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Od RedaktORa NaczelNegO

Jutrzenka na niebie. Iskierka na-
dziei. Tym bardziej oczekiwa-
na im trudniejsze życie i im 
większy strach przed nie-

wiadomą przyszłością. Tak było 
w Narodzie Wybranym przed 
przyjściem Chrystusa, tak było 
przez wieki i tak jest obecnie. 
Nadzieja daje nowy zapał, po-
wiew świeżości. I choć nadzieja 
zawieść nie może (Rz 5, 5), to jednak 
brak właściwego zrozumienia rzeczy-
wistości może – jak w przypadku Izraelitów wów-
czas – sprawić, że niewłaściwie wyciągnięte wnioski  
nie pozwolą zaistnieć w pełni całej łasce, którą Bóg 
dla człowieka przewidział. Ale Bóg nie rezygnuje 
i ciągle na nowo pragnie przychodzić do człowieka, 
jeśli tylko on potrafi uwierzyć nadziei.

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi – śpiewamy 
w jednej z kolęd. Oswobodzi przede wszystkim  
od grzechu, gdy staniemy przed Nim w sakramencie 

pokuty, nie od naszych nie-
przyjaciół, czy od naszych 
nałogów. Z tym, że musimy 
nawiązać współpracę z Bo-
giem, bo nie chce nas wy-
ręczać, ale współpracować. 
Gdy nawiążemy tę współpra-

cę, nadzieja nas nie zawiedzie, 
bo Bóg nigdy nie zawodzi!  
Na nadchodzące Święta wszy-

scy członkowie redakcji miesięczni-
ka „Magdalenka”, duszpasterze i siostry  

ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miło-
sierdzia życzą zatem wszystkim czytelnikom 
przede wszystkim nadziei, która pozwala z tych 
Świąt uczynić prawdziwą uroczystość Narodze-
nia Chrystusa napawającą wielką radością, że 
Bóg jest wśród nas. Że to nie tylko taki zwyczaj, 
taka sobie rodzinna sielanka, ale prawdziwa ra-
dość z Bożej obecności. Bóg się rodzi! Rodzi się 
dla nas, dla naszego zbawienia. 

FOT. UDOSTĘPNIŁ KS. ANDRZEJ SOKOŁOWSKI

Bierzmowanie 2022

Młodzież przygotowują-
ca się do sakramentu 
bierzmowania otrzyma-
ła indeksy, w których 

pilnie kolekcjonuje uczestnictwo we 
Mszach św. roratach, rekolekcjach 
adwentowych, a także comiesięczną 
spowiedź i spotkania w ramach kursu. 
Kolejne spotkanie będzie miało miej-
sce w niedziele 15 oraz 29 stycznia 
2023 r. po Mszy św. o 18.00.

Młodzież z naszej parafii spotyka 
się w każdą drugą niedzielę miesią-

ca o godzinie 18.00, aby w szczegól-
ny sposób uczestniczyć w Eucharystii.  
Po jej zakończeniu przechodzą do ka-
wiarenki, aby napić się herbaty, poroz-
mawiać. Ostatnio dołączyli również 
nowo bierzmowani oraz ich świadkowie, 
aby wspólnie cieszyć się sakramentem, 
który otrzymali. Zapraszamy całą mło-
dzież z naszej parafii do włączania się 
w to dzieło i doświadczenia radości, któ-
rą daje Pan Bóg poprzez innych ludzi. 

przygotował: ks. Andrzej Sokołowski

Błogosławionych 
Świąt
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Matką Chrystusa była zwykła 
kobieta, Maria, której anioł 
Gabriel zwiastował, że po-
rodzi Zbawiciela, którego 

poczęcie będzie niepokalane. Wcielenie 
Chrystusa poprzedziła zgoda Maryi na rea-
lizację planu Boga w Jej życiu, która słowa-
mi: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się 
stanie według Twego słowa (Łk 1, 38) od-
powiedziała na słowa Archanioła Gabriela. 

Mężem i opiekunem Maryi został 
dobry i uczciwy cieśla Józef 

Józefa cieślę też odwiedził Anioł i wy-
jawił mu, kim będzie syn Marii. Zasko-
czonemu i pełnemu wątpliwości Józefowi, 
powiedział we śnie: Z Ducha Świętego jest 
to, co się w Niej poczęło (Mt 1, 20).

Z Ewangelii św. Łukasza dowiaduje-
my się, że Józef wraz z małżonką, musieli 
udać się do Betlejem na spis powszech-
ny, zarządzony przez cesarza rzymskiego 
Oktawiana Augusta. Podróż do Betlejem 
nie była łatwa dla Maryi. Wraz z mężem 
musieli pokonać około 100 km górzystej 
drogi, co dla brzemiennej kobiety było 
nie lada wyzwaniem. Przecież jej dziecko 
miało się wkrótce narodzić. Gdy dotarli  
na miejsce, nie przywitano ich z otwartymi 
ramionami, nie było nawet dla nich miej-
sca w żadnej gospodzie. Maryja urodziła 
więc Dzieciątko i ułożyła Je w żłóbku  

pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imie-
niem Immanuel (Iz 7, 14). Oprócz wspo-
mnianego proroka zwykło się wymieniać 
innego – Micheasza, gdzie czytamy: A ty, 
Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród 
plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, 
który będzie władał w Izraelu, a pocho-
dzenie Jego od początku, od dni wiecz-
ności (Mi 5, 1). Sam Jezus twierdził, że 
swoim posłannictwem wypełnia starote-
stamentowe proroctwa. 

Narodzenie Boga to nie mit, ani jedna 
z baśni, które tak lubimy słuchać. To Wiel-
ka Prawda, którą musimy odkryć w sobie. 
Tak bowiem Bóg tak umiłował świat, że 
Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każ-
dy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał 
życie wieczne (J 3, 16).

Wierzysz, że się Bóg zrodził 
w betlejemskim żłobie, 
lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się 
w tobie (A. Mickiewicz).

Boże Narodzenie – ta piękna chwila 
może być początkiem naszego narodzenia. 
Wraz z Jezusem, Maryją, Józefem i pastusz-
kami, świętujmy je w tym roku szczególnie 
radośnie. Śpiewajmy całym sercem kolędy 
i bądźmy wrażliwi na siebie i potrzebujących 
pomocy. Dlaczego? Ponieważ odpowiedzią 
na Miłość, może być tylko miłość. 

na sianie (por. Łk 2, 1-7). Nocą, kiedy na-
rodził się Jezus, niedaleko Betlejem paste-
rze strzegli stad. Zobaczyli anioła, który 
oznajmił im nowinę, że właśnie narodził 
się Zbawiciel. Odczuli wielką radość, gdy 
ujrzeli Dzieciątko. Opowiedzieli o tym 
zdarzeniu innym ludziom i o tym co wi-
dzieli i słyszeli (por. Łk 2, 17-20).

W grocie, Jezusa i Maryję 
 odwiedzili Mędrcy ze Wschodu

Święty Mateusz wśród wydarzeń zwią-
zanych z narodzinami Chrystusa, opowia-
da o odwiedzinach Mędrców ze Wschodu, 
prowadzonych przez Gwiazdę Betlejem-
ską. Oddali pokłon Jezusowi i wręczyli 
cenne dary, gdyż to właśnie oni rozpozna-
li obecną w Nim tajemnicę zbawiającego 
Boga (por. Mt 2, 11). 

