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Od RedaktORa NaczelNegO

Benedykt XVI  
o Kościele współczesnym
31 grudnia 2022 r. zakończył swoje życie ziemskie papież Benedykt XVI. 
Jego śmierć stwarza okazję, by raz jeszcze wczytać się w choć kilka  
jego myśli na temat Kościoła, w którym przypadło nam żyć.

Ryszard Gołąbek, pallotyn

Podstawowym twierdzeniem, jakim 
dzielił się papież Benedykt XVI 
z wiernymi było przekonanie, że 
najważniejszym współcześnie 

problemem Kościoła katolickiego stał się 
relatywizm.

Dowodził, że jednym z powodów jest 
rozpowszechnienie się światopoglądu po-
zytywistyczno-technicznego. Technika staje 
się czymś godnym zaufania. I tak ta metoda, 
dzięki której technika odnosi wielkie sukce-
sy, wydaje się w ogóle jedyną, zdolną gwa-
rantować pewne wyniki. 

Problemem staje się też przeświad-
czenie, że wiara w istnienie prawdy czy-
ni nietolerancyjnym. Jeśli ktoś wierzy, że 
poznał prawdę i chce jej bronić, to jest on 
– tak się mówi – nietolerancyjny wobec in-
nych prawd. Zgodnie z takim rozumieniem 
chrześcijańska wiara w prawdę Objawie-
nia jest właściwie antydemokratyczna. Tak 
więc już sama myśl o istnieniu obiektywnej 
prawdy staje się czymś podejrzanym i nie do 
przyjęcia z tych dwóch powodów: z jednej 

strony wynika z przyjęcia metody naukowej 
i naszego życia ukształtowanego przez tech-
nikę, z drugiej, z naszego pojęcia tolerancji.

O tak rozumianej tolerancji mówił Noam 
Chomsky: Mam wrażenie, że już niedłu-
go tolerancja dojdzie do takiego momentu, 
w którym mądrym ludziom zabronią myśleć, 
aby nie urazić uczuć ludzi głupich.

Kolejnym zagrożeniem dla Kościoła 
staje się też współcześnie moda na wiarę 
w reinkarnację. Także wśród katolików jest 
coraz więcej ludzi, którzy w nią wierzą. 
Ofiaruje im ona bowiem pojednanie między 
wiarą w życie pośmiertne i przeświadcze-
niem o względności ludzkiej egzystencji. 
Zgodnie jednak z ideą reinkarnacji wszyst-
ko ma swą przyczynę we wcześniejszych 
istnieniach. Właściwa powaga decyzji, wiel-
kość egzystencji ludzkiej znika tu. Sam prze-
cież nie wiem, kontynuację jakiej egzystencji 
stanowię. To nielogiczne. I nie da się tego 
pogodzić z osobową relacją między Bogiem 
a człowiekiem, z wielkością ludzkiej duszy. 
Jest w tym, jak powiedziałem, pokusa by wy-

brać to co łatwe, niestety jednak niepraw-
dziwe – twierdził papież.

Zauważał także zagrożenie płynące od 
samych teologów. Można tu przytoczyć 
choćby tezę Hansa Urs von Balthasara, któ-
ry utrzymywał, że wolno nam mieć nadzie-
ję na to, iż piekło jest puste. Benedykt XVI 
twierdził, że taka przepowiednia przeczy 
powadze ludzkiej wolności. Bóg nie zdobywa 
nas przez zaskoczenie – przekonywał – nie 
zbawia nas wbrew naszej woli. Od teologów 
owszem, można się wiele nauczyć, ale miarą 
pozostaje Urząd Nauczycielski. [...] Niebez-
pieczeństwo, że zrezygnujemy z roszczenia do 
prawdy [...] w rzeczywistości znaczy, że wy-
bieramy własną wygodę, że nie przyjmujemy 
już wielkości chrześcijaństwa, że zmieniamy 
wiarę. Sprzeciwia się temu wspaniałe powie-
dzenie Tertuliana, który napisał: „Chrystus 
nie powiedział: jestem obyczajem, lecz jestem 
Prawdą”. To zdanie, właśnie w dzisiejszym 
kryzysie prawdy, szczególnie nas dotyczy. 

Więcej na ten temat: Kardynał Ratzinger  
obnaża bezmierne zło relatywizmu (dorzeczy.pl)
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Bierzmowanie 2023
Kolejne spotkanie w ramach kursu przygo-

towania do sakramentu do bierzmowania 
będzie miało miejsce w  niedzielę  5  lutego 
2023 r. po Mszy św. o godz. 18.00. Spotka-

nie odbędzie się w kościele i będzie w formie celebracji, 
podczas której naszą szczególną uwagę zwrócimy na 
sakrament chrztu świętego. Na to spotkanie zapraszamy 
kandydatów oraz w sposób szczególny ich rodziców.

