marek Kotyński – te-
olog z Papieskiego Wydziału Teologii 
w Warszawie. 

Święty Charbel żył w pustelni całko-
wicie oddany Bogu w modlitwie. W tych 
pełnych niepokoju czasach, to właśnie 
ten chryzmat całkowitego oddania się 
Bogu i modlitwie jest przykładem dla nas, 
zrozumienia, że Pan Bóg jest najważniej-

Parafia lesznoWola

Święty Charbel – cudotwórca
Z uwagi na misję powierzoną księdzu Arturowi Felszerowi przez księdza kardynała Kazimierza 
Nycza, powstaje nowy ośrodek duszpasterski  w Lesznowoli. Jego patronem jest św. Charbel. 

Barbara Habich
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Rozeznawanie
Zakończył się nasz parafialny etap Nadzwyczajnego Synodu Kościoła 2021-2023.  
W ramach synodu odbyło się u nas 6 spotkań, podczas których opierano się  
na specjalnie przygotowanych materiałach. Osoby odpowiedzialne za synod w parafii:  
ks. Mirosław Cholewa, Wincenty Pipka, Marta Góra, Jarosław Motyka.  
Przedstawiamy oficjalny raport z tego wydarzenia.

Opracował parafialny zespół synodalny

Parafialny synod franciszka

Spotkanie 1. 
TOWARZYSZE PODRÓŻY
Liczba uczestników: 13.

Podczas spotkania postawiono pytania: 
kim są ci, którzy w naszym Kościele „po-
dążają razem”, a kim są ci, którzy wydają 
się „bardziej oddaleni”? W jaki sposób je-
steśmy wezwani, aby wzrastać, jako towa-
rzysze? Jakie grupy lub osoby w naszej spo-
łeczności pozostają na marginesie?

Uczestnicy spotkania w mniejszym 
stopniu odnieśli się do przedmiotowych 
pytań, natomiast ich wypowiedzi dotyczy-
ły funkcjonowania parafii i problemów, ja-
kie dotykają Kościół parafialny oraz Koś-
ciół w Polsce. Zastanawiano się, co zrobić, 
aby Kościół w Polsce nie podzielił losu 
Kościoła w Irlandii czy Hiszpanii. Zwró-
cono uwagę na nasilający się negatywny 
stosunek dzieci i młodzieży do religii.

Podkreślono, że nie można mówić 
o Kościele jako wspólnocie i jego napra-
wie w oderwaniu od skandali w Kościele 
w Polsce na tle seksualnym i postaw pre-
zentowanych przez część duchowieństwa. 
Podkreślono, jak wielkim wydarzeniem 
w życiu Kościoła jest „Synod Francisz-
ka”, gdzie mogą mówić wszyscy wierzący, 
a nie tylko biskupi. 

Spotkanie 2. 
ZABIERANIE GŁOSU
Liczba uczestników: 22.

Podczas wprowadzenia podkreślono,  
że wypowiadanie się jest możliwe tylko 
wtedy, gdy zapewniona jest do tego prze-
strzeń. A zatem nie istnieje zabieranie głosu 
bez słuchania. Cytujemy świadectwo jednej 
z uczestniczek spotkania:

Jestem w Kościele katolickim od uro-
dzenia, aktualnie mam 46 lat. Zawsze żywo 
uczestniczyłam w życiu wspólnoty Kościo-
ła. Jest dla mnie bolesnym to, że nikt nigdy  

nie zapytał mnie, co ja myślę? Dla mnie oso-
biście spotkania synodalne mają ogromną 
wartość, ponieważ po raz pierwszy w swo-
im życiu mam okazję wypowiedzieć to, co 
leży mi na sercu, jeśli chodzi o wspólnotę 
Kościoła. Wyrażanie swoich opinii na temat 
tego, co dzieje się w Kościele często trak-
towane jest w kategorii „krytykanctwa”, 
jednak w moim przypadku, jest to wyraz 
troski o mój Kościół. Jest to wyraz mojego 
zaangażowania w życie Kościoła. Nie chce-
my w naszym Kościele przysłowiowego „za-
miatania pod dywan”. W naszych parafiach 
brakuje przestrzeni do wypowiadania się. 
Jako parafianie jesteśmy przyzwyczajeni je-
dynie do słuchania.

Spotkanie 3. 
WSPÓŁODPOWIEDZIALNI 
W NASZEJ WSPÓLNEJ MISJI
Liczba uczestników: 23.

Ludzie potrzebują dzisiaj przede wszyst-
kim, abyśmy świadczyli miłosierdzie, czu-
łość Pana, które rozgrzewają serce, budzą 
nadzieję, pociągają ku dobru. Wszyscy lu-
dzie Kościoła (duchowni i świeccy) powin-

ni być misjonarzami, wszyscy mogą usły-
szeć to wezwanie Jezusa i pójść naprzód, 
i głosić Królestwo. Trzeba na nowo za-
chwycić się Ewangelią. Wszyscy bowiem, 
zwłaszcza dzisiaj, potrzebujemy kroczenia 
ku istocie wiary chrześcijańskiej, do pogłę-
biania jej i konfrontowania jej z bieżącymi 
zagadnieniami.

Należy odejść od krytykowania otacza-
jącej nas rzeczywistości na rzecz szuka-
nia dobrych jej stron. Każdego dnia nale-
ży starać się świadczyć swoim życiem, że 
jest się dobrym chrześcijaninem. Czasem 
w wypełnianiu misji Kościoła przeszka-
dza nam sam kościół instytucjonalny, 
wraz ze swoją strukturą. Stwierdzić jed-
nak należy, że lenistwo i ignorancja przy-
czyniają się do „antymisji”.

W Kościele rzadko słyszymy o naszej 
wspólnej misji, misji całej społeczności 
kościelnej. Zwykle słyszymy raczej o na-
szej indywidualnej wierze, naszym życiu 
wewnętrznym. Tymczasem należy bez-
względnie wspierać członków Kościoła za-
angażowanych w misję. Wszyscy jesteśmy 
misjonarzami, ale nie wszyscy mamy tego 
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świadomość. Dzisiaj mamy do czynienia 
z zaniedbywaniem misji w naszym lokal-
nym Kościele.

Zasmucającym jest słabe przygotowanie 
katechetów, jako misjonarzy wiary. Brak 
dialogu w Kościele – wierni nie czują się 
wysłuchiwani. Objawia się konieczność zro-
zumienia otaczającego nas świata, aby okre-
ślić swoją misję w Kościele.