A stało się to wszystko,  
aby się wypełniło Słowo Pańskie

Historia narodzin Chrystusa, przedsta-
wiana przez Ewangelistów, jest powszech-
nie znana. Warto jednak przypomnieć 
słowa świętego Mateusza, który mówił: 
A stało się to wszystko, aby się wypełni-
ło Słowo Pańskie wypowiedziane przez 
proroka (Mt 1, 22). Izajasz, wielki prorok 
Starego Testamentu, zapowiadał przyszłe 
narodziny Mesjasza w następujących sło-
wach: Sam Pan da wam znak: Oto panna 

HistORia biblijNa i jej bOHateROwie
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Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Bóg tak bardzo ukochał ludzi, że aby zapewnić im  
zbawienie, zesłał na Ziemię swego Syna, którego od dawna zapowiadali prorocy. 

Barbara Habich
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Oczami teOlOga

Tajemnica 
Wcielenia 
– uchwycić 
niepojęte

Przez „Wcielenie” Kościół rozumie tajemnicę zjednocze-
nia natury boskiej i ludzkiej w jednej osobie – Jezusie 
– Synu Bożym. Chrystus jest prawdziwym Bogiem i – 
jednocześnie – prawdziwym człowiekiem, w którym 

natura ludzka i boska nie są ze sobą zmieszane, lecz zjednoczone 
w sposób trudny do uchwycenia przez ludzki rozum (por. KKK 
461-463; 483).

Wcielenie – Bóg i Człowiek
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądali-

śmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, 
pełen łaski i prawdy (J 1, 14). Jezus, zrodzony z niewiasty – Maryi, 
był podobny do człowieka we wszystkim, oprócz grzechu. Tak, jak 
każdy z nas, pracował siłą własnych rąk, poznawał ludzkim umy-
słem i kochał ludzkim sercem. Wszedł w rzeczywistość ziemską 
z jej uwarunkowaniami społecznymi i kulturowymi (por. DM 10). 

Poprzez Wcielenie, Syn Boży zjednoczył się z każdym czło-
wiekiem (por. KDK 22). Stał się prawdziwie Emmanuelem – Bo-
giem z nami (por. Mt 1, 23). 

Syn Boży stał się człowiekiem, aby zbawienie mogło się urze-
czywistnić, a wiara we Wcielenie jest tym, co zdecydowanie 
wyróżnia chrześcijaństwo. Po tym poznajecie Ducha Bożego:  

każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele,  
jest z Boga (1 J 4, 2). Wcielenie ma więc charakter odkupieńczy 
(por. KKK 309, 461).

Herezje – Wcielenie błędnie zrozumiane 
Zrozumienie i interpretacja tajemnicy Wcielenia już od po-

czątku istnienia chrześcijaństwa nastręczała wielu trudności. Stąd 
błędne nauki – herezje, które pojawiły się przy okazji prowadzo-
nych na ten temat rozważań. Między wieloma pojawili się, m.in. 
dokeci, którzy negowali prawdziwość człowieczeństwa Jezusa. Na 
soborze nicejskim w 325 roku potępiono Ariusza, który przyjmo-
wał, że Syn Boży pochodził z nicości i z innej substancji niż Ojciec 
(Sobór Nicejski I: DS 126, 130). Sobór chalcedoński w 451 roku 
sprzeciwił się natomiast monofizytom i wyznał: (...) uczymy jed-
nogłośnie wyznawać, że jest jeden i ten sam Syn, nasz Pan Jezus 
Chrystus, doskonały w Bóstwie i doskonały w człowieczeństwie, 
prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony z duszy rozumnej 
i z ciała, współistotny Ojcu co do Bóstwa, współistotny nam co do 
człowieczeństwa, „we wszystkim... z wyjątkiem grzechu” (Hbr 4, 
15). Przed wiekami zrodzony z Ojca jako Bóg, w ostatnich cza-
sach narodził się dla nas i dla naszego zbawienia jako człowiek 
z Maryi Dziewicy, Bożej Rodzicielki (Sobór Chalcedoński: DS 
301-302).

Wcielenie – dostrzec niewidzialne
Wcielenie jest niewysłowionym darem, który Bóg ofiarował 

swojemu ludowi. Dzięki niemu możemy zobaczyć Tego, który 
jest nieuchwytny dla zmysłów – niewidzialny dla oka i niepojęty 
dla umysłu. Możemy uchwycić Go w formie obrazu – Syna Boże-
go, Dobrego Pasterza, Dzieciątka Jezus czy Emmanuela. Niegdyś 
Bóg, który nie ma ani ciała, ani twarzy, nie mógł absolutnie być 
przedstawiany na obrazie. Ale teraz, gdy ukazał się nam w ciele 
i żył wśród ludzi, mogę przedstawić na obrazie to, co zobaczyłem 
z Boga... Z odsłoniętym obliczem kontemplujemy chwałę Pana 
(św. Jan Damasceński, De sacris imaginibus orationes, 1, 16: PG 
96, 1245 A). 

Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jedno-
rodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy,  
nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3, 16).  
Wejście Boga w świat i człowieczeństwo  
zmieniło i zmienia bieg historii zbawienia  
nieodwracalnie. Urzeczywistnia je,  
a Nieuchwytny i Niepoznawalny Bóg staje się 
bliski. Staje się Emmanuelem  
– Bogiem z nami (por. Mt 1, 23).

Monika Burkacka, teolog

FOT. PIXABAY
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Zbliża się Uroczystość Bożego Narodzenia, która jest 
pamiątką najważniejszego wydarzenia w historii świa-
ta, bo Słowo Ciałem się stało (J 1, 14), Syn Boży przy-
szedł na świat i stał się człowiekiem. W tych dniach 

świątecznych to właśnie mamy rozważać i przeżywać radość,  
że Bóg jest Emmanuelem, Bogiem z nami.

1. Śpiewajmy, śpiewajmy  
– kolędy mają nie tylko jedną zwrotkę i refren

Wigilia oznacza czuwanie i oczekiwanie na przyjście Pana 
na Ziemię. Wieczór wigilijny ma być zatem takim modlitewnym 
czuwaniem, dlatego w ten wieczór, w czasie wieczerzy wigi-
lijnej, śpiewamy kolędy, w których rozważamy treści związane 
z tym wydarzeniem. Pierwsza podpowiedź – warto się przy-
gotować duchowo do kolędowania w rodzinie i z przyjaciółmi, 
zaopatrzyć się w śpiewniki lub przynajmniej w telefony, gdzie 
także w Internecie znajdziemy teksty wszystkich kolęd, abyśmy 
mogli śpiewać więcej niż jedną zwrotkę i refren, tym bardziej, 
że w wielu kolędach jest tyle bogatej treści do rozważania. Nie 
warto dokonywać szaleńczych nadmiernych przygotowań domu, 
domowników i otoczenia. 