Na zdjęciu obok młodzież przygotowująca się do sa-
kramentu bierzmowania razem ze starszymi koleżankami 
i kolegami – animatorami pomagającymi ks. Andrzejowi 
Sokołowskiemu w tym przygotowaniu. 

przygotował: ks. Andrzej Sokołowski
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 Trzeba się zachwycić Ewangelią:  
wolnością, jaką przed tobą rozpościera. 

Czerpiąc z wielowiekowej, bi-
blijnej refleksji nad historią 
zbawienia, można zauważyć, 
że Kościół w każdej epoce 

przeżywał istotne problemy. Czytając li-
sty św. Pawła do Tytusa i Filemona można 
postawić diagnozę, że już w pierwotnym 
Kościele nie działo się najlepiej. Apostoł 
Paweł zauważył, że we wspólnocie Tytu-
sa wyniknęło wiele problemów wyma-
gających zmian. Tych, którzy niszczyli 
Kościół na Krecie nazwał ludźmi „leni-
wego brzucha”. Wskazał, że „leniwy”  
po grecku znaczy też „nienajęty”. Mó-
wiąc w skrócie – źródło zła, które sprawia,  
że Kościół przestaje być miejscem pięknym 
i świętym, bierze się stąd, że wierni, mimo 
iż są w Kościele, nie przynależą do niego; 
innymi słowy nie przynależą do Boga. 

Będziemy się na nowo  
zachwycać Ewangelią

A jaki jest Kościół dziś? Utrwaliło 
się powiedzenie, że Kościół jest i Boży, 
i ludzki, czyli grzeszny… Ostatnio dość 
często pojawia się temat Kościoła, okazjo-
nalnie przywoływany przez media. Czym 
Kościół zawdzięcza to zainteresowanie? 
Na pewno wielu aspektom. 

Ksiądz Grzegorz Strzelczyk, doktor 
teologii dogmatycznej mówi, że ma dziś 
trudności w przekazywaniu wiary mło-
dym. Proces odchodzenia młodzieży  
od Kościoła na tak dużą skalę jest procesem, 
który trudno będzie zatrzymać. Młodzi lai- 
cyzują się w zastraszającym tempie. Jest 
mniej powołań i nowych kapłanów, a rocz-
niki „janopawłowe” odchodzą na emery-
tury. Porzucają też Kościół ci, którzy byli 
z nim związani luźno, zazwyczaj więzami 
przyzwyczajenia, nawykowej religijności, 
czy pewnej pokoleniowej tradycji. Prob-
lem był w tym, że nie była przekazywa-
na wiara i jej doświadczenie, ale pewne 

ludzi żyjących coraz szybciej, stopniowo 
zatracających poczucie wspólnoty, funk-
cjonujących na granicy świata realnego 
i wirtualnego, szamoczących się relacjach 
międzyosobowych, Kościół traci wiernych. 

Tomasz Terlikowski, pisarz i działacz 
katolicki twierdzi, że cytowanie wciąż sta-
tystyk, to sianie paniki. Współczesna kul-
tura niesie ze sobą pełen pakiet wyzwań, 
z którymi Kościół musi się zmierzyć.

Znajdziemy przykłady  
autentycznego człowieczeństwa

Pan Jezus zapowiedział, że Jego ucz-
niów będą rozpoznawać nie po tym,  
że chodzą do Kościoła, że w piątki jedzą 
rybę, ale po tym, że będą się wzajemnie 
miłowali, czyli jeśli ludzie spotkają naj-
piękniejszą rzeczywistość, jaka istnieje 
w świecie. Ludzie będą przychodzić wte-
dy do Kościoła, jeżeli tam znajdą miłość. 
Chciałabym zakończyć te rozważania 
o Kościele słowami papieża Benedykta 
XVI, które pochodzą z jego publikacji pod 
tytułem „Kościół – pielgrzymująca wspól-
nota wiary”: Pielgrzymująca wspólnota 
wiary, którą nazywamy Kościołem powin-
na być wspólnotą wspinającą się, wspól-
notą, w której dokonuje się w nas oczysz-
czenie uzdalniające nas do wznoszenia się 
na wyżyny autentycznego człowieczeń-
stwa, do wspólnoty z Bogiem. W miarę 
tego oczyszczania się, wspinaczka, tak 
trudna na początku, zamienia się stopnio-
wo w radość. Ta radość musi coraz bar-
dziej promieniować z Kościoła ku światu. 