Istnieje potrzeba głośnego i jasnego gło-
su Kościoła hierarchicznego w kwestiach 
związanych z etyką. Katolicy w Polsce nie 
znają swojej wiary i nie umieją jej bronić 
i głosić. Katecheza powinna być mocno 
osadzona w kulturze humanistycznej, w te-
ologii. Powinniśmy umieć umiejscowić  
ze zrozumieniem naszą religię w kontekście 
innych religii monoteistycznych.

Zasmucający jest brak dialogu kate-
chetów z rodzicami. Sugerowany brak 
tolerancji ze strony Kościoła dla osób 
myślących inaczej, powoduje ich wyklu-
czenie i często sprawia, że decydują się 
na odejście z Kościoła. Brak wsłuchania 
się w głos młodych.

Według części uczestników, Kościół hie-
rarchiczny nie wspiera wiernych w codzien-
nym wypełnianiu misji.

Spotkanie 4. 
CELEBROWANIE
Liczba uczestników: 20.

Podczas wprowadzenia moderator przy-
toczył definicję „celebrowania”, podał 
przykłady tego, jak dzisiaj świat postrzega 
celebrowanie, jak często dla współczes-
nych chrześcijan postaciami, które stanowią 
punkt odniesienia, stają się celebryci za-
miast celebransów. 

Spotkanie 5. 
DIALOG W KOŚCIELE 
I SPOŁECZEŃSTWIE
Liczba uczestników: 22.

Dialog wymaga przestrzeni do jego 
prowadzenia. Podejmowanie dialogu jest 
próbą rozwiązywania trudnych spraw. Jed-
nak, jako parafianie, mamy swoje poglądy, 
przekonania i często jesteśmy zamknięci na 
dialog z innymi. W parafii, a także szerzej 
– w całym polskim Kościele – za mało jest 
przestrzeni do dialogu z osobami myślący-
mi inaczej lub np. żyjącymi w związkach 
niesakramentalnych. Wskazano również na 
konieczność rozbudowania w ogóle dialo-
gu na linii świeccy – duchowni.

System kształcenia zarówno świeckich, 
jak również duchownych wymaga popra-
wy w kontekście posiadania umiejętności 
merytorycznych do prowadzenia dialogu. 
Wyrażono wiarę w to, że Synod może być 
doskonałą okazją do zmiany w zakresie pro-
wadzenia dialogu. Bardzo potrzeba dialogu 
pomiędzy Kościołem katolickim oraz inny-
mi wyznaniami.

W parafiach zwykle brakuje forum, prze-
strzeni do wypowiedzi. Różnorodność to 
bogactwo, z którego powinniśmy wszyscy 
korzystać.

Spotkanie 6. ROZEZNAWANIE 
I PODEJMOWANIE DECYZJI
Liczba uczestników: 16.

Podkreślono, że w stylu synodalnym po-
dejmujemy decyzje poprzez rozeznawanie 
tego, co Duch Święty mówi przez całą na-
szą wspólnotę, w tym parafialną. 

W zakresie stosowanych metod i pro-
cesów stosowanych w podejmowaniu 

decyzji wskazano na konieczność rozsze-
rzenia konsultacji parafialnych w odnie-
sieniu do proponowanych istotnych dla 
parafii zmian. 

Wskazano, że spotkania synodalne 
(i ewentualnie w przyszłości spotkania 
posynodalne) są jedną z metod jakie sto-
sujemy przy podejmowaniu decyzji doty-
czących naszej parafii, a nawet Kościoła 
w ujęciu ogólnoświatowym.

Sposobem na ulepszenie metod i pro-
cesów w podejmowaniu decyzji może być, 
w przypadku naszej parafii, wprowadzenie 
kadencyjności Rady Parafialnej i dobór jej 
członków wg. ich różnych kompetencji, do-
świadczeń zawodowych i wieku. 

Ponadto postulowano powołanie Rady 
Ekonomicznej w parafii. Jako kluczowe 
w podejmowaniu decyzji wskazano kon-
sultacje, które powinny być warunkiem ko-
niecznym do podejmowania decyzji w spra-
wach dotyczących dużych wydatków. 

Sposobem na krzewienie – zachęcenie 
innych do udziału w konsultacjach – po-
winny być rozmowy. Doskonałym na-
rzędziem do promowania udziału w kon-
sultacjach jest nasza gazetka parafialna. 
Poszczególne artykuły powinny opisywać 
ważne działania podejmowane w parafii, 
a w przypadku potrzebnych konsultacji, 
zachęcać do udziału w nich. 

Podczas podejmowania decyzji należy 
wziąć pod uwagę stanowiska ekspertów 
w danej dziedzinie, zwłaszcza w obszarze 
dużych inwestycji finansowych w parafii. 

Liderem w parafii jest ksiądz proboszcz 
i to on podejmuje ostateczne decyzje, ale po 
wysłuchaniu ekspertów i wzięciu udziału 
w konsultacjach parafialnych. 
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sztuka W naszym kościele

Krzyż 
procesyjny
W Kościele jest noszony na czele  
procesji. My – lud Boży, postępujący  
za krzyżem, jesteśmy obrazem Kościoła 
głoszącego Chrystusa i pielgrzymującego 
za Nim ku niebieskiej ojczyźnie. 
Na podstawie tekstu Elżbiety Brzozowskiej,  
malarki, autorki krzyża

POSTAĆ JEZUSA UKRZYŻOWANEGO 
Wyprostowane ciało Chrystusa wspiera się stopami, 
z których każda jest przybita osobno, na podnóżku 
(„sedulum”). Dzięki temu Pan raczej stoi niż wisi, a na-
cisk położony jest, obok cierpienia, na Jego zwycięstwo 
nad śmiercią i złem, które to czyni Go władcą i sędzią.
ROZPOSTARTE RAMIONA WCIELONEGO BOGA 
to obraz poszukującej miłości, skłonnej przebaczyć 
wszystko i przygarnąć każdego, kto się do Niego zwróci.
GŁOWA CHRYSTUSA 
pochyla się ku stojącym pod krzyżem. Patrzy On na tych, 
których powierzył Mu Ojciec i których ma moc zbawić. 
ZŁOTA KORONA CIERNIOWA 
wskazuje na cierpienie, ale też na rzeczywisty hołd, jaki 
odbiera Jezus Chrystus (por.1, 15-20). 
ZŁOTO 
to znak majestatu, chwały, potęgi i godności. Z racji 
swoich właściwości mówi nam o wiecznej światłości, 
mądrości i niezniszczalnej miłości. 