2. Czytajmy Ewangelię,  
pomódlmy się razem z całą rodziną

Czuwamy przed Mszą św. o północy – zwaną Pasterką – i do-
brze jest wypełnić wieczór wspólnym kolędowaniem, zanim pój-
dziemy do kościoła. Abyśmy mieli siły do czuwania i śpiewania, 
zasiadamy przy wspólnym stole, według naszej tradycji potrawy 
mają być bezmięsne. Druga podpowiedź – stół może być skrom-
niej zastawiony, ale ważne, by wieczerzę rozpocząć czytaniem 
Ewangelii, wspólną modlitwą i dzieleniem się pobłogosławio-
nym opłatkiem oraz dobrym słowem – życzeniami. Niech mają 
one więcej charakteru duchowego odnoszącego się do wydarze-
nia które świętujemy. Nie warto przygotowywać nieskończonej 
ilości dań, których i tak nie damy rady nawet spróbować. Zwykle 
zostawialiśmy jedno puste nakrycie dla niespodzianego gościa, 
w tym roku możemy zaprosić do naszego stołu Ukraińców, któ-
rzy musieli uciekać ze swojego kraju przed wojną.

3. Porozmawiajmy dla odmiany o wierze,  
a nie o polityce

Trzecia podpowiedź – dobrze, aby rozmowy przy stole rów-
nież były budujące naszą wiarę. Może to będzie dobre wspo-

minanie tych, co już odeszli do wieczności, albo starsi mogą 
powspominać swoje dziecięce lata. Można też dzielić się tym, 
co w ostatnim roku zbudowało naszą wiarę i za co szczególnie 
jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, i za co jesteśmy wdzięczni lu-
dziom. Nie warto podejmować tematów mocno dzielących Pola-
ków, czy to politycznych, czy innych.

4. Prezenty mają iść w parze  
z wyrażaniem miłości i szacunku

Tego wieczoru obdarowujemy się prezentami. Nie muszą być 
one nadzwyczaj drogie, ale dobrze, żeby wyrażały naszą wza-
jemną miłość i szacunek. Czwarta podpowiedź – w niektórych 
domach przy wręczaniu upominków przez św. Mikołaja lub 
anioła są zadawane zagadki dotyczące albo Ziemi Świętej albo 
wydarzeń biblijnych albo prośba o zaśpiewanie jakiejś kolędy, 
czy inne – to dobra okazja aby zdobywać wiedzę o Bożym Na-
rodzeniu i okolicznościach związanych z Wcieleniem. Nie war-
to skupiać się nadmiernie na drogich prezentach, poddając się 
amokowi zakupów.

5. Z okazji Świąt przystąpmy do Stołu Pańskiego
Uwieńczeniem wieczoru jest udział całej rodziny we Mszy 

św. o północy, zwanej Pasterką. Piąta podpowiedź brzmi – waż-
ne, aby wcześniej wziąć udział w rekolekcjach i przystąpić do 
spowiedzi świętej, by przyjąć Ciało Chrystusa w Komunii św. 
Bo o to ostatecznie chodzi, aby Bóg mógł narodzić się w nas 
przez miłość – pojednanie z Bogiem i z ludźmi oraz na sposób 
sakramentalny przez Komunię świętą. 

Zapytaliśmy Księdza Proboszcza, jaki jest przepis na prawdziwie chrześcijański sposób  
świętowania Wigilii Bożego Narodzenia. Ksiądz podzielił się z nami pięcioma radami.

ks. Mirosław Cholewa

Chrześcijańska Wigilia  
– jaka ma być?
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zapytaj księdza



wizyta duszpasteRska ad 2022/23

Ksiądz z wizytą
Ksiądz Proboszcz, który przygotował plan tegorocznej wizyty duszpasterskiej zastrzega,  
że kolęda planowana jest w poniższym porządku, ale może ulec zmianie, jeśli wystąpią  
nieprzewidziane przeszkody. Jest prośba o wcześniejsze zgłoszenia nowych mieszkańców.

Opracował: ks. prob. Mirosław Cholewa
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CZWARTEK 5.01.2023, OD GODZ. 17.00.
Łazy, ul. Łączności – strona parzysta od ul. Spokojnej  
do Al. Krakowskiej, Łazy, ul. Wrzosowa i Miła.
(2 księży) Łazy, ul. Łączności – numery parzyste od Al. Krakowskiej (z budyn-
kiem na Al. Krakowskiej) do ul. Spokojnej z obu stron ul. Łączności.
(1 ksiądz) Łazy, ul. Wrzosowa i Miła.

SOBOTA 7.01.2023, OD GODZ. 9.00.
Władysławów. 
(3 księży) ul. Wojska Polskiego – z obu końców ulicy (z przyległymi).
(1 ksiądz) ul. Zielona, ul. Pełni Księżyca i ul. Motocyklistów.

NIEDZIELA 8.01.2023, OD GODZ. 16.00.
Łazy ul. Łączności od Al. Krakowskiej do ul. Cichej. 
(1 ksiądz) łącznie z budynkami na Al. Krakowskiej, ul. Cicha.

PONIEDZIAŁEK 9.01.2023, OD GODZ. 17.00.
Łazy, ul. Łączności strona parzysta od Derd do ul. Spokojnej, 
Magdalenka, ul. Sosnowa i Paprociowa.
(2 księży) Łazy, ul. Łączności strona parzysta od Derd  
do Spokojnej – z obu końców ulicy.
(1 ksiądz) Magdalenka, ul. Sosnowa i Paprociowa.

WTOREK 10. 01. 2023, OD GODZ. 17.00.
Łazy, ul. Kwiatowa. 
(3 księży) od obu końców ulicy.

ŚRODA 11.01.2023, OD GODZ. 17.00.
Derdy (Walendów), ul. Bukietowa i przyległe, Łazy,  
Al. Krakowska (na odcinku od Marysina do Radiostacji),  
Łazy, ul. Perłowa i Diamentowa.
(1 ksiądz) Derdy (Walendów), ul. Bukietowa i przyległe.
(1 ksiądz) Łazy, ul. Perłowa i Diamentowa.
(1 ksiądz) Łazy, Al. Krakowska od Marysina do Radiostacji.

CZWARTEK 12.01.2023, OD GODZ. 17.00.
Łazy, ul. Wiejska i przyległe.
(3 księży) ul. Wiejska – od Al. Krakowskiej do ul. Wrzosowej wraz z ul. 
Sezamkową (razem z Wiejską 47abc) i przyległymi.
(1 ksiądz) Łazy, ul. Wiejska – od kościoła do Wrzosowej. 

PIĄTEK 13.01.2023, OD GODZ. 17.00.
Magdalenka, ul. Wiśniowa, ul. Pionierów  
i Brzozowa (od ul. Wiśniowej do Jarzębinowej i ul. Ogrodowa).
(1 ksiądz) Magdalenka, początek na ul. Pionierów od Leśnej i dalej na ul. Wiś-
niowej od Brzozowej (łącznie z budynkami przy ul. Leśnej i Brzozowej między 
ul. Wiśniową i Pionierów). 
(1 ksiądz) ul. Ogrodowa – początek od ul. Brzozowej.

