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Od RedaktORa NaczelNegO

Przedziwna 
komunikacja
Listopad bardzo mocno związany jest w naszej świadomości z tymi,  
którzy żyli przed nami, a których wspominamy, udając się na cmentarze,  
otaczając ich naszą modlitwą zarówno przy grobach, jak też w kościołach,  
czy zaciszach domowych. Chcemy wręcz czuć ich obecność.

Ryszard Gołąbek, pallotyn

W
wyznaniu wiary wyra-
żamy przekonanie, że 
świętych obcowanie nie 
jest tylko pobożnym ży-

czeniem, ale faktem. Nasze modlitwy 
kierowane do Boga za pośrednictwem 
konkretnych  świętych są najlepszym  
na to dowodem. No tak, ale święci to tyl-
ko część z tych, którzy żyli przed nami. 
A co z pozostałymi?

Nie tylko święci
Ks. prof. Józef Naumowicz przekonuje, 

że i inni zmarli przychodzą do nas w snach 
i na jawie, przez modlitwę, słyszą i widzą 
nas. Oni nas odbierają. Kościół nie zabra-
nia kontaktowania się z duszami zmarłych, 
wręcz przeciwnie, zachęca do wzajemnej 
relacji z innym sposobem istnienia. Jak 
dowodzi ksiądz profesor, tylko Bóg może 
pozwalać zmarłym zjawiać się tak, abyśmy 
ich rozpoznali. W pojawiającym się duchu 

rozpoznajemy naszego bliskiego. Zmarli 
mogą nas inspirować do pamięci o nich 
i modlitwy za nich. Nie ma co prawda 
oficjalnej nauki Kościoła na ten temat, ale 
znane są przecież takie sytuacje, że kiedy 
ktoś umiera coś spada, coś się rozbija – i to 
nawet u kogoś bliskiego znajdującego się 
setki kilometrów od umierającego.

Wywoływanie duchów
Niekiedy bardzo pragniemy, by ktoś 

ze zmarłych przyszedł, albo dał jakiś 
znak. Niektórzy posuwają się nawet  
do wywoływania duchów. Tu jednak na-
uka Kościoła wyraźnie twierdzi, że takie 
praktyki są niebezpieczne, ponieważ nasz 
ból rozłąki ze zmarłymi wykorzystują złe 
duchy, a te mogą nam dawać złe rady. Po-
nadto, jak tłumaczy wspomniany ksiądz 
Naumowicz, wywoływanie duchów to 
zadawanie gwałtu światu pozaziemskie-
mu i wprowadzanie tam niepokoju. Dla-

tego dla dobra naszego i naszych bliskich 
trzeba im pozostawić spokój. A jeżeli zja-
wiają się nam zmarli, to nie po to, żeby 
nas straszyć czy dręczyć.

Komunikacja przez modlitwę
Modlitwa to najbezpieczniejsza forma 

komunikowania się ze zmarłymi. Według 
teologów zmarli po śmierci pamiętają o nas 
i także modlą się za nami. My natomiast 
swoją modlitwą możemy dla zmarłych 
uczynić naprawdę wiele – swoimi modli-
twami, a zwłaszcza odpustami zupełnymi 
– możemy bardzo skutecznie przyspieszyć 
im przejście z czyśćca do nieba, a wtedy ich 
wdzięczność będzie jeszcze większa. Takie 
wzajemne relacje i modlitewne przenikanie 
tworzą tę rzeczywistość, którą określamy 
świętych obcowaniem. A wszystko po to, 
by nie tyle się bać, co cieszyć tą tajemnicą, 
która jest stykiem nieba z ziemią, by i nas 
mobilizować do świętych działań. 
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Bierzmowanie 2022

P
rzekazujemy dalsze informa-
cje o działaniach związanych 
z sakramentem bierzmowania 
w naszej parafii.

Agape bierzmowanych  
w 2022 r.

Wszyscy, którzy przyjęli sakrament 
bierzmowania 26 października br.  oraz 
cała młodzież z naszej parafii miała 
swoją Mszę św. w niedzielę 13 listopa-
da 2022 r. o godzinie 18.00, a następnie,  

po zakończeniu Mszy, wspólną agape – 
radosne świętowanie tego wydarzenia.

Kandydaci do bierzmowania 
w 2023 r.

Spotkanie z rodzicami kandydatów do 
bierzmowania odbyło się w niedzielę 13 
listopada br. po Mszy św. o godz. 18.00, 
natomiast pierwsze spotkanie nowego 
kursu 20 listopada br. po Mszy św. o go-
dzinie 18.00. 

przygotował: ks. Andrzej Sokołowski
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 Fragment tekstu modlitwy za wiernych zmarłych w łacińskim 
rękopisie, Bardzo bogate godzinki księcia de Berry.