Trudny czas Kościoła w Polsce, to nie 
zapowiedź jego upadku, ale droga ku 
koniecznym przeobrażeniom. Na wciąż 
powracające pytanie, co jest główną prze-
szkodą w ewangelizacji współczesnego 
świata, Jan Paweł II miał świetną odpo-
wiedź: Uznanie grzechu za dobro, a kłam-
stwa za prawdę. 

praktyki. Ksiądz Grzegorz uzmysławia, 
że należałoby zacząć od pracy nad umie-
jętnością mówienia o wierze, nauczyć się 
języka w którym będzie się przekazywać 
nasze doświadczenie Boga. 

Zbudujemy nową wiarygodność 
instytucji Kościoła

Często pretekstem odchodzenia od Koś- 
cioła są ujawnione przypadki pedofilii 
i nadużyć seksualnych przez niektórych 
duchownych, a także inne błędy, grzechy 
i słabości ludzi oraz Kościoła jako instytu-
cji. Często widać też wpływ coraz bardziej 
zlaicyzowanej kultury, systematycznie 
redukującej wartości wyższe do kryte-
rium życiowego zadowolenia. W świecie 

Na NOwy ROk

Postanowienia  
noworoczne Kościoła
Wkraczając w Nowy Rok, budzimy nadzieję, ale często też stawiamy pytanie o jutro.  
W jakim kierunku podąży nasz świat? W jakim kierunku zmierza też Kościół? 

Barbara Habich
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Oczami teOlOga

Świat zwierząt 
– dar Boga 
dla człowieka

Zarówno ziemia, jak i wszelkie 
bogactwa naturalne zostały 
powierzone wspólnej opiece 
i zarządzaniu ludzkości. Czło-

wiek jest więc zobowiązany do dbałości 
o wszelkie Boże stworzenie oraz dobra 
stworzone, odpowiednie z nich korzysta-
nie i zwierzchnictwo nad nimi poprzez 
pracę (por. KKK 2402).

Świat zwierząt  
jest częścią stworzenia

Bóg – Stwórca powierzył człowiekowi 
panowanie nad wszelkimi bogactwami 
naturalnymi, światem roślin i światem 
zwierząt. Człowiek, stworzony na obraz 
i podobieństwo Boga (por. Rdz 2, 19-20; 
9, 1-4), jest zobowiązany do tego, aby na 
wzór Boga przyjmować wobec zwierząt 
postawę życzliwości (por. KKK 2417, 
2456-2457).

W świetle siódmego przykazania – 
Nie będziesz kradł (Wj 20, 15; Pwt 5, 
19), Nie kradnij (Mt 19, 18) – winniśmy 
w sposób sprawiedliwy i pełen miłości 
zaopiekować się wszelkim dobrem, któ-
re Bóg dał nam w posiadanie (por. KKK 
2401-2402) ponieważ wszelkie byty 
nieożywione, rośliny oraz zwierzęta, 
ze swej natury są przeznaczone dla do-
bra wspólnego ludzkości w przeszłości, 

obecnie i w przyszłości (KKK 2415; por.  
Rdz 1, 28-31). Należy zatem pamiętać, 
że dominacja człowieka nad bytami nie-
ożywionymi i istotami żywymi nie jest 
absolutna lecz określona przez dbałość 
o jakość życia bliźnich (por. Jan Paweł II, 
enc. Centesimus annus, 37-38).

Człowiek i zwierzęta  
w jednym świecie

Stosowne jest oswajanie zwierząt, któ-
re zostały dane ludziom jako towarzysze 
prac oraz odpoczynku. Zwierzęta można 
kochać, lecz stosunek człowieka do nich 
winien być pozbawiony przesadnej miło-
ści wobec nich. Pewne uczucia i sposób 
ich okazywania są należne wyłącznie 
istocie ludzkiej (por. KKK 2417–2418).

Zwierzęta mogą służyć ludziom do 
słusznego zaspokajania swoich potrzeb. 
Właściwym jest więc wykorzystywanie 
zwierząt jako pokarmu i do wytwarzania 
odzieży (KKK 2417; por. KKK 2456-
2457).

Niegodziwe  
traktowanie zwierząt

Wykorzystywanie zwierząt w sposób 
niegodziwy jest niedopuszczalne. Chodzi 
tu szczególnie o posługiwanie się nimi 
w ekperymentach i doświadczeniach 

naukowych poza rozsądnymi granicami, 
połączone niejednokrotnie z zadawaniem 
im niepotrzebnych cierpień. O ile kon-
kretne procedury medyczne i naukowe 
zawierają się w granicy rozsądku, ratują 
ludzkie życie lub zdrowie, są one dopusz-
czalne (por. KKK 2417).