Awers krzyża 
– strona z Chrystusem zwróconym ku wiernym

KREW
W boku, dłoniach i stopach Chrystusa krew to symbol ży-
cia, własność Boga, środek przebłagania. To źródło życia 
Kościoła. Stygmaty i narzędzia męki tradycja chrześci-
jańska nazywa „bronią” Chrystusa przeciw diabłu.
GLORIA – KOLISTY ZŁOTY NIMB. 
Znajduje się na przecięciu ramion krzyża i otacza po-
stać Pana. Nimb może być kojarzony ze słońcem i tar-
czą, bo Bóg jest słońcem i tarczą (por. Ps 84, 12).
CZARNA JASKINIA GROBOWA 
znajduje się poniżej stóp Jezusa. To miejsce pochowania 
Adama (wg tradycji znajdowało się ono właśnie na Golgo-
cie). Na czaszkę Adama kapie ożywiająca krew drugiego 
Adama, Chrystusa Pana.
BIAŁE PERIZONIUM
Biodra opasuje długie białe, opadające do kolan peri-
zonium. Biel to symbol zwycięstwa, pełni światła i do-
skonałości, czystości i niewinności. Oznacza też otwar-
cie nowych możliwości – to symbol nowego początku.
CZERŃ 
to symbol ciemności, żałoby i zniszczenia, ale też znak 
porzucenia świata i szukania schronienia w Bogu. 
CZASZKA 
mówi o marności i przemijaniu i dlatego jest atrybutem 
pokutników, między innymi, św. Marii Magdaleny.
NAPIS INRI 
Nad głową Chrystusa umieszczone jest tzw. titulum – tab-
liczka z tytułem winy skazańca. Jest to napis INRI – skrót 
od Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, co znaczy Jezus 
z Nazaretu Król Żydowski.
KOŁO
To najprostsza i najdoskonalsza figura, która nie ma 
początku, ani końca, a wszystkie jej punkty są równo 
oddalone od centrum. Jest ono obrazem wieczności, 
nieśmiertelności, doskonałości dzieła zbawienia do-
konanego przez Jezusa Chrystusa, ukazuje Go jako 
Słońce Sprawiedliwości i Światłość Świata.
ZIELEŃ 
to kolor nadziei (kolor szat okresu zwykłego w liturgii). 
Uspokaja i pozwala zwrócić serce ku dobrom wiecz-
nym, mówi o codziennej pracy i pielgrzymowaniu do 
Boga w oczekiwaniu na przyszłe spełnienie, otrzyma-
nie miłosierdzia i zmartwychwstanie.  



Magdalenka     7 

FO
T. 

W
OJ

CI
EC

H 
GI

L (
6)

SYMBOLE NA AWERSIE
Wzięte są z księgi Ezechiela i wzboga-
cone w Apokalipsie św. Jana. Ozna-
czają Chrystusa, a zarazem cztery 
ewangelie i ich autorów. I tak każde 

z przedstawionych stwo-
rzeń uosabia inny typ sił 
natury:
Lew. To symbol potę-
gi ognistej i nieujarz-

mionej. W odniesieniu  
do Chrystusa świadczy o królewskiej 
suwerenności i mocy. W odniesie-
niu do ewangelistów Lew to symbol  

św. Marka, który na początku pisze  
o św. Janie Chrzcicielu, jako głosie 

wołającym na pustyni.
Wół. Symbolizuje siłę odporną, 
cierpliwą i wytrwałą. Wskazuje 
na godność ofiarnika i kapła-

na oraz na wszechmoc Boga. 
Wół, jako zwierzę ofiarne Starego 

Przymierza łączony jest ze św. Łu-
kaszem, który najpierw umiesz-

cza opis ofiary składanej przez  
kapłana Zachariasza.
Orzeł. Cechuje go ostrość wi-
dzenia, szybkość i wysokość 

lotu. To znak wszechwiedzy Jezusa i ła-
ski Ducha Świętego spływającej na Koś-
ciół. Orzeł symbolizuje św. Jana i jego 
Ewangelię, która od początku wprowa-
dza w światłość Boga i jego Logosu.

Człowiek. To symbol siły inteli-
gencji i woli. W odniesieniu do 
Chrystusa, oblicze ludzkie to 
znak wcielenia, mówi o pozna-

niu woli Boga. Znak człowieka 
łączony jest ze św. Mateuszem, 

ponieważ rozpoczyna on swoją Ewan-
gelię od ludzkiej genealogii Jezusa 
Chrystusa.

STABAT MATER
W przedstawieniach sceny ukrzyżowania w sztu-
ce trwałym elementem jest Kościół – Ecclesia. 
Uosabia go Maryja, pierwsza zbawiona i Matka 
zbawionych, nowa Ewa, Królowa Nieba, obraz no-
wej Jerozolimy. Jej postać widnieje na pionowej 
belce. Stabat Mater – współcierpiąca Matka Jezu-
sowa stoi u stóp krzyża swego Syna. Przez Nią 
i w Niej również Kościół tam stoi, aby współpraco-
wać i służyć tajemnicy odkupienia (por. Kol 1, 24). 
POSTAWA STOJĄCA MATKI BOŻEJ
Oznacza cześć i szacunek, a także czujność i goto-
wość do służby, do rozpoczęcia wędrówki. 
ZŁOŻONE RĘCE MARYI
Wyrażają wzniesienie duszy ku Bogu, oddanie i za-
leżność od kogoś wyższego. Okryta jest niebieskim 
płaszczem, pod którym widzimy czerwoną suknię.

NIEBIESKI KOLOR PŁASZCZA
To barwa królewska (podobnie jak purpura i biel). 
Oznacza nieskazitelność i wolność, czystość i sta-
łość, wierność i kontemplację nieba. 
CZERWIEŃ SUKNI
Jako kolor krwi, ma związek ze współcierpieniem, 
dawaniem życia, macierzyństwem. Oto Matka twoja 
(J 19, 27).
LICZBA CZTERY 
Na czterech ramionach krzyża umieszczone są orna-
menty. Cztery to liczba stworzenia, np. cztery kierunki 
świata, cztery żywioły, cztery pory roku, cztery rajskie 
rzeki, czterech wielkich proroków, ewangelistów i ojców 
Kościoła, cztery cnoty kardynalne i temperamenty.
PTAKI
Widać je buszujące wśród winorośli. Umieszczo-
ne są jako ornament na trzech ramionach krzyża. 
Oznaczają one wiernych, którzy słuchają Słowa Bo-
żego oraz dusze uratowane przez zmartwychwsta-
nie Chrystusa. Pismo święte do ptaków porównuje 
ludzi ściganych, poszukujących ojczyzny i takich, 
którym udało się uciec przed niebezpieczeństwem. 
PTAKI DZIOBIĄ OWOCE WINOROŚLI
Kompozycja ta wyobraża zarówno Eucharystię, jak 
i ucztę niebieską w wieczności. Owoce natomiast ozna-
czają dzieła o wiecznej i nadprzyrodzonej wartości. Owo-
cem krzyża Chrystusowego jest życie wieczne dla nas. 