L
istopad, miesiąc zadumy, re-
fleksji i modlitwy za zmarłych, 
to dobra okazja, aby cofnąć się 
w czasie i opisać pewien epi-

zod wobec którego, jak sądzę, nie można 
przejść obojętnie. Otóż wiele lat temu, 
w pewnej parafii, stałam się mimowolnym 
świadkiem rozmowy kapłana z osobą, któ-
ra pragnęła złożyć ofiarę i zamówić Mszę 
św. za zmarłe osoby, za które, w jej opinii, 
nikt się nie modli. Świadczyć o tym miały 
zaniedbane, opuszczone groby na cmen-
tarzu. Prawdopodobnie osoba ta przyszła 
z dobrą intencją i wykazała się wielką do-
brodusznością. Moją uwagę zwróciła dość 
gwałtowna reakcja kapłana, który oświad-
czył niedoszłej fundatorce, że Kościół 
modli się nieustannie za wszystkich zmar-
łych w codziennej Eucharystii, niezależnie 
od pory roku i wyznania. Wydawało się, 
że kobieta odeszła niezupełnie przekona-
na co do zapewnień kapłana, a nawet nie 
ukrywała swojego zdumienia. Ten szcze-
gólny dialog uświadomił mi, że Kościół 
katolicki ze swoją wielowiekową tradycją, 
przedstawia wizję nadziei na zbawienie 
nie tylko dla zbiorowości wiernych, lecz 
dotyczącą całego ludu Bożego. 

Za dusze w czyśćcu
Uważne uczestnictwo w liturgii Mszy 

św. pozwala na zwrócenie uwagi, że Koś-
ciół modli się za zmarłych podczas każdej 
Eucharystii. Uczynił z tego swój obowią-
zek, widząc jak bardzo może przyspie-
szyć wybawienie dusz z czyśćca dla ich 
szczęścia i na Bożą chwałę. Oto jedna 
z kilku modlitw eucharystycznych Koś-
cioła do Boga po przeistoczeniu: Przyjmij 
Boże również do swego królestwa naszych 
zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, 
którzy w Twojej łasce odeszli z tego świa-
ta. Dopuść ich do oglądania Twojej świat-

Ciekawą formą są Msze 
gregoriańskie, czyli 30 Mszy 
św., które odprawiane są dzień 
po dniu za jednego zmarłego. 
Msza św. gregoriańska jest też 
okazją do częstszego uczestni-
czenia w liturgii i do osobistej 
modlitwy. 

Praktyka wypominek
W naszej parafii wypomin-

ki, wraz z dobrowolną ofiarą, 
możemy składać na kartecz-
kach w zakrystii, wypisując 
imiona i nazwiska bliskich 
zmarłych. Zwyczajowo są 
odczytywane na cmentarzu 
w dniu 1 listopada, a następnie 
każdego miesiąca odprawiana 
jest Msza św. w tej intencji. 
Wypominki mogą być jedno-
razowe, kwartalne, półroczne 
i roczne. Imiona zmarłych 
odczytywane są w naszym 
kościele jeden raz przed Eu-
charystią, a następnie Msza 
św. jest celebrowana przez 

kolejne miesiące już bez odczytywania 
imion długiej listy zmarłych. Pan Bóg zna 
imiona wszystkich naszych bliskich, któ-
rzy odeszli. Wyczytywanie imion służy 
bardziej jako pomoc dla nas, modlących 
się tu na ziemi. Praktyka wypominek po-
zwala utrwalić pamięć o bliskich zmarłych 
i zachęcić do uczestniczenia we Mszy św. 
i modlitwy w wiadomej intencji. Związa-
ne z Eucharystią wypominki są wyrazem 
miłości i jedności całego Kościoła. 

Pomoc duszom czyśćcowym to nasz 
obowiązek, ale nie zapominajmy, że dzia-
ła to również w drugą stronę – dla nas, 
którzy jesteśmy jeszcze pielgrzymami na 
ziemi zmierzającymi ku wieczności. 

łości. Tak więc jest nadzieja, że po naszym 
odejściu zawsze będziemy otaczani modli-
twą Kościoła. 

Akceptacja woli Boga
A co my możemy uczynić dla naszych 

bliskich zmarłych? Lista, wbrew pozorom, 
jest dość długa. Wierzący zachęcani są  
do modlitwy, która przybiera różne formy. 
Najpiękniejsza jest oczywiście Msza św. 
Jedną z wielu metod wyrażania pamię-
ci o zmarłych są wypominki. Stanowią 
one nieodzowny element listopadowego 
klimatu. Poprzez kolejne wyczytywanie 
imion zmarłych uczymy się też akceptacji 
Bożej woli.

MOdlitwa kOściOła za zMaRłych

Eucharystia, 
wypominki, gregorianka
Istotną sprawą w modlitwie za zmarłych jest przede wszystkim nasze zaangażowanie,  
ofiara i nasz wysiłek, aby w tej modlitwie uczestniczyć całym swoim sercem.

Barbara Habich
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OczaMi teOlOga

W Kościele
stanowimy
jedno

K
ościół, gromadzący w sobie wszystkich wierzących, 
jest mistycznym ciałem, którego Głową jest sam 
Chrystus. Jedność Ducha Świętego, który ożywia 
Kościół i nim kieruje, sprawia, że wszystko to, co Koś-

ciół posiada, jest wspólne tym, którzy do niego należą (Katechizm 
Rzymski, 1, 10, 24). Tak więc dobra, które wnosi w Kościół sam 
Jezus, jako jego Głowa, jest także udziałem pozostałych wiernych 
będących jego członkami (por. KKK 947).

Pojęcie „komunia świętych” ma podwójne znaczenie. Po 
pierwsze oznacza „komunię w rzeczach świętych (sancta)” i – po 
drugie – „komunię między osobami świętymi (sancti)”.