SOBOTA 14.01.2023, OD GODZ. 9.00.
Wilcza Góra i Gajówka. 
(2 księży) na ul. Jasnej – łącznie z ulicami prostopadłymi (z obu końców ulicy) 
i Gajówka.

WTOREK 27.12.2022, POCZĄTEK O 17.00.
Wólka Kosowska, Łazy Radiostacja.
(2 księży) jeden rozpocznie na ul. Polnej i ul. Nadrzecznej,  
przejdzie na Al. Krakowską, drugi na Al. Krakowskiej po stronie parzystej 
i wróci drugą stroną Al. Krakowskiej. 
(1 ksiądz) Radiostacja od budynków przy ul. Przyszłości do p. Stręków  
na Al. Krakowskiej.

ŚRODA 28.12.2022, OD GODZ. 17.00.
Łazy, ul. Spokojna, ul. Marzeń i Szmaragdowa,  
ul. Alpejska i Słowicza, ul. Konwaliowa, ul. Podleśna  
(za Al. Krakowską w okolicach Usługowej),  
ul. Usługowa i Dolna.
(1 ksiądz) Łazy, ul. Alpejska. 
(2 księży) Łazy, ul. Słowicza, ul. Podleśna  
(za Al. Krakowską w okolicach Usługowej), ul. Usługowa i Dolna.
(1 ksiądz) Łazy, ul. Spokojna, ul. Marzeń i Szmaragdowa.
(1 ksiądz) Łazy, ul. Konwaliowa.

CZWARTEK 29.12.2022, OD GODZ. 17.00.
Kolonia Warszawska i ul. Ułanów. 
(4 księży) z obu krańców miejscowości. 

PIĄTEK 30.12.2022, OD GODZ. 17.00.
Marysin, ul. Zdrowotna, ul. Ludowa wraz z przyległymi  
(ul. Góralska, ul. Strumykowa, ul. Karmazynowa, ul. Srebrna),  
ul. Lazurowa, ul. Gruntowa przy Ludowej.
(1 ksiądz) rozpocznie ul. Zdrowotną od strony ul. Lazurowej. 
(3 księża) ul. Ludowa – z obu końców ulicy wraz z przyległymi.

PONIEDZIAŁEK 2.01.2023, OD GODZ. 17.00. 
Łazy, ul. Wąska. 
(3 księży) z obu końców ulicy. 

WTOREK 3.01.2023, OD GODZ. 17.00.
Marysin, Al. Krakowska, ul. Krzywa, Łazy, Al. Krakowska  
(od ul. Kwiatowej do Marysina).
(1 ksiądz) Łazy, Al. Krakowska – od ul. Kwiatowej do Marysina  
(początek stroną nieparzystą od ul. Kwiatowej wraz z budynkami  
na ul. Gruntowej przy Al. Krakowskiej).
(1 ksiądz) ul. Krzywa z przyległymi – ksiądz rozpocznie  
od Al. Krakowskiej.
(1 ksiądz) Marysin, Al. Krakowska – ksiądz rozpocznie  
od strony ul. Krzywej.

ŚRODA 4.01.2022, OD GODZ. 17.00.
Łazy, ul. Łączności – strona nieparzysta od Derd do ul. Cichej. 
(2 księża) ul. Łączności – strona nieparzysta (księża rozpoczną 
 od strony Derd).
(1 ksiądz) ul. Łączności – od ul. Cichej w stronę Derd.



(2 księży) na ul. Przyleśnej i Polnej z obu końców ulicy.
(1 ksiądz) ul. Żwirowa. 

PONIEDZIAŁEK 16.01.2023, OD GODZ. 17.00.
Magdalenka, ul. Słoneczna i Jarzębinowa,  
ul. Klonowa – początek od ul. Sosnowej.
(2 księża) Magdalenka, ul. Słoneczna na odcinku od ul. Lipowej do ul. Ja-
rzębinowej i ul. Jarzębinowa – początek na Jarzębinowej od Sosnowej i na ul. 
Słonecznej od Lipowej.
(1 ksiądz) Magdalenka, ul. Klonowa – początek od ul. Sosnowej.

WTOREK 17.01.2023, OD GODZ. 17.00.
Magdalenka, ul. Graniczna, ul. Świerkowa, część ul. Słonecznej  
od ul. Lipowej do Granicznej, ul. Modrzewiowa. 
(2 księży) Magdalenka, ul. Świerkowa i ul. Graniczna.
(1 ksiądz) ul. Słoneczna od ul. Lipowej do ul. Granicznej.
(1 ksiądz) ul. Modrzewiowa – początek od ul. Granicznej.

ŚRODA 18.01.2023, OD GODZ. 17.00.
Kuleszówka. 
(3 księży).

CZWARTEK 19.01.2023, OD GODZ. 17.00.
Łazy, ul. Polna do nr. 12 przy Familijnej i ul. Familijna,  
Magdalenka, ul. Jałowcowa.
(2 księża) Magdalenka, ul. Jałowcowa – z obu końców ulicy.
(2 księża) Łazy, ul. Familijna i Polna – z obu końców ulicy.

PIĄTEK 20.01.2023, OD GODZ. 17.00.
Łazy, ul. Koncertowa, ul. Teatralna i przyległe.
(3 księży) ul. Koncertowa i Teatralna oraz całe nowe osiedle przy oczyszczalni. 

SOBOTA 21.01.2023, OD GODZ. 9.00.
Łazy, ul. Podleśna z przyległymi, Sękocin Las. 
(1 ksiądz) ul. Szklarniowa, Al. Krakowska i Sękocin Las, ul. Czetwertyńskiej, 
ul. Cedrowa, Cyprysowa i pozostałe.
(2 księża) ul. Jasna wraz z osiedlem „Aura Magdalenki”.
(2 księża) na ul. Podleśnej – początek z obu końców ulicy wraz z przyległymi.

PONIEDZIAŁEK 23.01.2023, OD GODZ. 17.00.
Łazy II, ul. Produkcyjna 8, ul. Lokalna i Produkcyjna.
(2 księża) Łazy II, nowy blok – ul. Produkcyjna 8.
(1 ksiądz) ul. Lokalna i Produkcyjna. 

WTOREK 24.01.2023, OD GODZ. 17.00.
Łazy II, ul. Przyszłości 7, 9,11.
(1 ksiądz) Łazy II, ul. Przyszłości 7.
(1 ksiądz) ul. Przyszłości 9.
(1 ksiądz) ul. Przyszłości 11.

ŚRODA 25.01.2023, OD GODZ. 17.00.
Magdalenka, ul. Leśna. 
(3 księży) z obu krańców ulicy.

CZWARTEK 26.01.2023, OD GODZ. 17.00.
Magdalenka przy kościele – całe osiedle. 
(1 ksiądz) rozpoczyna od ul. Posępnej, ul. ks. Słojewskiego 17 i 19A, ul. 
Grójeckiej. 
(1 ksiądz) ul. Wesoła od ul. Kaczeńców. 
(1 ksiądz) na ul. Zielonej od ul. Kaczeńców, ul. Kwiatowej i Środkowej.
(1 ksiądz) od ul. Krańcowej i potem na ul. Piaskowej od ul. Kaczeńców.