Rewers krzyża 
– strona, którą widzą szczęśliwe oczy 
tych, którzy głoszą Ewangelię

Na rewersie krzyża umieszczone zostały motywy 
nowego raju. Krzyż jest tutaj drzewem życia, do 
którego dostęp wysłużył nam Chrystus.
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Różaniec święty 
– w szkole 
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Różaniec święty – modlitwa, którą szczególnie umiło-
wał i propagował św. Jan Paweł II, jest dla Kościoła 
Zachodniego tym, co w Kościele Wschodnim znamy 
jako „modlitwę serca” czy „modlitwę Jezusową”. Jest 

modlitwą medytacyjną i, choć skierowana do Maryi, ma charak-
ter głęboko chrystologiczny i chrystocentryczny. Kieruje wierzą-
cego ku Temu, który powinien być naszym oddechem i uderze-
niem serca. Różaniec jest modlitwą, której świat potrzebuje.

Geneza i historia modlitwy różańcowej
Od początku swojego istnienia Kościół poszukiwał najdosko-

nalszych form modlitwy, które mogłyby zbliżyć człowieka jesz-
cze bardziej do Tego, który jest Pełnią. Klasztory były miejscem, 
gdzie modlitwa wypełniała nie tylko czas, ale i przestrzeń. Jed-
nym z obowiązków średniowiecznych zakonników była modli-
twa psalmami, a więc odmawianie 150. psalmów dawidowych 
każdego dnia. Czasem tekst psalmów zamieniano na Modlitwę 
Pańską lub Pozdrowienie Anielskie. Ilość odmówionych mod-
litw liczono na palcach, sznurach z węzłami, pętlami czy 
przywiązanymi kawałkami drewna. Św. Paweł Pustelnik 
zebrawszy 150 kamieni, po każdej odmówionej modlitwie 
odrzucał jeden na bok.

Wielokrotnie powtarzane treści modlitw porównywano  
do kwiatów ofiarowanych Bogu bądź Maryi. Stąd określenie „ró-
żaniec”, które oznacza sznur, wieniec róż (rosarium).

Obecny kształt 
Zdrowaś Mario ukształ-

tował się w XV wieku. Szcze-
gólny wkład w rozwój tej modlitwy 

mieli kartuzi, cystersi i dominikanie.
W XII-wiecznym Kościele odmawiano 

„Pozdrowienie Anielskie”, na które składały się 
słowa pozdrowienia Archanioła Gabriela w stronę 

Maryi: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, bło-
gosławionaś Ty między niewiastami (Łk 1, 28). Z czasem 

włączono także słowa pozdrowienia świętej Elżbiety – 
I błogosławiony owoc żywota Twojego (Łk 1, 42), dodano 
słowo Jezus, a od 1566 roku zatwierdzono przez papieża 
Piusa V wezwanie Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za 
nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Ostateczny kształt modlitwy różańcowej kształtował 
się przez lata. Ogromną rolę odegrali tu dominikanie, 
którzy stali się głównymi orędownikami tejże modlitwy. 
Inicjatorem różańca był św. Dominik Guzman (ok. 1171-
1221) – założyciel Zakonu Kaznodziejskiego – dominika-
nów – określany „ojcem różańca”. Z kolei bł. Alan z La 
Roche (ok. 1428-1475), także reprezentant zakonu domi-
nikanów, podzielił 150 modlitw na dziesiątki przeplatane 
Modlitwą Pańską. Z jego inicjatywy powstały pierwsze 
bractwa różańcowe.

W 2003 roku do ustalonych w XVI wieku tajemnic ra-
dosnych (Wcielenie i ukryte życie Chrystusa), bolesnych 
(cierpienia męki) i chwalebnych (triumf Zmartwychwsta-
nia) św. Jan Paweł II – dołączył pięć tajemnic światła (mi-
sterium Chrystusa jest misterium światła, a On sam jest 
„Światłością świata” – por. J 8, 12).

Różaniec jest modlitwą, której świat potrzebuje
O tym, że modlitwa różańcowa ma wielką moc mo-

gliśmy przekonać się niejednokrotnie. 7 października 
1571 roku podczas bitwy morskiej pod Lepanto, flota 

chrześcijańska odparła atak floty tureckiej i tym sa-
mym powstrzymała inwazję muzułmanów na Eu-
ropę. Ówczesny papież – Pius V wezwał wówczas 

wszystkich katolików do gorącej modlitwy na ró-
żańcu. Do teraz, decyzją Piusa V, 7 października 

jest świętem Matki Bożej Różańcowej.
W roku 1885 roku z inicjatywy papieża Leona XII paź-

dziernik stał się miesiącem różańca świętego. 

Różaniec to skarb, 
który trzeba odkryć… 
Modlitwa tak łatwa,  
a równocześnie tak bogata 
naprawdę zasługuje, by wspólnota 
chrześcijańska ponownie ją odkryła 
(Jan Paweł II, List Apostolski Rosarium  
Virginis Mariae, 43). Jest streszczeniem  
całej Ewangelii (por. Pius XII, List Philippinas 
Insulas do arcybiskupa Manili). W niej 
kontemplujemy oblicze Chrystusa,  
doświadczamy Jego miłości i stajemy wobec 
Maryi, jako Nauczycielki tego, co najcenniejsze.

Monika Burkacka
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Powody trudności szkolnych by-
wają bardzo różne, tak samo jak 
możliwości poznawcze dzieci 
oraz poziom ich rozwoju emo-

cjonalnego i społecznego. Dysleksja, 
dysgrafia, dyskalkulia i różne formy nad-
pobudliwości, to codzienność szkolna. Od 
lat do szkół powszechnych trafiają także 
uczniowie z niepełnosprawnością umysło-
wą oraz ze spektrum autyzmu. 

Rodzice tych uczniów, to często trud-
ni „klienci” szkoły, którzy na pierwszym 
etapie edukacji obwiniają wszystkich wo-
kół za niepowodzenia edukacyjne swoich 
dzieci, a ich współpraca ze szkołą i z na-
uczycielami opiera się na roszczeniach. 