Komunia w rzeczach świętych
Do dóbr duchowych, którymi zostajemy obdarowani na mocy 

uczestnictwa we wspólnocie Kościoła należy wiara, którą Koś-
ciół otrzymał od Apostołów. Wiara jest skarbem życia, który się 
pomnaża, gdy jest rozdzielany (KKK 949).

Komunia świętych jest także komunią sakramentów, przez 
pośrednictwo których zostajemy niejako „wszczepieni” w Chry-
stusa i mamy możliwość zjednoczenia z Nim, a najpełniej obra-
zuje to sakrament Eucharystii, który istotnie urzeczywistnia tę 
komunię (por. KKK 950; Katechizm Rzymski, 1, 10, 24).

We wspólnocie Kościoła istnieje także komunia charyzma-
tów. Duch Święty obdarza wiernych wszystkich stanów łaskami 
niezbędnymi do budowania Mistycznego Ciała Jezusa, ponieważ 
Wszystkim objawia się Duch dla wspólnego dobra (1 Kor 12, 7).

Także miłość jest tym, na czym opiera się komunia świętych, 
ponieważ nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie 
(Rz 14, 7). Cokolwiek czynimy z miłością i dla Miłości przenika 
niejako cały Kościół i jest udziałem wszystkich jego członków 
(por. 1 Kor 12, 26-27; KKK 953).

W duchu takiej miłości żyły pierwsze wspólnoty chrześ-
cijan, gdzie wszystko mieli wspólne (Dz 4, 32). A ponieważ 

ten sam Duch ożywia także współczesną wspólnotę Kościoła, 
dobra które posiadamy dzisiaj także winny służyć tej komu-
nii (por. KKK 952). Wszystko, co posiada prawdziwy chrześ-
cijanin, powinien traktować jako dobro, które ma wspólne 
z innymi, oraz zawsze powinien być gotowy i chętny przyjść 
z pomocą najbardziej potrzebującym (Katechizm Rzymski,  
1, 10, 27).

Komunia między osobami świętymi
Wspólnotę Kościoła tworzą wierni, którzy pomimo odmien-

nych stanów, w których żyją, stanowią jedną rodzinę w Chrystu-
sie, są synami Bożymi i łączą się ze sobą we wzajemnej miłości 
i w jednej chwale Trójcy Przenajświętszej, odpowiadając naj-
głębszemu powołaniu Kościoła  –  czytamy w konstytucji  Lu-
men gentium Soboru Watykańskiego II (KK 51).

Członkami Mistycznego Ciała Chrystusa są wierni, którzy 
nadal pielgrzymują na ziemi (por. KK 49). Inni to ci, których 
ziemskie życie dobiegło końca i poddają się oczyszczeniu. 
Wreszcie trzeci stan – ci, którzy oglądają Boga twarzą w twarz 
w wieczności (por. KKK 954).

Wszyscy jednak, w różnym stopniu i w rozmaity sposób, złą-
czeni jesteśmy wzajemnie w tej samej miłości Boga i bliźniego, 
i ten sam hymn chwały śpiewamy Bogu naszemu. Wszyscy bo-
wiem, którzy należą do Chrystusa, mając Jego Ducha, zrastają 
się w jeden Kościół i zespalają się wzajemnie ze sobą w Chry-
stusie (KK 49). Mocą tej jedności Kościoła – komunii świętych 
– jako wierzący członkowie, mamy sposobność korzystania  
ze wstawiennictwa świętych. Oni, będąc głębiej zjednoczeni 
z Ojcem, ofiarując zasługi, które wypracowali na ziemi, mają 
możliwość wsparcia słabości tych, którzy nadal pozostają 
„w drodze” (por. KKK 956).

Obcowanie ze świętymi prowadzi do Chrystusa i umacnia 
w jedności z całym Kościołem. Także modlitwa za zmarłych, 
obecna wśród wierzących od zarania dziejów, nie tylko jest im 
pomocna, ale sprawia, że ich wstawiennictwo za nami staje się 
skuteczne (por. KKK 958). 

Kościół, niezależnie, czy ten pielgrzymujący  
na ziemi, oczyszczający się, czy widzący  
Boga takim jakim jest – stanowi jedno.  
Stanowi komunię świętych, która jest właśnie 
„świętych obcowaniem”, ich zgromadzeniem, 
wspólnotą (por. KKK 946).

Monika Burkacka
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S
łyszymy o pogardzie z jaką odnoszą się rosyjscy żoł-
nierze do ludności ukraińskiej, jak dochodzi do gwał-
tów, tortur i innych aktów agresji wobec cywilów oraz 
żołnierzy ukraińskich. Ale także do pogardy wobec 

własnych żołnierzy rosyjskich, rannych lub poległych, gdy nie 
udziela się im pomocy medycznej, a zabitych zostawia na polu 
walki bez pogrzebu.

W chrześcijaństwie mamy wielki szacunek wobec człowieka 
i wobec ciała ludzkiego. Wynika ten szacunek z dwóch zasadniczych 
przesłanek teologicznych: pierwszy, to fakt stworzenia człowieka  
na Boży obraz i podobieństwo, a drugi, to fakt wcielenia – że Syn 
Boży stał się człowiekiem. Dlatego mamy obowiązek mądrze trosz-
czyć się o życie ludzkie, o zdrowie i ogólnie o ciało ludzkie.