Bezmyślne zabijanie zwierząt czy 
zadawanie im cierpienia jest sprzecz-
ne z ludzką godnością. Jako niegodzi-
we, Katechizm Kościoła Katolickiego 
określa także przesadne wydatkowanie 
pieniędzy na rzecz zwierząt, zwracając 
uwagę na konieczność niesienia – przede 
wszystkim – ulgi ludzkiej biedzie (por. 
KKK 2418).

Bóg i zwierzęta
Zwierzęta, tak jak człowiek, są Bo-

żymi stworzeniami, które przez samo 
swoje istnienie błogosławią Go i od-
dają Mu chwałę (KKK 2416; por. Dn  
3, 57-58). Także nad nimi Stwórca roz-
tacza swą opatrznościową troskę (por.  
Mt 6, 26), a ludzie są obowiązani do 
traktowania ich z serdecznością i do-
brotliwością. Bez wątpienia, przykła-
dami i godnymi naśladowania życzliwej 
troski wobec Bożych stworzeń są święci 
Franciszek z Asyżu oraz Filip Nereusz 
(por. KKK 2416). 

Świat i wszystko stworzone przez Boga jest dobre. 
Byty ożywione i nieożywione mówią nam o Ojcu  
poprzez swoje piękno i harmonię. I choć człowiek  
jest ukoronowaniem wszelkich form życia na Ziemi, 
także świat zwierząt domaga się szacunku i troski. 
Każdy gatunek zwierząt wnosi swój niepowtarzalny  
i wyjątkowy wkład w ogólną równowagę ziemi  
(por. encyklika Jana Pawła II Centesimus Annus 38).

Monika Burkacka FO
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zapytaj księdza

Jaki był rok 2022
w parafii?
Zapytaliśmy ks. Proboszcza, co zostało zrealizowane w parafii, 
co nie poszło zgodnie z planem, a jakie są plany na przyszłość?

ks. Mirosław Cholewa
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1. Pomoc uchodźcom z Ukrainy
Tym, czym zostaliśmy wszyscy zasko-

czeni, to agresja Rosji na Ukrainę 24 lutego 
2022 r. i ucieczka do Polski kilku milionów 
Ukraińców. Także wielu uchodźców przy-
było na nasz teren i zostało gościnnie przy-
jętych w domach przez naszych parafian. 
Dwadzieścia kilka osób przez kilka miesięcy 
mieszkało również w domu rekolekcyjnym 
przy naszym kościele i do tej pory mieszka 
kilka kobiet z dziećmi. Koordynację pomo-
cy prowadziła dzielna grupa kilkudziesięciu 
parafian. Gromadziliśmy darowizny pie-
niężne, rzeczy osobiste, żywność i rozdzie-
laliśmy wśród potrzebujących. Nasi wolon-
tariusze pomagali gościom w załatwianiu 
spraw urzędowych, w szukaniu pracy oraz 
docelowego mieszkania. Działali z wielkim 
oddaniem i zaangażowaniem, wsparci hoj-
nością pozostałych parafian. Muszę powie-
dzieć, że w związku z tym jestem bardzo 
dumny z postawy naszych parafian.

2. Synod  
„Ku Kościołowi synodalnemu” 

Na wiosnę tego roku zakończyliśmy rów-
nież synod na poziomie parafii i przekazali-

5. Mniej ministrantów,  
więcej lektorów i szafarzy

Po wakacjach ruszyły już w miarę nor-
malnym trybem spotkania grup formacyj-
nych, modlitewnych i dzieł parafialnych, 
w tym cotygodniowa adoracja Najświę-
trzego Sakramentu. Niestety po covidzie 
zmniejszyła się liczba ministrantów, ale za 
to wzrosła liczba lektorów i szykują się nowi 
nadzwyczajni szafarze Komunii św. Odby-
ły się kolejne rekolekcje ewangelizacyjne 
REO, w których uczestniczyło ok. 30 osób 
oraz ok. 10 małżeństw przyjęło zaproszenie 
i utworzyliśmy dwa nowe kręgi Domowego 
Kościoła, co bardzo cieszy. Normalnie pra-
cuje liceum katolickie oraz dom rekolekcyj-
ny „Wieczernik”. 

6. Zakończone inwestycje
Gdy chodzi o inwestycje, to na wiosnę do 

końca spłaciliśmy dług zaciągnięty na bu-
dowę gmachu liceum katolickiego. Jeszcze 
dwa lata temu byliśmy zadłużeni na kwotę 
blisko dwóch milionów zł, ale dzięki olbrzy-
miej darowiźnie jednego z parafian, wspar-
ciu innych parafian oraz rodziców uczniów 
systematycznymi ofiarami, a także ostatecz-
nej sprzedaży działki parafialnej, wszystko 
zostało spłacone. Ponadto przed wakacjami 
wymieniliśmy oświetlenie w Domu Miło-
sierdzia, zaś w wakacje odnowiony został 
kościół, a jesienią zostały wykonane freski 
serafinów w kaplicy Najświętszego Sakra-
mentu. Miałem nadzieję, że uda się rozpo-
cząć rozbudowę gmachu liceum, gdyż przy-
bywa uczniów (w tym roku aktualnie 274!) 
i bardzo przydałyby się dodatkowe pomiesz-
czenia, m.in. porządna hala sportowa. Jed-
nak niepewna sytuacja związana z trwającą 
wojną i inflacją na razie zatrzymała realiza-
cję tych planów. A przecież tak ważne jest 
inwestowanie w kształcenie i wychowanie 
młodego pokolenia.