Orzeczenia
Wydaje się, że wymagania edukacyj-

ne z poszczególnych przedmiotów w za-
kresie treści powinny być na danym eta-
pie takie same dla wszystkich uczniów. 
W przypadku uczniów w trudnościami 
stosuje się w szkołach formy dostosowań, 
które wynikają z orzeczeń (lub opinii) wy-
dawanych przez poradnie psychologiczno-
-pedagogiczne. Dostosowania te mogą do-
tyczyć form przekazu oraz weryfikowania 
poziomu wiedzy. Niejednokrotnie w szko-
łach pracują także nauczyciele wspo-
magający, których zadaniem jest wspie-
ranie wysiłków poznawczych uczniów, 
a w tym: pomoc w organizacji pracy, nad-
zorowanie pracy podczas lekcji, pomoc 
w sporządzeniu stosownej notatki czy za-
pisaniu treści zadania domowego. Ponadto 
szkoły powinny organizować dodatkowe 
zajęcia edukacyjne, ukierunkowane 
na potrzeby dzieci i wynikające  
ze wspomnianej dokumentacji 
sporządzonej przez 
specjalistów. 

a efektów w zakresie przyrostu wiedzy nie 
ma. Wielu rodziców będzie też miało rosz-
czenia dotyczące podwyższania ocen, bo 
skoro ma tyle piątek, to dlaczego na świade-
ctwie jest ocena dopuszczająca? Niestety, iry-
tacja i roszczenia mogą jedynie przeszkodzić 
w zrozumieniu trudności własnego dziecka. 
Jeśli pracuje tak jak napisano, to znaczy, że 
dokłada starań i pracuje na miarę własnych 
możliwości, a to nie zawsze będzie wystarcza-
jące, aby odnosić, tak zwane sukcesy szkolne. 

Niski próg męczliwości
Powyżej założono sytuację, w której 

dziecko uczy się na poziomie adekwatnym  
do możliwości. Istnieją jednak i takie przypad-
ki, w których dziecko szybko się zniechęca 
i nie lubi pracować (dziś nazwiemy to niskim 
progiem męczliwości, a dawniej powiedzie-
libyśmy, że jest leniwy). Czy w takim przy-
padku powinien otrzymać promocję do klasy 
programowo wyższej jedynie dlatego, że ma 
trudności? Odpowiedź wydaje się oczywista, 
ale w rzeczywistości szkolnej bywa bardzo 
różnie. Nikt nie chce niepowodzeń dzieci i ich 
krzywdy. Mamy jednak obowiązek stawania 
w prawdzie: nie pracujesz – nie zdajesz! I tu 
pojawia się funkcja wychowawcza, która 
z mocy prawa przynależna jest jedynie rodzi-
com. Ich dzieci kiedyś będą dorosłe i nikt za 
nich nie będzie wykonywał codziennych obo-
wiązków. Dla wielu rodziców oceny są jednak 
najważniejsze, a refleksja przychodzi późno, 
a niekiedy wcale. 

Nauka życia w społeczności szkoły, posta-
wy, relacje i role jakie podejmujemy, stanowią 
doświadczenie, które jest niezwykle istotne 
w życiu dorosłym. Nie powinniśmy utrwalać 

w postawach uczniów z trudnościami ich 
wyjątkowości i bezkarności. Będą oni 

częścią dorosłej populacji two-
rzącej przyszłą Polskę. 

Adekwatnie do możliwości  
– czy to wystarczy?

Pomimo tych wszystkich działań zda-
rza się, że uczniowie ze specyficznymi 
trudnościami nie osiągają sukcesów szkol-
nych. A czy osiągają sukcesy adekwatne  
do możliwości? To jest kluczowe pytanie 
dla zrozumienia funkcjonowania owego 
ucznia w szkole. Jednocześnie warto zazna-
czyć, że podczas procesu oceniania tychże 
dzieci, nauczyciele często biorą pod uwagę 
ich wkład pracy, zaangażowanie i aktyw-
ność. Efektem takiego oceniania mogą być 
skrajnie różne stopnie szkolne, np. za ak-
tywność i pracę na lekcji ocena bardzo do-
bra, za pracę domową również ocena bar-
dzo dobra, a oceny z klasówek i kartkówek 
to niedostateczne i dopuszczające. 

Rodzic chce efektów
Rodzic o niskich kompetencjach pedago-

gicznych może okazywać irytację i niewąt-
pliwie będzie miał rację, że dziecko pracuje 
na lekcjach, pięknie odrabia prace domowe, 

Specyficzne trudności szkolne
Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się to w naszych szkołach powszechnych  
już codzienność. W wielu klasach szkolnych znajdują się uczniowie, którzy dawniej nie mieliby 
najmniejszych szans na uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Jak im pomóc?

Jacek Kwiatkowski, pedagog

o WychoWaniu
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mam to z BiBliiWieści ze szkół

l Destynacja – Jasna Góra 4 października 
maturzyści naszego liceum pod opieką ks. 
Michała Wszeborowskiego i wychowawców 
pielgrzymowali na Jasną Górę w intencji do-
brych wyborów życiowych oraz pomyślnego 
zdania egzaminów maturalnych.
l Dzień Języków Obcych Jak co roku 26 
września cała szkoła świętowała Dzień Języ-
ków Obcych. Tegoroczne obchody polegały 
na międzyklasowym konkursie na najbar-
dziej pomysłową prezentację wcześniej wy-
losowanego kraju. Uczniowie przygotowali 
potrawy charakterystyczne dla danego kraju, 
ozdobili swoje sale lekcyjne, niektórzy prze-
brali się w barwy narodowe danego kraju, 
a w klasie 3b nawet pojawił się hiszpański 
byczek Fernando. Przedstawiciele klas brali 
udział w quizie wiedzy o prezentowanych 
krajach, zdobywając w ten sposób cenne 
punkty dla swojej klasy. Zwycięzcą Dnia Ję-
zyków Obcych w naszej szkole została klasa 
4b. Gratulujemy!
l Warsztaty formacyjne Zło dobrem 
zwyciężaj – ta życiowa dewiza bł. księdza 
Jerzego Popiełuszki stała się tematem tego-
rocznych warsztatów formacyjnych i psy-
chologiczno-historycznych organizowanych 
dla uczniów klas pierwszych naszego lice-
um. Od 21 do 23 września b.r. młodzież, pod 
opieką pani dyrektor Doroty Koprowskiej, 
księdza Michała Wszeborowskiego i wycho-
wawców odkrywała istotę prawdy, wolności 
i solidarności, czyli wartości, które patron 
naszej szkoły cenił sobie najbardziej. Na siłę 
i autentyczność przeżyć związanych z tema-
tyką warsztatów zdecydowany wpływ miało 
miejsce ich organizacji – otoczenie kościo-
ła św. Stanisława Kostki na warszawskim 
Żoliborzu, gdzie ksiądz Jerzy posługiwał 
w latach 1980-1984, odprawiał Msze św. za 
Ojczyznę i gdzie znajduje się miejsce jego 
ostatecznego spoczynku.  O właściwym, 
merytorycznym i duchowym kierunku na-
szej trzydniowej wędrówki po świecie war-
tości księdza Jerzego zdecydowali pełni pasji 
organizatorzy i ich współpracownicy: Paweł 
Kęska – specjalista ds. projektów rozwo-

Forum, warsztaty, gra miejska, pielgrzymka – wiele okazji do tego, by porozmawiać  
o najważniejszych tematach, wzmocnić swoją wiarę i zyskać nowe siły na kolejny rok szkolny.