Z tych przesłanek antropologicznych wynika w relacjach mię-
dzyludzkich troska o czystość przedmałżeńską, czystość i wier-
ność małżeńską, ale też czystość w celibacie i życiu konsekro-
wanym. Chodzi również o poszanowanie dla całego człowieka, 
o zadbanie o zdrowie duszy i ciała. W chorobie zaś o zadbanie 
o dostępność do sakramentów świętych – spowiedzi, Komunii 
św. oraz namaszczenia chorych. W Katechizmie Kościoła Ka-
tolickiego nazwane zostały one sakramentami uzdrowienia. 
Ważne, aby zadbać o nie dla siebie i dla innych bliskich osób 
w chorobie i starości. W naszej parafii, w każdy pierwszy pią-
tek miesiąca, księża odwiedzają chorych i w podeszłym wieku 
z posługą sakramentalną, ale także dzieje się to na zaproszenie 
rodziny w każdym czasie, zwłaszcza do umierających.

Ten szacunek wobec ciała ludzkiego był dawniej obec-
ny także po śmierci człowieka, gdy jego ciało obmywa-
no, ubierano w świąteczne ubranie, umieszczano w trum-
nie. Odbywało się modlitewne czuwanie przy ciele  

zmarłego, gdzie gromadziła się rodzina, ale też znajo-
mi i sąsiedzi. Często te modlitwy trwały w domu zmarłego  
do samego pogrzebu. W Kościele do tej pory preferowany jest 
pogrzeb ciała ludzkiego, bo i ciało naszego Pana Jezusa Chry-
stusa było złożone w grobie, a następnie Chrystus zmartwych-
wstał w ciele i ukazywał się uczniom.

Obecnie coraz częściej spotykamy się z kremacją ciała. 
Zwłaszcza w czasie pandemii ta praktyka bardzo się nasiliła. 
Rozpowszechnia się ona mimo wcześniejszych, bardzo drama-
tycznych doświadczeń z drugiej wojny światowej, gdy w obo-
zach zagłady Niemcy okazywali pogardę wobec więźniów, ma-
sowo uśmiercając ich w komorach gazowych i spopielając ich 
ciała w krematoriach, aby zacierać ślady zbrodni.

Kremacja od pewnego czasu została dopuszczona w Kościele 
katolickim, ale ciągle podkreślamy, że normalną formą pogrzebu  
ze względu na szacunek do ciała zmarłego człowieka, jest pogrzeb 
ciała ludzkiego. Niestety w przypadku kremacji ciał, obecnie nie są 
zachowywane normy określone przez episkopat, gdyż ciało zmar-
łego bez żadnej wcześniejszej modlitwy nad nim, jest po prostu 
spopielone. Czy przez to nie następuje odhumanizowanie śmierci? 
A przecież nawet gdy planowana jest kremacja, można zachować 
normy kościelne. W wielu parafiach najpierw odbywa się w koś-
ciele Msza św. z ciałem zmarłego w trumnie, a dopiero po niej 
ewentualna kremacja i pochowanie prochów na cmentarzu.

W niektórych krajach, gdzie już wcześniej rozpowszechniła 
się kremacja, coraz więcej rodzin nie odbiera prochów z krema-
torium albo rozsypuje je na jakimś anonimowym miejscu. Wów-
czas nie ma ani grobu, ani pamięci o zmarłym, ani modlitwy 
za niego, a przecież wierzymy w zmartwychwstanie ciała, sąd 
Boży i życie wieczne! 

Widzimy, jak na naszych oczach zmienia się kultura życia i stosunek do ciała ludzkiego.  
Dotyczy to nie tylko tego, co poprzez media dociera do nas zza wschodniej granicy,  
gdzie toczy się wojna w Ukrainie.

ks. Mirosław Cholewa

Kultura życia, umierania  
i katolickiego pogrzebu
Kultura życia, umierania  
i katolickiego pogrzebu
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KRZYŻ 
Święta ściska w dłoniach krucyfiks. To symbol oddania się Jezusowi. 
Aby określić duchowość zakonnicy zacytujemy jej własne słowa: Mi-
łość jest wielka. Wszystko na tej ziemi jest niczym. 

STYGMATY

Na dłoniach widoczny dar stygmatów, który upodabniał Miriam  
do Umiłowanego. 

POSTAWA

Bezgraniczne zaufanie Bogu wyraża się w postawie Miriam lekko po-
chylonej, skupionej na krzyżu. 

BOSE STOPY
Miriam nie ma sandałów, jej bose stopy symbolizują ubóstwo i pokorę.

KRZEW GOREJĄCY
Znajduje się u dołu fresku. To ten 
sam krzew, który widział Mojżesz  
na Synaju. Znak ten ściśle łączy się 
z objawieniem Boga: Jestem, Który 
Jestem. Ten krzew to także symbol 
drzewa życia, czyli tajemnicy Odku-
pienia oraz udziału błogosławionej 
w cierpieniach Chrystusa. 
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sztuka w NaszyM kOściele

Kobiety po obu    
Po bokach głównego fresku w ołtarzu  
namalowane są postaci dwóch XX-wiecznych 
świętych – św. Faustyny Kowalskiej  
i św. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego. 