7. Planowane inwestycje
Na frontonie kościoła planowane jest 

umieszczenie metodą sgrafitto postaci 
dwóch wielkich Polaków – św. Jana Pawła II 
i bł. księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego. 
Zaś na łuku nad prezbiterium planowany jest 
kolejny fresk Nowego Jeruzalem, czyli nie-
ba. Dalszych prac wymaga porządkowanie 
parku przy kościele i cmentarza; zobaczymy 
ile nam Boża Opatrzność pozwoli zrobić.

W sumie mamy za co dziękować Panu 
Bogu i dobrym ludziom, którzy włączają się 
w te wielorakie dzieła. 

śmy materiały do sekretariatu diecezjalnego. 
Uczestniczyło w spotkaniach synodalnych 
w sumie do 40 osób – część bardziej re-
gularnie – i otrzymaliśmy około 60 ankiet. 
Zgłoszono garść postulatów, a co mnie naj-
bardziej ucieszyło, na spotkaniach pojawiły 
się także nowe osoby zatroskane o Kościół. 

3. Nowy ośrodek  
duszpasterski w Lesznowoli

Ksiądz kardynał Kazimierz Nycz przed 
wakacjami podjął decyzję o tworzeniu sa-
modzielnego ośrodka duszpasterskiego 
w Lesznowoli i posłał ks. Artura Felszera, 
aby działał w tym kierunku. Widzimy że  
ks. Artur energicznie zabrał się do tego dzie-
ła, rozwijając duszpasterstwo przy dotych-
czasowej kaplicy. Mamy nadzieję, że w ciągu 
kilku najbliższych lat uda się utworzyć nową 
parafię i zbudować kościół dla tej wspólnoty.

4. Przyjęcie pielgrzymów
W wakacje gościliśmy przy kościele i na 

górkach kolejny raz kilkutysięczną grupę 
pielgrzymów na Jasną Górę. A wzystko 
dzięki zaangażowaniu naszych wspania-
łych parafian.



Po lewej stronie, nad drzwiami prowadzą-
cymi z zakrystii do prezbiterium, widzimy 
dwa kolorowe pawie. Stoją po obu stronach 

krzyża umieszczonego w muszli wypełnionej 
wodą. Ponad tą grupą znajdują się symetrycznie 
rozmieszczone kiście winogron. Każdy z wymie-
nionych elementów posiada swoją bogatą sym-
bolikę. Warto ją wyjaśnić, by ułatwić odczytanie 
duchowego znaczenia tego obrazu.

PAWIE
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa 
wierzono, że ciało pawia nie rozkłada 
się po śmierci. Dlatego paw stał się sym-
bolem nieśmiertelności i życia wieczne-
go. Przypisywano tym ptakom ogromne 
pragnienie wody życia, a ukazywanie 
pawi podczas gaszenia tego pragnienia, 
mówi o duszach zbawionych, przebywa-
jących w rajskim ogrodzie. Stąd paw stał 
się symbolem odrodzenia, zmartwych-
wstania i nieśmiertelności.

WINNE GRONA 
Kiście winogron to symbol krwi 
Pańskiej, Eucharystii i zbawczej 
śmierci Pana Jezusa na krzyżu. 
Sok winogron w procesie fer-
mentacji staje się winem, a wino 
jest jedną z materii Ostatniej 
Wieczerzy i Eucharystii. 

PAWI OGON
Mieniący się kolorami, 
pełen „oczu” kieruje nas 
symbolicznie ku ogląda-
niu Boga. W Apokalip-
sie św. Jana cherubini 
mają skrzydła pełne 
oczu, by oglądać Boga. 
Jest więc paw odwzoro-
waniem wiecznego ży-
cia z Bogiem w niebie, 
dlatego też przedsta-
wiany jest często obok 
„drzewa życia”.

DRZEWO ŻYCIA
Biblijne rajskie „drze-
wo życia” jest meta-
forą życia wiecznego. 
Utożsamiano je z drze-
wem krzyża, na którym 
śmierć Pana Jezusa 
stała się początkiem no-
wego życia.