Dorota Koprowska, dyrektor KLO

ksiądz Jerzy nigdy nie walczył z ludźmi, tyl-
ko ze złem, jakie wyrządzali. Przyszedł czas 
na niezwykle ważne i inspirujące dyskusje 
uczniów o wartościach, zgodnie z tematem: 
„Pomyśl, co stanowi istotną i nieprzemijają-
cą wartość w twoim życiu”. Dyskusjom to-
warzyszyły cenne refleksje o tym czym jest 
dobro i zło, wiara, moralność czy prawda. 
Na zakończenie warsztatów uczniowie mieli 
okazję wyrazić swoje emocje w autorskich 
wystąpieniach artystycznych – piosenkach 
lub dramach. 
l Forum 15 września 2022 r. uczniowie klas 
trzecich naszego liceum razem z ks. Micha-
łem Wszeborowskim, p. Anną Swachą oraz 
dyr. Dorotą Koprowską uczestniczyli w 20. 
Forum Młodzieży Szkół Katolickich na Jas-
nej Górze. O różnych sprawach związanych 
z życiem Kościoła, młodzi rozmawiali z bp. 
Rafałem Markowskim z Warszawy. Mszy 
św. w Jasnogórskiej Bazylice przewodniczył 
bp Marek Mendyk, asystent Rady Szkół Ka-
tolickich przy Konferencji Episkopatu Pol-
ski. W homilii zachęcał, by słuchać słowa 
Bożego, które nie jest zbiorem „złotych my-
śli”, ale jest żywe i „punktualne”, to znaczy 
zawsze dotyka najważniejszego punktu życia 
człowieka w jego konkretnych, codziennych 
uwarunkowaniach. Swoim świadectwem na-
wrócenia podzielili się z młodzieżą: znany 
aktor, prezenter telewizyjny i satyryk – Mi-
chał „Misiek” Koterski oraz małżeństwo 
Ewa i Mariusz Krywoszowie. 

ju Muzeum, Ośrodka Dokumentacji Życia 
i Kultu oraz Sanktuarium Błogosławionego 
Ks. Jerzego Popiełuszki, teolog, historyk 
sztuki, Katarzyna Jóźwik – historyk, Kata-
rzyna Kozubowska – historyk, Agnieszka 
Bejnarowicz – historyk, Joanna Gnaś – spe-
cjalista NVC (Nonviolent communication – 
Porozumienie bez Przemocy), która podczas 
codziennych warsztatów psychologicznych 
„Zło dobrem zwyciężaj” uczyła nas, jak 
nawiązywać ze sobą kontakt oparty na zro-
zumieniu i szacunku, jak komunikować się 
konstruktywnie, używając „języka serca”, 
walczyć w sposób pokojowy z przemocą 
i przebaczać. Wszystkie grupy uczestniczy-
ły w niezwykle intensywnej grze miejskiej 
„Śladami ks. Jerzego”. To była duża daw-
ka ruchu i świetna metoda na zapamiętanie 
istotnych faktów historycznych, dotyczących 
naszego patrona.
l Warsztaty historyczne Kolejną por-
cję historii i patriotyzmu dostarczyły nam 
warsztaty o stanie wojennym: „Ojczyznę, 
wolność, racz nam wrócić, Panie” oraz „So-
lidarność, jako idea niosąca ludziom nadzie-
ję na wyzwolenie z życia w zakłamaniu”. 
Podczas spotkania z Karolem Szadurskim 
– wiceprzewodniczącym strajku w Hucie 
Warszawa, mieliśmy okazję poznać historię 
księdza Jerzego, jako kapelana hutników 
warszawskich, który uosabiał to, czym była 
i jest „Solidarność”. Zarówno Karol Szadur-
ski, jak i wszyscy świadkowie podkreślali, że 

Rozdyskutowani

 Podczas warsztatów historycznych uczniowie mieli okazję wyrazić swoje emocje  
w autorskich wystąpieniach artystycznych – piosenkach lub dramach. 
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SPOTKANIA GRUP ODNOWY W DU-
CHU ŚWIĘTYM: „EMManUEl” W każdY WTo-
rEk o 19.00 W doMU rEkolEkCYjnYM. „noWE 
jErUzalEM” W każdY pIąTEk o 19.15 W doMU 
MIłosIErdzIa. „skała pana” W każdY pIąTEk 
o 20.30 – W doMU MIłosIErdzIa. 
CHorYCH ksIĘża odWIEdzą WEdłUg 
WCzEŚnIEj przYjĘTYCH zgłoszEń, W pIErWszY 
pIąTEk MIEsIąCa przEd połUdnIEM. 
koBIECE spoTkanIa BIBlIjnE odBY-
Wają sIĘ: jEdno W CzWarTEk o 19.30 I drUgIE 
W pIąTEk o 10.00 W doMU MIłosIErdzIa. 
MĘskIE sTUdIUM BIBIlIjnE zaprasza 
W ŚrodY na 20.30 do doMU MIłosIErdzIa, MĘż-
CzYzn BEz WzglĘdU na WIEk I znajoMoŚć BIBlII. 
spoTkanIa MInIsTranTÓW I lEkTo-
rÓW odBYWają sIĘ W koŚCIElE W Co drUgą 
soBoTĘ o 10.00. 
WYpoMInkI MagdalEnka drUgI pIąTEk MIE-
sIąCa – Msza ŚWIĘTa WYpoMInkoWa o 18.00; 
lEsznoWola drUga Środa MIEsIąCa, Msza 
ŚWIĘTa WYpoMInkoWa o 19.00.
doMoWY koŚCIÓł zaprasza przEz ksIĘżY 
kolEjnE MałżEńsTWa do noWYCH krĘgÓW.
oaza MłodzIEżoWa zaprasza MłodYCH 
przEz ksIĘdza MICHała na sWojE spoTkanIa.
dzIECI BożE zapraszaMY dzIECI po 
pIErWszEj koMUnII ŚW. do klasY 6 WłąCznIE, 
konTakT przEz ks. MICHała