Na podstawie tekstu Elżbiety i Karoliny Brzozowskich,  
autorek fresku

Święta Miriam  
od Jezusa  

Ukrzyżowanego  
zwana Małą Arabką

 Relikwie św. Miriam
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u     stronach ołtarza

SERAFIN „PŁONĄCY OGNIEM”
Przedstawiony na sposób znany z najstarszych fresków, czyli w po-
staci uskrzydlonej głowy (czasem tylko oka) umieszczony za głową 

„sekretarki Bożego Miłosierdzia”, niejako ją przygniatający, ma obra-
zować wagę orędzia, które Pan Jezus przekazał za jej pośrednictwem. 

TABLICA
Trzyma w dłoniach tablicę z napisem: Jezu ufam Tobie, którego sens 

jest streszczeniem całej jej duchowości. Przez nią Kościół  
przypomniał sobie biblijną prawdę o miłosierdziu Boga. 

HABIT 
Święta odziana jest w habit swojego zgromadzenia – Sióstr Matki Bo-

żej Miłosierdzia, który minimalnie różnił się od noszonego obecnie. 

POSTAWA

Święta nisko pochyla głowę w geście ufnego złożenia wszystkiego, 
czym jest w ręce Miłosiernego.  Jednocześnie pokornie wsłuchuje się 

w mowę Jego serca, aby każde słowo 
przyjąć i przekazać. 

RÓŻANIEC
był dla świętej Faustyny bardzo 

ważny: Dziś w czasie różańca, nagle 
ujrzałam puszkę z Najświętszym Sa-
kramentem. Puszka ta, była odkryta 

i dość dużo napełniona hostiami; 
z puszki wyszedł głos: – „Te hostie 

przyjęły dusze nawrócone modlitwą 
i cierpieniem twoim”. – Tu odczułam 

obecność Bożą na sposób dziecka – 
dziwnie się czułam dzieckiem. 

(Dz 709).

Święta 
Faustyna Kowalska 

Apostołka Bożego Miłosierdzia

 Relikwie św. Marii Magdaleny  
(w większym relikwiarzu), w mniejszym  
są relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki

T
o znamienne, że w naszym kościele w ołtarzu głównym 
znajdują się postaci aż trzech świętych kobiet: Magda-
leny, Faustyny i Miriam. Pan Jezus jest nimi wręcz oto-
czony, co wcale nie jest tak częstym przedstawieniem w 

ikonografii katolickiej. Tym bardziej cieszy – szczególnie nasze 
parafianki.

Przy postaciach świętych pojawiają się atrybuty, czyli elementy 
pozwalające je rozpoznać. 
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MaM tO z bibliiwieści ze szkół

l Muzeum Polin 10 października 2022 r. 
uczniowie klas 2a i 3b pod opieką wycho-
wawczyń p. Agaty Kulik i p. Anny Swachy 
odwiedzili Muzeum Historii Żydów Pol-
skich Polin w Warszawie. Sam gmach i wnę-
trze budynku, w którym nowoczesność łączy 
się z wielowiekową tradycją, zrobiły na nas 
ogromne wrażenie. 
l Warsztaty, w których uczestniczyliśmy, 
skłoniły nas do refleksji i były dobrą oka-
zją do poznania siebie nawzajem. Klasa 2a 
uczestniczyła w warsztatach o cyberprzemo-
cy, klasa 3b rozmawiała na temat dylematów 
młodych. 
l Dzień Patrona 19 października 2022 r. 
świętowaliśmy Dzień Patrona naszego lice-
um, błogosławionego księdza Jerzego Po-
piełuszki. Uroczystości rozpoczęły się kon-
celebrowaną Mszą świętą odprawianą przez 
Dyrektora Centrum Edukacyjnego Archi-

Podczas warsztatów mieliśmy okazję przekonać się, że mimo zmieniającej się rzeczywistości,  
młodzi ludzie niezmiennie poszukują odpowiedzi na te same pytania.

Dorota Koprowska, dyrektor KLO

i uczniów. Dzięki tym słowom, wszyscy 
mieli okazję poczuć, że są częścią naszej li-
cealnej, duchowej wspólnoty.
Po uroczystym ślubowaniu uczniowie mie-
li szansę wyrazić w poezji i muzyce, czym 
jest dla nich ideał wolności. Dobór repertu-
aru świadczył o głębokim zrozumieniu tej 
idei przez młodzież, co wpłynęło na dojrza-
łość ich interpretacji. Usłyszeliśmy utwory  
od „Snu o Warszawie”, „Żeby Polska”, 
„Miasto 44”, „Po co wolność”, „Pierwsza 
kadrowa”, „Wolność kocham i rozumiem” 
aż po „Modlitwę o wschodzie słońca” Jacka 
Kaczmarskiego w wykonaniu grona pedago-
gicznego naszego liceum.
l Przed nami wspólne odśpiewanie hymnu 
11 listopada i akcja na rzecz pomocy panu 
Jackowi Kitlińskiemu. W tym roku 6 grud-
nia będą „Mikołajki dla Pana Jacka”. 