MUSZLA
To ważny symbol chrześci-
jański, wyrażający nadzie-
ję na zmartwychwstanie  
do wiecznego szczęścia. 
Skorupa muszli przywodzi 
na myśl grób, który wierzą-
cy opuści w dniu ponowne-
go przyjścia Pana.

WODA Z MUSZLI MORSKIEJ
Symbolizuje odrodzenie z grzechu 
pierworodnego i duchowe zmartwych-
wstanie. Jest oczyszczająca, uzdrawia 
nasze dusze. Obieg wody w przyro-
dzie oddaje sens życia chrześcijań-
skiego: chrzest, grób, zmartwychwsta-
nie, czyli powstanie do nowego życia 
w Bogu.
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sztuka w Naszym kOściele

Freski z ptakami
W portalach drzwi, po obu stronach ołtarza, znajdują się tajemnicze sceny, które przedstawiają  
pawie i pelikany. Ta symbolika nie może pozostać bez wyjaśnień. Poprosiliśmy o nie u źródła, 
czyli u autorki fresków.

Na podstawie tekstu Elżbiety Brzozowskiej, malarki

Dwa pawie 



Po prawej stronie, w portalu wejścia 
z prezbiterium do kaplicy Najświęt-
szego Sakramentu został umieszczo-

ny obraz przedstawiający dramatyczną scenę 
z życia pelikanów. Symbolika tego fresku 
ściśle powiązana jest z tym, co dzieje się na 
ołtarzu w trakcie Eucharystii i pozwała nam 
głębiej wniknąć w te wielkie tajemnice.

Starożytni chrześcijanie wskazywali na wielką siłę, jaka tkwi w symbo-
lach; potrafią one obudzić w nas nadzieję i radość, a w sztuce sakralnej 
najtrafniej zobrazować treści duchowe. Do ukazania osób, ich przymio-

tów, cnót i wad, sensu wydarzeń często używano symboliki roślinnej i zwie-
rzęcej. Podstawę symboliki zwierząt stanowi dzieło anonimowego autora  
z II wieku pod tytułem „Fizjolog”. Ważne wiadomości o ptakach, jako meta-
forach treści duchowych dostarczają nam Ojcowie Kościoła, np. św. Augustyn, 
św. Tomasz z Akwinu.

KRWAWY POSIŁEK 
Pelikan olbrzymim dziobem rani swoją pierś i karmi młode krwią wypływającą z rany, a te łapczywie 
otwierają dzioby. Pelikan, ptak w nieszczęściu, osamotniony ze swoim cierpieniem, wspomniany jest 
w psalmie 102 i w Księdze proroka Zachariasza. Ptak ten doczekał się kilku wersji własnej legendy. 
Autor starożytnego dzieła „Fizjolog”* opowiada, że pelikan, tak bardzo kocha swoje pisklęta, iż nigdy 
nie pozwala im głodować. Kiedy brakuje pokarmu, ten rozszarpuje własną pierś, aby je nakarmić 
(warto tu zaznaczyć, że opis ten bazował na poetyckiej interpretacji obserwacji zachowania tych 
ptaków).

*Za: wikipedia.pl: „Fizjolog” to wczesnochrześcijański, anonimowy tekst grecki, składający się z kilkudziesięciu rozdziałów,  
z których każdy poświęcony jest jakiemuś zwierzęciu, roślinie bądź kamieniowi.  

Tekst zawiera opis ich wybranych cech lub zachowań i ich alegoryczną, chrześcijańską interpretację.

GNIAZDO
Dorosły pelikan roz-
postartymi skrzydłami 
osłania gniazdo, w któ-
rym znajdują się jego 
pisklęta.

MIŁOŚĆ AŻ PO ŚMIERĆ
Inna wersja mówi, że peli-
kan tak długo karmi młode 
własną krwią, aż sam umie-
ra z wycieńczenia. Według 
innego pisarza z IV w., sa-
mica pelikana zbyt mocno 
całując pisklęta, przyprawiła 
je o śmierć. Po trzech dniach 
powraca samiec i widząc 
martwe potomstwo w gnieź-
dzie, rozrywa sobie bok 
i wskrzesza je własną krwią.

ODWRÓCONA KARA
Kolejne źródła wska-
zują na legendę, ja-
koby dorastające mło-
de pelikana stają się 
krnąbrne. Pelikan ude-
rza je, a te ciosy oka-
zują się być śmiertel-
ne. Ptak żałuje swego 
karzącego gniewu i po 
trzech dniach otwiera 
dziobem swoją pierś 
i je ożywia. 