PIĄTEK 27.01.2023, OD GODZ. 17.00.
Magdalenka, ul. Okrężna. 
(2 księży) z obu stron ulicy. 

SOBOTA 28.01.2023, OD GODZ. 9.00.
Łazy pod Masztem.  
(1 ksiądz) ul. Projektowana, ul. Mała, ul. Środkowa i Skrajna.
(1 ksiądz) kolejno: ul. ks. Słojewskiego (na odcinku od cmentarza do szkoły), 
ul. Rolna i Irysowa, ul. Makowa, Łączności 1D i 1J,  
ul. Ks. Słojewskiego, ul. Rolna.
(1 ksiądz) ul. Masztowa, ul. Różana i Sosnowa. 
(1 ksiądz) ul. Łączności (na odcinku od cmentarza do ul. Polnej  
strona parzysta i nieparzysta – początek od cmentarza),  
ul. Lipowa (oraz ul. Łączności 5 i 7).

PONIEDZIAŁEK 30.01.2023, OD GODZ. 17.00. 
Łazy, ul. Łączności – strona parzysta od p. Grochalów  
na Al. Krakowskiej do ul. Polnej i ul. Agatowa.
Magdalenka, ul. Lipowa, ul. Ks. Słojewskiego do kościoła.
(1 ksiądz) Magdalenka, ul. Lipowa i ul. Ks. Słojewskiego  
(początek od ul. Słonecznej do kościoła),  
ul. Lipowa, numery parzyste wszystkie razem 10 przy ul. Brzozowej.
(2 księża) Łazy, ul. Łączności – strona parzysta z obu stron  
(jeden z księży rozpocznie od p. Grochalów przy Al. Krakowskiej,  
drugi od ul. Polnej wraz z Agatową).

WTOREK 31.01.2023, OD GODZ. 17.00.
Magdalenka, ul. Akacjowa, ul. Brzozowa  
– od ul. Lipowej do Granicznej,
ul. Orzechowa.
(1 ksiądz) Magdalenka, ul. Akacjowa.
(1 ksiądz) ul. Brzozowa – od ul. Lipowej do Granicznej.
(1 ksiądz) ul. Orzechowa – początek od ul. Sosnowej.

ŚRODA 1.02.2023, OD GODZ. 17.00.
Łazy, ul. Kształtki, ul. Dobra, ul. Daleka i Bliska. 
(3 księży) wspólne kolędowanie od godz. 20.00.

SOBOTA 4.02.2023, POCZĄTEK O GODZ. 9.00.
osiedle „Willa Magdalenka”. 
(4 księża) z obu stron osiedla.

NIEDZIELA 5.02.2023, OD GODZ. 16.00.
Łazy, ul. Przyjazna i pobliskie.
(1 ksiądz) Łazy, ul. Przyjazna, ul. Grażyny oraz ul. Polna nr. 16a i 6,  
ul. Sasanki.

PONIEDZIAŁEK 6.02.2023, OD GODZ. 17.00.
Magdalenka, ul. Polna. 
(2 księży) z obu stron. 

WTOREK 7.02.2023, OD GODZ. 17.00.
Magdalenka, ul. Dębowa, Lesznowola, ul. Końcowa. 
(1 ksiądz) Magdalenka, ul. Dębowa od ul. Sosnowej.
(2 księży) Lesznowola, ul. Końcowa.

ŚRODA 8.02.2023, OD GODZ. 17.00.
Osiedle „Słoneczna Magdalenka”. 
(3 księży) ul. Olchy i przyległe. 

CZWARTEK 9.02.2023, OD GODZ. 17.00.
Łazy, ul. Łączności – strona nieparzysta od ul. Rolnej  
do Al. Krakowskiej włącznie (do p. Rękawków) wraz z ul. Krótką.
Łazy II, ul. Przyszłości 2, 3, 4, 6, ul. Pozytywna, Perspektywy 
i przyległe.
(1 ksiądz) Łazy II, ul. Przyszłości 2, 3, 4, 6, ul. Pozytywna i ul. Perspektywy.
(2 księży) Łazy, ul. Łączności – strona nieparzysta od ul. Rolnej  
do Al. Krakowskiej włącznie (do p. Rękawków) wraz z ul. Krótką.

Magdalenka     7 



 Józef Piłsudski i Ignacy Jan Paderewski (styczeń 1919)

 W święto Niepodległości sfilmowano rozmowy o wolności,  
które mogli obejrzeć wszyscy uczniowie.  W 2016 r. ks. Kaczkowski był ambasadorem Światowych Dni Młodzieży.

8     Magdalenka	

mam tO z bibliiwieści ze szkół

l Film o śp. ks. Janie Kaczkowskim  
7 listopada 2022 r. wszyscy uczniowie na-
szego liceum mieli okazję uczestniczyć 
w projekcji filmu „Johnny” w kinie Cine-
ma City Janki. Ksiądz Jan był założycie-
lem i dyrektorem Puckiego Hospicjum pw. 
św. Ojca Pio, i tam pomagał odnaleźć sens, 
cel i radość życia w chorobie. Chociaż 
sam terminalnie chory, „zarażał” optymi-
zmem, zdumiewał dystansem i poczuciem 
humoru z jakim podchodził do, jak sam to 
określił, roli „onkocelebryty”. Zobaczyli-
śmy, jak ważną rolę w życiu księdza Kacz-
kowskiego odegrał patron naszej szkoły 
bł. ks. Jerzy Popiełuszko, którego to pro-
sił o wstawiennictwo w chwilach lęku 
i wątpliwości. Film wywołał w nas ważne  

Uczniowie mieli w minionym miesiącu okazje do wielu rozmów i refleksji. Powód?  
Niezłomna postawa ks. Kaczkowskiego przypomniana w filmie „Johny”,  
rozmowy o wolności i potrzeba wsparcia osoby potrzebującej.

Dorota Koprowska, dyrektor KLO

i obejrzeć krótki film o tematyce niepod-
ległościowej.
l Pomoc ze szkoły Tegoroczne mikołajki 
przeznaczyliśmy na pomoc naszemu na-
uczycielowi panu Jackowi Kitlińskiemu, 
który uczył w naszym liceum od począt-
ku. Choroba uniemożliwiła dalszą obec-
ność w szkole, ale poprzez odwiedziny, 
modlitwę i pomoc materialną nasza przy-
jaźń trwa dalej. 

Wszystkim Czytelnikom Magdalenki 
życzymy błogosławionych  
Świąt Bożego Narodzenia  
i pełnego miłości płynącej  
od Nowonarodzonego Jezusa 
roku 2023. 

refleksje i pokazał, jak można sobie radzić 
w trudnych sytuacjach, których czasem 
doświadczamy.
l Wolność kocham i rozumiem 10 li-
stopada, w związku z obchodami 104. 
rocznicy odzyskania niepodległości, 
uczniowie naszej szkoły o symbolicz-
nej godzinie 11.11 przystąpili do akcji 
uroczystego śpiewania hymnu. Wcześ-
niej samorząd szkolny przeprowadził 
wywiady wśród uczniów klas I-IV  
na temat ich wiedzy i emocji związanych 
z tym świętem. Padły ważne słowa na te-
mat wolności, patriotyzmu, roli tradycji 
i świadomości narodowej. Na czwartej 
godzinie lekcyjnej wszyscy mieli okazję 
wysłuchać najciekawszych wypowiedzi 

Ważne tematy
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Właściwie cały okres Ad-
wentu, a nawet wcześ-
niej, to już celebrowanie 
„okazji” w kolorowym 

świecie nazywanym „magią świąt”. Już 
samo określenie wydaje się wyraźnym 
nadużyciem. Nadchodzące wydarzenie 
to przecież czas, który powinniśmy po-
święcić na rozmyślania i rekolekcje, aby 
z czystym sercem móc przeżywać jedną 
z najważniejszych chwil w historii – Na-
rodzenie Jezusa. 