diecezji Warszawskiej księdza dra Sylwestra 
Jeża, księdza proboszcza Mirosława Chole-
wę oraz księdza Michała Wszeborowskiego.
l Ślubowanie pierwszoklasistów W tym 
szczególnym dniu odbyło się również ślu-
bowanie klas pierwszych – chwila, w której 
nowi uczniowie naszego liceum i ich wy-
chowawcy: Renata Brzozowska – klasa I c, 
Katarzyna Kruziewicz-Piętka – klasa Ia, 
Bogusława Suchecka – klasa Ib, zobowiązali 
się świadomie i z głębi swoich serc do prze-
strzegania i podążania drogą zasad i warto-
ści, w sposób szczególny cenionych przez 
księdza Jerzego: Prawdy i Wolności.
l Dzień Nauczyciela Dzień Patrona był 
też dla nas okazją do celebrowania Dnia 
Edukacji Narodowej. Pani dyrektor Dorota 
Koprowska wyraziła w tym dniu szczegól-
ną wdzięczność i uznanie dla pracowników 
szkoły, organu zarządzającego, rodziców 

Te same pytania

 Odwiedziliśmy Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. Sam gmach i wnętrze budynku, w którym nowoczesność łączy się  
z wielowiekową tradycją, zrobiły na nas ogromne wrażenie.
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B
ył to ostatni dzień paździer-
nika, zatem spotkanie roz-
poczęliśmy modlitwą różań-
cową, następnie sprawowana 

była Msza św. z udziałem wielu świętych 
w przebraniu. Ks. Artur Felszer podczas 
homilii pytał dzieci, co takiego robili ci 
wszyscy ludzie, że zostali świętymi? Jak 
to jest, że w jednej ławce, na tym samym 
miejscu, na tym samym kazaniu, słucha-
jąc tego samego Słowa Bożego, jeden 
zostaje świętym, a inny nie. Okazuje się, 
że cały sekret ukrywa się w pragnieniu. 
Aby zostać wielkim świętym, trzeba tego 
bardzo, bardzo chcieć. Dziś przyszliśmy 
przebrani za świętych, ale trzeba dołożyć 
wszelkich starań, aby świętym być w co-
dzienności – mówił.

Barwny korowód
Po Eucharystii był czas na wspól-

ne zdjęcie, a później uroczysty prze-
marsz korowodu świętych do naszego 
katolickiego liceum, gdzie odbywała 
się agapa i bal. Przebrały się nie tylko 
dzieci, również niektórzy rodzice: był 
m.in. św. Franciszek i św. Klara, praw-
dziwy biskup św. Mikołaj i św. królowa  

Była lekarka – św. Joanna Beretta Molla 
i pielęgniarka bł. Hanna Chrzanowska; 
św. Agata i św. Dorota, św. Marcin i św. 
Maksymilian Maria Kolbe, św. Helena 
z krzyżem i dwie św. Tereski z różami; 
św. Krzysztof z laską i św. Cecylia z har-
fą, dwie św. Faustyny z dzienniczkiem 
i obrazem Jezusa Miłosiernego oraz św. 
Piotr z kluczami do nieba i św. Michał 
Archanioł z mieczem do walki z sza-
tanem. Nie zabrakło św. Joanny d`Arc 
i św. Weroniki z chustą. Był też św. 
Franciszek z wilkiem i św. Ignacy Loy-
ola w rycerskiej zbroi. Jednym słowem 
różnobarwność świętych biografii.

Niebo – Ziemi, Niebu – Ziemia
Na balu nie zabrakło oczywiście tań-

ców, różnych ciekawych zabaw i kon-
kursów. Każdy z uczestników wylosował 
też słodki prezent. Na zakończenie była 
wspólna modlitwa wezwań litanią do 
świętych. Każde dziecko wypowiadało 
imię świętego, a wszyscy wołali: módl się 
za nami. Atmosfera podczas całego spot-
kania była tak radosna, że z entuzjazmem 
wszyscy orzekli, że za rok znów spotkamy 
się na takim balu. 

Jadwiga, a nawet dorosły Anioł. Dzieci 
z kolei, pokazały swoim strojem jak bo-
gata jest ta plejada mieszkańców nieba. 
Każdy uczestnik zaprezentował swojego 
świętego, opowiadając o nim i pokazu-
jąc jego atrybut. Na naszym balu była 
Maryja, czczona w różnych wizerun-
kach; były królowe Jadwigi, męczenni-
cy, rycerze, zakonnicy, dzieci z Fatimy 
i służąca z Krakowa – bł. Aniela Salawa. 

Bal wszystkich świętych
Widząc tak wiele wspaniałych rodzin z dziećmi w naszej parafii, postanowiliśmy wyjść  
naprzeciw pogańskim zwyczajom Halloween i zorganizowaliśmy dla nich „Bal świętych”.

ks. Andrzej Sokołowski

z życia PaRafii 
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MaM tO z bibliiPOdRóże

J
ak mówią, ich prawie dorosłe 
dzieci – wszędzie czują się jak 
u siebie w domu, jednak to, co 
kiedyś było fascynacją, dziś nie 

robi już na młodzieży wrażenia. Taki 
czas życia.

Przez godzinę oglądaliśmy z zapar-
tym tchem pełne kolorów slajdy z naj-
piękniejszej pustyni świata. Podziwiali-
śmy pozostałości gór piachu w domach 
po gorączce złota oraz samochody, które 
potrafią pokonywać kamieniste pustyn-
ne drogi pod kątem 45 stopni. Widzie-
liśmy słonie towarzyszące cywilizacji 
ludzkiej, drzewa butelkowe, mogące po-
mieścić mieszkańców całej wioski oraz 
rzeki podziemne, o których świadczy 
roślinność zamieszkująca wydmy tam, 
gdzie pojawia się wilgoć. Poznaliśmy 
zwyczaje najstarszych ludów świata – 
Buszmenów, zamieszkujących pustynię 
Kalahari oraz lud Himba. 