OFIARA I POŚWIĘCENIE
Przewodnim motywem tych legend jest najwyższa miłość i wskrze-
szenie, jako znak zmartwychwstania. Widzimy, że nietrudno prze-
nieść sens tych opowiadań na grunt naszej wiary i nie dziwmy się, 
że tak często są one wykorzystywane w sztuce sakralnej. Pelikan 
stał się znakiem ofiary Jezusa Chrystusa, a dosłownie – znakiem 
Eucharystii, jako symbolu karmienia swoich dzieci własną krwią, aby 
przywrócić życie umarłym i wzmacniać słabych. 
Św. Tomasz z Akwinu, autor hymnu, który często śpiewamy  
„Zbliżam się w pokorze”, w szóstej zwrotce modli się tak: 
Ty, jak pelikan krwią swą karmisz lud, 
przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud.
Oczyść mnie krwią swoją, która wszystkich nas, 
jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.
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Freski z ptakami Pelikan Siła symbolu
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mam tO z BiBliiwieści ze szkOły

l Sukces na olimpiadzie 1 grudnia odbyła 
się olimpiada międzyszkolna „Losy żołnie-
rza i dzieje oręża polskiego”. Uczeń naszego 
liceum Michał Komorowski (kl. 3c) rywa-
lizował z uczniami Warszawy i najbliższej 
okolicy, gdzie uzyskał wysoki wynik. Dzięki 
temu awansował do następnego, już okręgo-
wego etapu olimpiady. Trzymamy kciuki za 
kolejne sukcesy.
l Od siebie – innym W ramach szkolnych 
mikołajek uczniowie przygotowali kier-
masz. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Wszystkie środki zgromadzone ze sprze-
daży zostały przekazane na rzecz pana 
Jacka Kitlińskiego, w odruchu serca, jako 
wyraz wdzięczności za jego pracę i zro-
zumienia potrzeb wynikających z sytuacji 
życiowej w jakiej się znalazł z powodu 
choroby. W tym dniu wszyscy mogliśmy 
poczuć świąteczną moc radości płynącą 
z dawania czegoś od siebie innym.
lO  uzależnieniach 7 grudnia był dniem 
rekolekcji adwentowych dla uczniów i na-
uczycieli. W godzinach porannych ucznio-
wie zgromadzili się w kościele na spotkaniu 
z prof. dr hab. n. med. Katarzyną Kucharską 
dotyczącym uzależnień. Profesjonalny, rze-
czowy i obrazowy przekaz na temat różnych 
form uzależnień uświadomił nam zmiany 
w obszarze mózgu, które są ich konsekwen-
cją. Nie zabrakło refleksji o ważnej roli jaką 
pełni w życiu młodego człowieka zdrowy 

Grudzień był pełen emocji. Mikołajkowe dary serca, wspólne kolędowanie, rekolekcje adwentowe, 
ciekawe wykłady, ale też ostatnie pożegnanie wyjątkowego nauczyciela Jacka Kitlińskiego.

Dorota Koprowska, Katarzyna Kruziewicz-Piętka

szkoły. Wszyscy zgromadzili się w kaplicy 
bocznej, aby uczestniczyć w konferencji 
prowadzonej przez Rektora Wyższego Me-
tropolitalnego Seminarium Duchownego 
w Warszawie ks. Wojciecha Bartkowicza. 
Charyzmatyczne słowa poparte nauką pa-
pieża Franciszka wskazały uczestnikom 
kierunek w jakim powinni podążać pracując 
w mówiącym „jednym głosem”, wspólno-
towym zespole, uczącym i wychowującym 
młodzież w duchu wiary katolickiej. 
l Medal dla Pani Dyrektor Miło jest nam 
poinformować, że 19 grudnia 2022 roku 
Pani Dyrektor Dorota Koprowska otrzymała 
z rąk Metropolity Warszawskiego Kazimie-
rza Kardynała Nycza medal za zasługi dla 
Archidiecezji Warszawskiej. Odznaczenie 
to jest przyznawane od 2009 roku osobom 
świeckim w sposób szczególny zaangażowa-
nym w prace na rzecz Kościoła. 
l Kolędowanie 22 grudnia był dniem spot-
kań opłatkowych i wspólnego kolędowania. 
Usłyszeliśmy współczesne kolędy, pastorał-
ki, a wśród nich „Jest taki dzień” nawiązujący 
do świątecznego klimatu przebaczenia, czy 
„Kolędę dla nieobecnych” dla tych, których 
zabraknie przy Wigilijnym stole. Po południu 
pracownicy szkoły spotkali się z ks. probosz-
czem Mirosławem Cholewą, aby w duchu 
wspólnoty podzielić się opłatkiem. 