Adwent
Ogromna odpowiedzialność za ten 

okres w szkole spoczywa na barkach ka-
techetów i wychowawców. Ci pierwsi od-
powiedzialni są za wspieranie uczniów 
w ich wysiłku duchowym. W szkołach 
organizowane są rekolekcje, które mają 
na celu przygotowanie duchowe. Wycho-
wawcy winni stwarzać przestrzeń rados-
nego oczekiwania. W tym czasie w szcze-
gólny sposób należy zaznaczyć znaczenie 
uczestnictwa w roratach. Najmłodsi są 
zdani wyłącznie na dorosłych i ich 
aktywność. Starsi, kształtując sa-
modzielność, niech otrzymują 
słowa wsparcia i motywacji 
do pracy nad własnym roz-
wojem. Na straży tradycji 
w zakresie rozwoju du-
chowości najmłodszych 
zawsze stoi rodzina, 
a szkoła powinna 
wspierać wychowaw-
czą jej funkcję.

Tradycje szkolne 
W okresie Adwentu 

tradycje szkolne opierają 

fundamencie wartości. Formy także by-
wają rozmaite – od pantomimy, przez 
klasyczne przedstawienia z podziałem na 
sceny, aż po musicale. Po takim przedsta-
wieniu także jest przestrzeń na zorgani-
zowanie akcji charytatywnej.

Kolędowanie Wspólne kolędowanie 
może w szkole przybierać różne formy. 
Mogą to być duże imprezy (przypomina-
jące dawne akademie), podczas których 
uczniowie prezentują swoje uzdolnienia 
muzyczne. W innym przypadku mogą 
to być imprezy klasowe realizowane, np. 
podczas godziny wychowawczej lub pod-
czas lekcji muzyki lub katechezy. Bywa 
i tak, że kolędowanie może przerodzić 
się w projekt, którego efektem będzie 
wydanie płyty CD z kolędami śpiewa-
nymi przez poszczególne klasy (tak zro-
biono np. w szkole Da Vinci w Kosowie, 
a dobrowolne wpłaty za zakup płyt prze-
znaczone zostały na pomoc dzieciom 
z domu dziecka).

Pierniczkowanie Wypieki szkolne, 
którym towarzyszą pyszne zapachy. Im-
prezy mają charakter integracyjny i czę-
sto najmłodszym towarzyszą ich rodzi-
ce, a czasami także dziadkowie. Świeżo 
upieczone pierniczki są dekorowane 
przez dzieci i jako upominki zabierane 
do domu. Często bywają także wykorzy-
stywane na kiermaszach.

Gazetka świąteczna W niektórych 
szkołach wydawane są gazetki świątecz-
ne. Mają one formę drukowanych bądź 

elektronicznych publikacji. Artykuły, 
grafiki i fotografie do gazetek są 

często tworzone w trakcie zajęć 
kół przedmiotowych.

Kiermasze świąteczne i akcje 
charytatywne Mogą stanowić 
projekt sam w sobie lub towarzy-
szyć innym aktywnościom.

Warto, abyśmy wszyscy 
wspierali idee pomagania. 
Święta to czas, w którym każ-
dy powinien zaznać odrobinę 

szczęścia. 

się na organizacji działań, których celem 
jest integracja uczniów w obszarze reali-
zacji projektów związanych z Bożym Na-
rodzeniem. Spośród realizacji najczęściej 
spotykamy:

Szkolne lub klasowe mikołajki Im-
prezy te mają charakter zabawowy, ale 
mogą im towarzyszyć zbiórki funduszy 
lub konkretnych rzeczy przeznaczonych 
na realizację jakiegoś celu charytatywne-
go. Często spotykane są loterie, festiwale 
kostiumowe, projekcje filmów oraz gry 
i zabawy przy muzyce.

Jasełka Tradycją wielu szkół jest 
przygotowywanie corocznych przedsta-
wień teatralnych, które mogą przyjmo-
wać różnorodne formy. Treścią nadrzęd-
ną jest wydarzenie narodzin Jezusa, które 
coraz częściej w szkolnych scenariuszach 
bywa osadzane w różnych ramach hi-
storii i może odbywać się współcześnie. 
Przedstawienia te poruszają treści aktu-
alne, które osadzone są na konkretnym  

Boże Narodzenie 
we współczesnej szkole
Kolejne Święta Bożego Narodzenia przed nami.  
Czas radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela poprzedza, 
jak co roku, festiwal marketingu i reklamy.  
Jak w tym wszystkim odnajduje się szkoła?

Jacek Kwiatkowski, pedagog
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Jak mówią, ich prawie dorosłe dzie-
ci – wszędzie czują się jak u siebie 
w domu, jednak to, co kiedyś było 
fascynacją, dziś nie robi już na mło-

dzieży wrażenia. Taki czas życia.
Po 70 latach dostojni Jubilaci odnowili 

przysięgę małżeńską, wypowiedzieli słowa: 
Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość mał-
żeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. 
Ucałowali Krzyż i przy owacjach zgromadzo-
nych w kaplicy uściskali się, przytulili i poca-
łowali. Wzruszający moment, który wszyscy 
zapamiętamy i niech stanie się przykładem 
dla licznie zgromadzonych młodych mał-
żeństw tej nowo powstającej młodej parafii 

Niecodzienna uroczystość miała miejsce 6.11.2022 w Lesznowoli. Kaplica nie pomieściła wiernych, 
którzy licznie przybyli na Mszę św. o godzinie 11.00, aby wraz z Jubilatami: Państwem Anielą  
i Marianem Gajewskimi wraz z ich rodziną dziękować Bogu za dar Ich miłości i małżeństwa.

ks. Artur Felszer

że skoro tu są (na ślubnym kobiercu) i chcą 
ślubować miłość. Niech popatrzą na drugą 
osobę, jak na swoje życiowe powołanie, niech 
popatrzą na nią jak na swój krzyż. Popatrzcie 
na siebie i usłyszcie te ważne słowa: Odnala-
złeś swój krzyż. To jest twój krzyż. Ten krzyż 
jest do kochania, do noszenia go przy sobie, 
krzyż, który nie jest do wyrzucenia, nie pokuś 
się nigdy żeby go zamienić na inny, ten jest 
najlepszy dla ciebie, ten krzyż jest do cenie-
nia go, do przytulania, do całowania. Nieraz 
upadniesz pod nim, ale wstawaj i bierz go na 
ramiona, bierz go znów i nie licz potknięć, nie 
licz upadków, ale wstawaj i idź z tym krzyżem 
dalej, nigdy się nie poddawaj, idziesz do nie-
ba. To ten krzyż nauczy cię cierpliwości i że 
miłość nigdy nie ustaje i wszystko znosi, wie-
rzy i nigdy się nie poddaje. Krzyż reprezentuje 
największą miłość. W domu niech będzie naj-
cenniejszym skarbem. Miej go na honorowym 
miejscu. Na zawsze niech będzie (ten krzyż – 
współmałżonek) punktem odniesienia, klękaj 
przed krzyżem, dziękuj, płacz i przepraszaj. 
Krzyża nie musisz się wstydzić. 