Msza MałżEńska W CzWarTE nIEdzIElE 
MIEsIąCa o godz. 11.00.
Msza MłodzIEżoWa W drUgIE nIEdzIElE 
MIEsIąCa o godz. 18.00. 
WIECzorY UWIElBIEnIa W pIErWszą 
nIEdzIElĘ MIEsIąCa o godz. 19.00.  
kIno alEk – W TrzECIą soBoTĘ MIEsIąCa 
o godz. 19.00 W BUdYnkU lICEUM.
grUpa anonIMoWYCH alkoHolI-
kÓW – spoTkanIa W soBoTY od. 16.00 do 
18.00 W kaplICY W lEsznoWolI.
paraFIalnY zEspÓł „CarITas” zapra-
sza W ŚrodY od 17.00 do 18.00. 
kaWIarEnka „pod anIołaMI” CzYnna 
W nIEdzIElE od 25 WrzEŚnIa W godz. 11.00 do 
15.00.
BIBlIoTEka „nIE TYlko dla  ŚWIĘ-
TYCH” – W nIEdzIElE po MszaCH ŚW.
sTrona InTErnEToWa kaplICY 
W lEsznoWolI – kaplICalEsznoWola.pl

OGŁOSZENIA	STAŁE
porządEk MszY ŚWIĘTYCH 
W nIEdzIElE: W MagdalEnCE 8.00, 11.00, 
12.30, 18.00; W kaplICY W dErdaCH 8.00, 
11.00; W lEsznoWolI 9.30 I 11.00. W dnI po-
WszEdnIE: W MagdalEnCE 7.00, 9.00, 18.00, 
W kaplICY W dErdaCH 6.30; W lEsznoWolI 
– WTorkI, CzWarTkI godz. 8.00, ŚrodY, pIąTkI 
godz. 19.00. 
Msza ŚW. z noWEnną do ŚW. CHarBEla (pa-
Trona poWsTająCEgo saModzIElnEgo noWEgo 
oŚrodka dUszpasTErskIEgo) I naMaszCzEnIEM 
olEjEM ŚW. CHarBEla W lEsznoWolI W każdY 
22 dzIEń MIEsIąCa o godz. 19.00. 
adoraCja najŚWIĘTszEgo sa-
kraMEnTU 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. 
24-godzInna zapraszaMY WszYsTkICH 
do CICHEj, IndYWIdUalnEj ModlITWY przY 
najŚWIĘTszYM sakraMEnCIE W każdY pIąTEk po 
MszY ŚW. o godz. 7.00 rano przEz Całą doBĘ, 
do soBoTY do godzInY 7.00. To doBra okazja, 
BY poBYć z jEzUsEM saM na saM I przEdsTaWIć 
U WszYsTkIE sWojE spraWY. 
W kaplICY W lEsznoWolI adoraCja ns 
W pIąTkI od godz. 18.00 do 19.00.
spoWIEdŹ CodzIEnnIE od 17.45, W nIEdzIE-
lE 15 MIn przEd MszaMI ŚW., W pIErWszE pIąTkI 
MIEsIąCa od 16.00 do 17.00 spoWIEdŹ dzIECI, 
od 17.00 spoWIEdŹ dorosłYCH. Msza ŚW. 
o godz. 16.30 (z UdzIałEM dzIECI) I o 18.00, 
W lEsznoWolI spoWIEdŹ od 18.00. Msza ŚW. 
o 19.00. 
rÓżanIEC W pIErWszE soBoTY MIEsIąCa 
o godz. 17.00, W każdą pIErWszą nIEdzIElĘ 
MIEsIąCa po MszY ŚW. o 8.00. 
spoTkanIa rodzICÓW przEd I ko-
MUnIą ŚWIĘTą W koŚCIElE W MagdalEnCE 
W ponIEdzIałkI po TrzECIEj nIEdzIElI MIEsIąCa 
o godz. 20.00, W kaplICY W lEsznoWolI po 
drUgIEj nIEdzIElI MIEsIąCa o godz. 20.00.  
CHrzTY W każdą drUgą nIEdzIElĘ MIEsIąCa 
na MszY ŚW. o godz. 11.00. 
przYgoToWanIa rodzICÓW 
I CHrzEsTnYCH oraz spIsanIE akTU 
W soBoTĘ przEd pIErWszą nIEdzIElą MIEsIąCa 
o 19.00 W koŚCIElE, dodaTkoWE przYgoToWa-
nIE par nIEsakraMEnTalnYCH przEd CHrzTEM 
dzIECka W soBoTĘ przEd pIErWszą nIEdzIElą 
MIEsIąCa o godz. 18.00 W doMU MIłosIErdzIa. 
ModlITWa WsTaWIEnnICza 
grUpa ModlITEWna odnoWY W dUCHU ŚWIĘ-
TYM „EMManUEl” W pIErWszE pIąTkI MIEsIąCa 
od 17.00 do 18.00 W poMIEszCzEnIU przY 
WEjŚCIU na BalkonIE. 

OGŁOSZENIA	bieżące
DOMOWY KOŚCIÓŁ zaproszEnIE do 
doMoWEgo koŚCIoła, spoTkanIE InForMaCYjnE 
23.10.
MSZA ŚW. Z NOWENNĄ DO ŚW. CHAR-
BELA – paTrona saModzIElnEgo noWEgo 
oŚrodka dUszpasTErskIEgo W lEsznoWolI 
I naMaszCzEnIE olEjEM ŚW. CHarBEla W soBoTĘ 
(22.10.) o godz. 19.00.
MSZA MAŁŻEŃSKA 23.10. o godz.11.00.
BIERZMOWANIE MŁODZIEŻY 25.10.22 
rokU Bp raFał MarkoWskI.
BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 31.10. 
WIECzorEM z UdzIałEM dzIECI.
ŚWIĘTO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
1.11. godz. 11.00 Msza ŚW. I proCEsja na 
CMEnTarz.
MSZA ŚW. ZA DUSZE W CZYŚĆCU 
CIERPIĄCE 1.11. godz. 18.00. MOD-
LITWA O ŚWIĘTOŚĆ KAPŁANÓW 
I NOWE POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE 
W CzWarTEk 3.11. po MszY ŚW. o godz. 18.00.
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 04.11. 
spoWIEdŹ od godz. 16.00 do 18.00, MszE 
ŚW. W koŚCIElE o godz.7.00, 9.00, 16.30 
(z dzIEćMI), 18.00 oraz W kaplICY W lEszno-
WolI spoWIEdŹ od godz. 18.00,  
Msza ŚW. o godz. 19.00.
PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA UroCzY-
sTY rÓżanIEC 5.11. o godz. 17.00 W koŚCIElE.
PRZYGOTOWANIE RODZICÓW  
DO CHRZTU ICH DZIECKA  
ORAZ SPISANIE AKTU W soBoTĘ 5.11.  
o godz. 19.00 W koŚCIElE, zaŚ dodaTkoWo 
TEgo dnIa parY nIEsakraMEnTalnE Mają  
przYgoToWanIE o godz. 18.00  
W doMU MIłosIErdzIa z TYłU koŚCIoła.
WIECZÓR UWIELBIENIA 6.11.  
godz. 19.00.
MSZA ŚW. ZA KOŁA ŻYWEGO  
RÓŻAŃCA 7.11. godz. 18.00. 
MSZA ŚW. W INTENCJI  
OJCZYZNY 11.11. o godz. 18.00. 
WYPOMINKI 18.11. godz. 17.30 I Msza ŚW. 
WYpoMInkoWa W koŚCIElE o godz. 18.00.
MSZA MAŁŻEŃSKA 27.11. o godz.11.00.
SPOTKANIE RODZICÓW DZIECI 
PIERWSZOKOMUNIJNYCH 21.11. 
o godz. 20.00 W koŚCIElE.