Ania i Krzysztof od lat organizują 
wyjazdy i ekspedycje do Afryki, Azji 
czy Ameryki. Następnym razem po-

16 października odwiedzili naszą parafię Anna i Krzysztof Kobusowie,  
podróżnicy, którzy rodzinnie przemierzają świat. 

Marlena Rowińska

wym „Torre” można zakupić biżuterię 
wykonaną przez mieszkańców krajów 
afrykańskich oraz książki i przewodni-
ki ich autorstwa. 

dzielą się z nami swoim doświadcze-
niem podróży śladem filmowych „Aut” 
po Stanach Zjednoczonych słynną dro-
gą „Route 66”. A w sklepie interneto-

Namibia w Magdalence
 Przy parafii był zorganizowany pokaz slajdów z podróży po Afryce Państwa Kobusów, wytrawnych globtroterów.
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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, 
mĘżCzyzn 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 ksiĘ-

ży 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” za-

Prasza 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 bieżące
SPOTKANIE RODZICÓW DZIECI 
PIERWSZOKOMUNIJNYCH 21.11. 
o 20.00.

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 
PowszeDnie: w magDaLenCe 7.00, 9.00, 
18.00, w kaPLiCy w DerDaCH 6.30; w Lesz-

nowoLi – 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 nie-

DzieLe 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. 
sPotkania gruP oDnowy w Du-

CHu świĘtym: „emmanueL” w każDy 
wtorek o 19.00 w Domu rekoLekCyjnym. 
„nowe jeruzaLem” w każDy Piątek o 19.15 

IMIENINY KSIĘŻY ANDRZEJÓW  
30 ListoPaDa moDLimy siĘ za soLenizantÓw  
na mszy św. o goDzinie 18.00.
RORATY W KOŚCIELE W ADWENCIE 

w tygoDniu o 6.30, w nieDzieLe goDzinki 
o nmP o goDzinie 9.00.
RORATY W LESZNOWOLI  
w Dni PowszeDnie (Pon.-soB.) o goDzinie 
7.00, w aDwenCie nie ma w kaPLiCy innyCH 
mszy św., za wyjątkiem i Piątku miesiąCa 
sPowieDzi oD 18.00 i mszy św. o 19.00  
oraz 22.12 – mszy za wstawienniCtwem  
św. CHarBeLa o goDzinie 19.00
MODLITWA ZA KSIĘŻY  
I O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE  

we Czwartek 1 gruDnia Po mszy św. 
o 18.00.
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 2 
gruDnia sPowieDŹ w kośCieLe oD goDziny 
16.00, msza św. o 7.00, 9.00, 16.30 
z uDziałem DzieCi oraz o goDzinie 18.00. 
moDLitwa wstawienniCza w kośCieLe oD 
17.00 Do 18.00. PrzeD PołuDniem uDamy siĘ 
Do CHoryCH.
NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH 
SOBÓT MIESIĄCA uroCzysty rÓżanieC 
z rozważaniami 3 gruDnia o goDzinie 17.00 
w kośCieLe. rÓżanieC w nieDzieLĘ 4 gruDnia 
Po mszy św. o 8.00.
PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU  
3 gruDnia o goDzinie 19. (w styCzniu nie ma 
Przygotowania), sam CHrzest 25 gruDnia 
o 11.00 (oraz 8.01.2023 r. goDzinie 11.00) 
Pary niesakramentaLne mają PonaDto DoDat-

kowe sPotkanie 3 gruDnia o 18.00 w Domu 
miłosierDzia.
WIECZÓR UWIELBIENIA w nieDzieLĘ 
4.12. goDzinie 19.00.
MSZA ŚW. W INTENCJI KÓŁ RÓŻAŃ-

COWYCH 5 gruDnia o goDzinie 18.00.
MSZA ŚW. ZA DUSZE W CZYŚĆCU 
CIERPIĄCE we wtorek 6 gruDnia na 
mszy św. o goDzinie 18.00.
MSZA ŚW. WYPOMINKOWA 9 gruDnia 
o 18.00.
REKOLEKCJE ADWENTOWE 
w DniaCH: 15, 16 i 17gruDnia.
MSZA ŚW. MAŁŻEŃSKA  

wyjątkowo 18 gruDnia o goDzinie 11.00.
W WIGILIĘ BOŻEGO NARODZENIA 
24 gruDnia nie ma wieCzornej mszy św. 
o goDzinie 18.00.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: gazeta.magdalenka@gmail.com 

Rzymskokatolicka Parafia  
św. Marii Magdaleny,

Magdalenka, 
ul. Ks. Kan. H. Słojewskiego 19

05-552 Magdalenka
www.parafiamagdalenka.pl

M a g d a l e n k a GAZETKĘ PRZYGOTOWALI: 
ks. dr Ryszard Gołąbek, pallotyn (redaktor naczelny),  
Teresa Jaskulska-Gil (sekretarz redakcji),  
Igor Majorkiewicz (projekt graficzny), Urszula Bulicz,  
Elżbieta i Karolina Brzozowskie, Monika Burkacka,  
ks. dr Mirosław Cholewa, Barbara Habich, Dorota Koprowska, 
Mirosława Osińska (korekta), Marlena Rowińska,  
ks. Andrzej Sokołowski.
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ROzMOwa

Proszę opowiedzieć czytelnikom naszej gazety  
o sobie.