Po zakończonej Mszy świętej życzenia 
złożyli również: w imieniu mieszkańców 
Lesznowoli Pani Sołtys Hanna Liwińska 
i Pan Janusz Sołtysiak, oraz w imieniu 
Pani Wójt Jolanty Marii Batyckiej-Wąsik 
i Rady Gminy przewodnicząca, Pani Bo-
żenna Korlak. 

p.w. św. Charbela w Lesznowoli, która może 
poszczycić się kamiennym jubileuszem naj-
starszych małżonków nie tylko w Lesznowoli, 
czy parafii w Magdalence, ale pewnie w po-
wiecie, jak i w Polsce.

Podniosła uroczystość
Uroczystej Mszy świętej przewodniczył 

ks. prałat Mirosław Cholewa, proboszcz 
z Magdalenki w koncelebrze z ks. prałatem 
Zbigniewem Krasem, kapelanem Prezyden-
ta RP oraz ks. Arturem Felszerem, który 
tworzy nową parafię w Lesznowoli.

Podczas Mszy św., ks. Mirosław Cholewa 
odczytał list ks. kardynała Kazimierza Nycza 
i przekazał pozdrowienia dostojnym Jubila-
tom, następnie ks. Kapelan odczytał list gratu-
lacyjny Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
i w jego imieniu przekazał Jubilatom pamiąt-
kowy obraz św. Jana Pawła II z relikwiami. 

Ważne słowa
Kazanie wygłosił ks. Artur Felszer, przy-

bliżając sylwetki Jubilatów, oraz w imieniu 
miejscowej społeczności, dziękując za Ich 
wkład w budowę kaplicy, wszelką pomoc 
i życzliwość. Kaznodzieja nawiązał do bał-
kańskiej tradycji zaślubin przypominając 
o wartości małżeństwa i rodziny. Mówił: kiedy 
młodzi biorą ślub, ksiądz nie mówi im, że zna-
leźli idealną osobę. Mówi natomiast do nich, 

Jubileusz w Lesznowoli
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mentalnych przed chrztem dziecka w so-
boty przed pierwszymi niedzielami 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 balkon. 
spotkania Grup odnowy  
w duchu Świętym: „emmanuel” w każ-
dy wtorek 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 odwiedzają 
według wczeŚniej przyjętych zgłoszeń 
w pierwsze piątki miesiąca przed południem. 
koBiece spotkania BiBlijne odBy-
wają się: jedno w czwartki o 19.30 i drugie 
w piątki o 10.00 w domu miłosierdzia. 
męskie studium bibilijne  
zaprasza w Środy na 20.30 do domu miło-
sierdzia mężczyzn bez względu  
na wiek i znajomoŚć biblii. 
spotkania ministrantÓw  
i lektorÓw odbywają się w koŚciele 
w co drugą sobotę o 10.00. 
wypominki magdalenka – każdy drugi 
piątek miesiąca – msze Święte wypominkowe 
o 18.00; lesznowola – w drugie Środy mie-
siąca, msze Święte wypominkowe 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 pierwsze 
niedziele miesiąca o godz. 19.00.  
KINO ALEK – w trzecie soboty 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.

OGŁOSZENIA	STAŁE
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 lesznowoli – wtorki, czwartki  
godz. 8.00, Środy, piątki godz. 19.00. 
msza Św. z nowenną do Św. charbela 
(patrona powstającego nowego oŚrodka 
duszpasterskieGo) i namaszczeniem olejem 
Św. charbela w lesznowoli w każdy  
22 dzień miesiąca o godz.19.00. 
adoracja najŚwiętszego  
sakramentu w dni powszednie  
i niedziele od 17.30, w pierwsze niedziele 
miesiąca po mszy Św. o 11.00 oraz w pierw-
sze czwartki miesiąca po mszy Św.  
o 18.00 do 19.30. 
24-godzinna adoracja zaprasza-
my 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 mu wszystkie 
swoje sprawy. 
w kaplicy w lesznowoli adoracja 
najŚwiętszego sakramentu 
w piątki od godz. 18.00 do 19.00.
spowiedŹ codziennie od 17.45,  
w niedziele 15 min przed mszami Św., 
w pierwsze piątki miesiąca od 16.00 do 
17.00 spowiedŹ dzieci, od 17.00 spo-
wiedŹ dorosłych. msze Św. o godz. 7.00, 
9.00, 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 wraz z kate-
chezą maryjną. 
spotkania rodzicÓw przed  
i komunią Świętą w koŚciele  
w magdalence w poniedziałki po każdej 
trzeciej niedzieli miesiąca o godz. 20.00,  
w kaplicy w lesznowoli po druGiej  
niedzieli miesiąca o godz. 20.00.  
chrzty w drugie niedziele miesiąca  
na mszy Św. o godz. 11.00  
oraz w boże narodzenie i wielkanoc. 
przyGotowania rodzicÓw 
i chrzestnych oraz spisanie aktu 
w soBoty przed pierwszymi niedzielami 
miesiąca o 19.00 w koŚciele.  
dodatkowe przyGotowanie par niesakra-

paraFialny zespÓł „caritas” zapra-
sza w Środy od 17.00 do 18.00. 
kawiarenka „pod aniołami” czynna 
w niedziele 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
24 GRUDNIA nie będzie mszy Św. o godzi-
nie 18.00.
PASTERKA w uroczystoŚć bożego 
narodzenia pasterka o pÓłnocy w koŚciele 
w maGdalence i w kaplicy w lesznowoli.
BEZ MSZY ŚW. W SOBOTY O 9.00 
W CZASIE KOLĘDY po uroczystoŚci  
bożego narodzenia księża rozpoczynają kolę-
dę; na czas jej trwania odwołujemy w koŚciele 
msze Św. w soboty o godzinie 9.00.
31.01. na zakończenie roku pańskiego 
2022 msza Św. dziękczynna w koŚciele 
o 17.00 i w kaplicy w lesznowoli rÓwnież 
o Godzinie 17.00.
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RO-
DZICIELKI 1 stycznia rp 2023 msze Św. 
jak w niedziele i Święta.
6.01. UROCZYSTOŚĆ TRZECH KRÓLI 
msze Św. jak w niedziele i Święta.
UROCZYSTY RÓŻANIEC Z ROZWA-
ŻANIAMI w pierwszą sobotę 7 stycznia 
o 17.00.
MSZA ŚW. ZA KOŁA RÓŻAŃCOWE  
2 stycznia o godzinie 18.00.
MSZA ŚW. ZA DUSZE W CZYŚĆCU 
CIERPIĄCE we wtorek 3 stycznia  
na mszy Św. o 18.00.
MODLITWA ZA KAPŁANÓW  
I O NOWE POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE  
podczas adoracji najŚwiętszego  
sakramentu w czwartek 5 stycznia  
po mszy Św. o godzinie 18.00. 
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA  
6 stycznia; spowiedŹ w koŚciele w czasie 
mszy Św., msze Św. jak w niedziele. księża 
do chorych będą umawiali się indywidualnie.
WYPOMINKI 13 stycznia o 18.00.
MSZA ŚW. MAŁŻEŃSKA 22 stycznia 
o Godzinie 11.00.