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, Elżbieta  
Brzozowska, Monika Burkacka, ks. dr Mirosław Cholewa,  
Barbara Habich, Dorota Koprowska, Jacek Kwiatkowski, 
Mirosława Osińska (korekta), Marlena Rowińska.
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Co sądzi Pani na temat współczesnych metod  
wychowywania dzieci?

Kiedy dziecko jest w okresie buntu nastoletniego 
należy wprowadzić kary i zakazy. Jeśli powiemy dzie-
cku: „Masz zakaz na to czy tamto i wprowadzam ten 
zakaz, bo Cię kocham. Zasady to zasady”, to dziecko 
też zrozumie i w pierwszej chwili się zdenerwuje, ale 
dla dzieci gorsza jest powszechna wśród rodziców 
oziębłość w stosunku do nich niż te symboliczne kary.

Co według Pani jest powodem problemów  
z młodzieżą? 

Z samą młodzieżą nie ma problemów. Problem tkwi 
dziś w szkole, która zrezygnowała z wychowania dzieci 
i można rzec, że bardziej poddała je tresurze. Wpaja-
nie zasad moralnych i etycznych pozostawiła rodzicom. 
Problem tkwi także w Kościele, ponieważ wszedł na 
drogę dyplomacji i kompromisów, aby nikomu się nie 
narazić. Nie potępia głośno grzechu, a raczej stosuje 
metodę głaskania i mówienia o Bożym miłosierdziu. 
Nie mówi, że miłosierdzie jest teraz i tu, a po śmier-
ci jest już tylko Boża sprawiedliwość. W ten sposób 
także Kościół rozwój duchowy pozostawia rodzicom. 
Rodzice zaś dziś abdykują ze swojej funkcji, ponie-
waż są tak bardzo zachłyśnięci osobistym rozwojem, 
mamoną i korzystaniem z nowych technologii, że na 
dzieci brakuje im czasu. Dzieci czują się niekochane, 
zbyteczne i szukają ludzi i miejsc, w których ktoś się 
nimi zainteresuje. Najczęściej są to rówieśnicy lub starsi koledzy 
już zdemoralizowani, a następnym krokiem są używki. Jeśli my, 
rodzice, nie zainteresujemy się naszymi dziećmi, to świat się nimi 
zajmie na swoich zasadach.

Jak udało się Państwu wspólnie przeżyć 18 lat podczas  
gdy obecnie ponad 50 procent małżeństw rozstaje się?

To jest wspólna praca nad sobą, naszym związkiem, ale przede 
wszystkim stawianie Pana Boga na pierwszym miejscu. W naszym 
małżeństwie jesteśmy zawsze we troje, połączeni miłością wieczną. 
Podjęliśmy też wspólnie decyzję o oddaniu się w niewolę miłości 
Jezusowi przez ręce Maryi według Ludwika de Montfort. Oznacza 
to, że wszystkie nasze uczynki, posty, modlitwy, rodzina a także na-
sze dobra materialne należą od tej pory do Maryi. Może nimi dobro-
wolnie rozporządzać, także naszym życiem. Może też nam odebrać 
zdrowie, urodę, cokolwiek będzie stawało nam na przeszkodzie do 
zbawienia. To jest nasza pewna i darmowa „polisa” na życie wiecz-
ne. Do tej pory, nasza wspaniała Matka niczego nam nie odebrała, 
tylko otworzyła szeroko oczy na sprawy duchowe. Pozwoliła zrozu-
mieć, że czas w którym żyjemy, to czas walki o nasze dusze. 

Jak nauczyć dzieci wspólnej modlitwy? Ma Pani na to jakąś 
receptę?

Wspólnie z księdzem Todorem odmawiamy codziennie różaniec 
św. na kanale Teobankologia. Regularnie o 20.30 łączy się około 15 
tys. ludzi na modlitwie w różnych intencjach. Przypomnę, że róża-
niec święty to nasza „broń atomowa” na wszystkie problemy. Sza-
tan nienawidzi go, bo modląc się zaciskamy mu łańcuch na szyi. 
Ale nie może być odmawiany „na sucho”, bez miłości. Powinniśmy 
podczas modlitwy myśleć o życiu Pana Jezusa i Maryi. Pomocne są 
rozważania różańcowe. 

Czy mogłaby Pani polecić jakąś książkę do rozwoju  
duchowego?

Tak. Piękna pozycja to „Oczami Jezusa”, po której jest ogromna 
ilość nawróceń.  Jest to zbiór wydarzeń z życia naszego Mistrza 
podczas wędrówki z Apostołami do Jerozolimy. Poznajemy uczu-
cia i myśli oraz radości i smutki Pana Jezusa. Książka ta pomoże 
poznać naszego Pana bardziej osobiście, kochać Go jeszcze moc-
niej i lepiej naśladować. Uważam, że powinna być lekturą obowiąz-
kową dla młodzieży. 

Modlitwa, post, zasady
elWira zaJda mieszka w Łazach, jest w związku małżeńskim 18 lat.  
Wspólnie z mężem wychowuje dwie dziewczynki w wieku szkolnym i chłopca – przedszkolaka.        

Rozmawiała Urszula Bulicz

Jeśli my, rodzice, nie zainteresujemy się  
naszymi dziećmi, to świat się nimi zajmie  

na swoich zasadach. 
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