Do magdaleńskiej parafii dołączyłam około 17 lat 
temu. Wraz z mężem, dwoma synami i mamą mieszka-
my w Łazach, miejscowości rodzinnej taty. Moją Alma 
Mater jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Warszawie. Łącznie spędziłam tam 10 lat studiu-
jąc teologię duchowości oraz – jako wolny słuchacz – 
filozoficzne podstawy teologii. 

Pracuję w Niepublicznej Integracyjnej Szkole Pod-
stawowej w Mysiadle jako nauczyciel religii oraz je-
stem nauczycielem tańca towarzyskiego. Taniec wy-
pełnia już 33 lata mojego życia, w tym także taniec  
z osobą niepełnosprawną. Zupełnie niezamierzenie 
udało nam się zdobyć tytuł Mistrzów Warszawy, Pol-
ski, Europy i Świata.

Przez kilka lat współpracowałam z Siostrami Mi-
sjonarkami Miłości w Warszawie i Łodzi posługując 
bezdomnym i ubogim oraz dzieciom z rodzin dysfunk-
cyjnych. Sporo czasu spędziłam na wyjazdach z sale-
zjanami i ich młodzieżą, dla której prowadziłam war-
sztaty taneczne.

Noszę w sobie wyjątkowe uczucie do Pseudo Dio-
nizego Areopagity i jego „Corpus Dionysiacum”, 
Grzegorza z Nyssy „Życia Mojżesza” oraz św. Jana 
od Krzyża i jego „Nocy ciemnej”. W czasach studiów 
całkowicie pochłonął mnie temat teologii negatywnej 
i niepoznawalności Boga oraz doświadczenia nocy ciemnej duszy 
i zmysłów. Wielką pomocą i inspiracją była wówczas filozofia św. 
Tomasza z Akwinu oraz, zmarłego niedawno, prof. Mieczysława 
Gogacza. Doświadczenie głębokiej ciemności w życiu wewnętrz-
nym św. Matki Teresy z Kalkuty było tematem, który opracowywa-
łam w ramach magisterium.

Wielką radość sprawia mi praca w ogrodzie oraz praca zawodo-
wa. Taniec jest ciekawym narzędziem, by móc przekazać nie tylko 
to, co reprezentuje w swojej sferze zewnętrznej. Całość dopełnia 
formacja we wspólnocie Emmanuel, która istotnie wspiera właści-
we ukierunkowanie wszelkiego działania oraz współpraca z mie-
sięcznikiem „Magdalenka”.
Co to znaczy, że ktoś jest teologiem?

W powszechnym znaczeniu teologia jest nauką o Bogu. Teolo-
giem więc jest ten, który posiada wiedzę o Bogu i owa wiedza zo-
stała zweryfikowana przez instytucję jaką jest uniwersytet. Wydaje 
się jednak, że takie określenie bardzo spłyca tę dziedzinę.  

Gdy rozpoczynałam studia, powiedziano nam, że „teologię 
studiuje się na kolanach”. Innymi słowy – teologiem jest ten, kto 
się modli. I rzeczywiście wydaje się to być dobrym określeniem. 
Ten, kto przebywa z Bogiem na modlitwie, tworzy z Nim bliską 
relację i wpatrując się w Niego, prawdziwie poznaje Boga. A to 

co pozna, pozostawia niezbywalny ślad w człowieku, ponieważ 
nie jest to wiedza, której zabraknie (1 Kor 13, 8), lecz Bóg, który 
jest Miłością.
Czym zajmuje się teolog na co dzień?

Zazwyczaj zależy to od tego, z „jakim” teologiem mamy  
do czynienia. Teolog Monika Burkacka zajmuje się przekazy-
waniem wiedzy o Bogu innym oraz nieustannym pogłębianiem 
własnej umiejętności poznawania Boga i Jego dzieł.
Jak ocenia Pani relacje między osobą wierzącą, a światem 
współczesnym i Kościołem dzisiaj?

To bardzo trudne pytanie i jednoznaczna odpowiedź wydaje się 
niemożliwa, ponieważ jest uzależniona od wielu czynników. Świat 
stworzony jest ze swojej natury dobry, a więc jako taki, winien nas 
kierować ku Bogu. I choć współczesna rzeczywistość wydaje się 
odciągać człowieka od tego, co transcendentne, jako osoba wierzą-
ca staram się i uczę dostrzegać ślad Stwórcy we wszystkim.
Teologia to dziedzina naukowa. Słusznie?

Wiara poszukuje zrozumienia, twierdził św. Anzelm z Canten-
bury, a teologia, która jest racjonalną refleksją nad prawdami obja-
wionymi, jest odpowiedzią na te poszukiwania. Ponieważ posiada 
swój przedmiot oraz metodologię, jest zaliczona w poczet dziedzin 
naukowych. 

Nasza pani teolog
Przedstawiamy Czytelnikom MONikę buRkacką, teolog, która prowadzi na łamach Magdalenki 
stałą rubrykę. Warto sprawdzić, jak teoria może pięknie łączyć się z praktyką życia.     

Rozmawiała Urszula Bulicz
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