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,  
Monika Burkacka, ks. dr Mirosław Cholewa, Barbara Habich, 
Dorota Koprowska, Monika Kowalczyk, Jacek Kwiatkowski,
Mirosława Osińska (korekta), ks. Andrzej Sokołowski.
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ROzmOwa

Proszę opowiedzieć czytelnikom 
naszej gazety o sobie.

Cztery lata temu zakończyliśmy z mę-
żem budowę domu w Łazach i w długi 
majowy weekend wraz z trzema doro-
słymi córkami przeprowadziliśmy się do 
niego. Najmłodsza córka akurat zdawała 
maturę. Wówczas oficjalnie staliśmy się 
parafianami. Wcześniej byliśmy przy-
szywanymi. Dwie młodsze nasze pocie-
chy przyjęły w magdaleńskim kościele 
sakrament pierwszej Komunii świętej, 
wszystkie – bierzmowanie, a najmłodsza 
– w lipcu tego roku – sakrament małżeń-
stwa. Kościół w Magdalence jest bardzo 
bliski mojemu sercu. Ten, rozumiany 
jako budynek, ale w szczególności rozu-
miany jako wspólnota. To tu zaczął się 
proces mojego nawracania. Od 13 lat 
należę do wspólnoty Odnowy w Duchu 
Świętym Emmanuel, a od roku jestem 
jej liderem. Przynależenie do grupy spra-
wia mi wiele radości, ale daje też wiele 
obowiązków. Jestem lekarzem stomato-
logiem i prowadzę swój własny gabinet 
w domu. Czasem brakuje czasu i trudno 
jest wszystko pogodzić. 
Czy zachęca Pani do uczestnictwa 
we wspólnotach? Dlaczego warto za-
pisać się do wspólnoty Emmanuel?

Tak, całym sercem zachęcam do przynależenia do wspólnoty! Jest 
to ogromne bogactwo Kościoła. To daje wiele bardzo cennych do-
świadczeń na drodze rozwoju duchowego, pogłębiania wiary i nauki 
naszej relacji osobowej z Bogiem.

Do nas nie zapisuje się, tylko należy się. Gdy ktoś zacznie przy-
chodzić, to staje się naszą wspólnotą – Emmanuelem, tj. Bogiem 
z nami. Staje się taką żywą tkanką powiązaną wspólnym przeżywa-
niem wiary, relacji z Panem i z doświadczenia działania Ducha Świę-
tego w nas. 

W życiu prywatnym i zawodowym też często wzajemnie sobie 
pomagamy. Tworzą się grupki wypróbowanych przyjaciół. Takich 
na całe życie. W przyszłym roku Emmanuel będzie obchodzić swo-
je 40-lecie istnienia. Jesteśmy jedną z pierwszych w Polsce wspólnot 
Odnowy. Założycielem i przez wiele lat odpowiedzialnym za grupę 
był ks. Andrzej Grefkowicz. Od kilkunastu lat prowadzi nas ks. Mi-
rosław Cholewa.
Czym są wieczory uwielbienia?

To dobre pytanie. Najpierw trzeba spróbować zrozumieć, co to 
jest i jaką wartość niesie w sobie uwielbienie Boga. Uwielbienie  

Pana to zauważenie i nazwanie Jego 
poszczególnych przymiotów, to ro-
dzące się z tego uczucie wdzięcz-
ności i nazwanie go. Jeśli starasz 
się żyć w bożej obecności, tak na co 
dzień, to zaczynasz odczuwać ogrom 
Jego przenikającej wszystko miłości. 
Rodzi się w sercu stałe uczucie we-
wnętrznego pokoju i radości, które 
nie jest targane zewnętrznymi prze-
ciwnościami. Zaczyna powstawać 
nić całkowitego zaufania i wdzięcz-
ności za wszystko. Takiego zaufa-
nia i dziękczynienia, które daje siłę 
dźwigać codzienne troski, a nawet 
traumatyczne przeżycia.

Wieczory Uwielbienia to takie, 
przepełnione bożą miłością i naszą 
wdzięcznością spotkanie z Emma-
nuelem – Bogiem z nami. Jest to 
bardzo barwne spotkanie, najczęś-
ciej przy wystawionym Panu Jezusie 
(my to tak  nazywamy). 

Jest dużo śpiewu, modlitwy, jest 
czytane Słowo Boże. Uwielbie-
nie prowadzi z Duchem Świętym 
(i z charyzmą) ks. Michał Wszebo-
rowski, a pomaga stała „ekipa uwiel-
bieniowa”. Mam dużą przyjemność 

być w ekipie rozeznającej i w diakonii muzycznej. Jestem jedną 
z pomysłodawców i założycieli tego dzieła. Wówczas prowadził 
wieczory uwielbienia ks. Łukasz Czubla. 
Czy śpiewanie wspomaga wiarę? 

Myślę że tak, bardzo wspomaga, a według mnie też bardzo 
ubogaca. Jestem muzykiem amatorem. Prawie od samego po-
czątku mojego bycia we wspólnocie jestem w diakonii muzycz-
nej. Gdy podczas spontanicznej modlitwy brakuje mi słów, za-
czynam śpiewać sercem i słowami pieśni. Muzyka uwrażliwia 
mnie na obecność Pana, zachwyca dziełem Jego stworzenia 
człowieka i obdarowania. Współczesna muzyka chrześcijańska 
rozwija się bardzo dynamicznie, także w Polsce. Powstają nowe 
zespoły, nowe utwory o głębokiej treści.
Dlaczego tylu młodych ludzi odchodzi od Kościoła?

Temat morze... Młodzi odchodzą od Kościoła, gdyż często 
nie mają trwałego fundamentu wyniesionego z domu. Nie po-
znali osobowej, prawdziwej relacji z Bogiem. Nie widzą tego 
u rodziców. Sami również tego nie czują. Często „chodzi” się do 
kościoła z tradycji, albo aby babcia nie gadała. 

13 lat cennych doświadczeń
mONika kOwalczyk  – nasza parafianka, matka trzech dorosłych córek.  
Liderka wspólnoty „Odnowa w Duchu Świętym”, stomatolog. Prowadzi własny gabinet w Łazach.    

Rozmawiała Urszula Bulicz

Od 13 lat należę do wspólnoty Odnowy  
w Duchu Świętym Emmanuel,  
a od roku jestem jej liderem.  

Przynależenie do grupy spra wia mi wiele 
radości, ale daje też wiele obowiązków. 
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