sen, właściwe odżywianie i stosowanie się 
do zasad higieny psychicznej.
lO narzeczeństwie Przedpołudniowe spot-
kanie z małżeństwem Ziętarów, odpowie-
dzialnych za formację młodych we wspól-
nocie Emmanuel, dotyczyło przygotowania 
do życia w narzeczeństwie i małżeństwie. 
Świadectwo połączone z warsztatami wywo-
łały głębszą refleksję na temat życia uczucio-
wego i towarzyszących mu wyzwań. Po krót-
kiej adoracji uczniowie mogli podzielić się 
przemyśleniami i wątpliwościami ze swoimi 
wychowawcami w klasach.
l O wychowywaniu Popołudnie było cza-
sem skupienia dla nauczycieli i pracowników 

Spotkania i pożegnania

 Małżeństwo pp. Ziętarów – spotkanie na temat życia w narzeczeństwie i małżeństwie.
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22 grudnia 2022 r. zmarł Przyjaciel i Nauczyciel

Jacek Kitliński
Pracował w szkole od początku jej istnienia,  

uczył wychowania fizycznego, dla wielu naszych  
uczniów był trenerem piłki nożnej.  
Człowiek wielkiego serca, patriota,  

wychowawca wielu pokoleń młodzieży.  
Ciepły, serdeczny, pogodny i uśmiechnięty uczeń 

Jezusa, i taki zostanie w naszej pamięci.  
Jacku – dziękujemy za Twoje świadectwo życia.



Magdalenka     9 

O wychOwaNiu

Cała prawda 
o pracach domowych
Dyskusja piątoklasistów na temat zasadności zadawania prac 
domowych nie była jednostronną formą przekazu na temat zła, 
jakie ta praktyka niesie ze sobą. Wywołała liczne refleksje  
wśród szerszej społeczności szkoły.

Jacek Kwiatkowski, pedagog

FO
T. 
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Godzina wychowawcza zaczę-
ła się jak zwykle. Po krót-
kim omówieniu minionego 
tygodnia głos zabrała prze-

wodnicząca klasy Sylwia: Proszę Pana, 
po co są prace domowe? Czy nie lepiej 
zorganizować lekcje w taki sposób, żeby 
tłumaczyć dane zagadnienie aż do skut-
ku, czyli do momentu w którym ostatni 
z uczniów zrozumie, o co chodzi? Chwilę 
później zgłosił się Sebastian, oznajmia-
jąc: W Kopenhadze nie zadają prac do-
mowych, a wyniki uczniów sięgają ponad 
90% i w porównaniu do standardu euro-
pejskiego, który wynosi ponad 50% są to 
osiągnięcia znakomite.

Godzina wychowawcza
Uczniowie dobrze przygotowali się 

do swojej godziny wychowawczej, a po-
ruszona kwestia, jest dla nich niezmier-

uczniom w celu utrwalenia i poszerze-
nia wiedzy zdobytej podczas lekcji. 
Wiele polskich rodzin nie dostrzega 
korzyści płynących z poszerzania kom-
petencji poznawczych własnych dzie-
ci. Szkoła to miejsce odpowiedzialne  
za naukę, a jeśli cokolwiek nie działa, 
to przecież wina szkoły i zawsze można 
zamówić dla dziecka korepetycje. Wy-
daje się, że to zamknięty krąg. Rodzi-
ce zbyt często zapominają, że wiedza 
o świecie kształtuje spojrzenie dziecka 
na otaczającą go rzeczywistość. To nie 
tylko treści programowe. Pasję pozna-
wania świata dzieci zbyt często tracą 
przez „złe prace domowe”. Co zatem 
jest najgorsze? Najgorsze jest to, że 
w tych pracach domowych dzieci zbyt 
wiele czasu tracą na… niczym nie uza-
sadnionym robieniu wszystkiego, co 
nie wymaga jakiegokolwiek wysiłku. 
Utrwalony wzorzec staje się zasadą.

A co z Duńczykami?
Sukcesy edukacyjne Duńczyków to 

nie tylko ciekawe programy nauczania, 
znakomite warunki i pomoce, ale także 
pasja i zainteresowanie uczniów oraz za-
angażowanie rodziców w proces eduka-
cyjny. Czy wspomniana wyżej filharmo-
nia jest potrzebna człowiekowi do życia? 
Oczywiście że nie. Czasem wystarczy 
odróżnić konia od kozy czy 100 złotych 
od 10 złotych.

Prace domowe w polskiej szkole to 
– póki co – niezbędny element, który 
powinien doskonalić nie tylko wiedzę 
i umiejętności przedmiotowe, ale rów-
nież odpowiedzialność, pracowitość oraz 
rozwijać zainteresowanie poszerzaniem 
horyzontów poznawczych i motywację  
do osiągania sukcesów w nauce.

Wydaje się także, że dobrze by było, 
gdyby młody Polak potrafił wskazać 
wśród obrazów wiszących na ścianie 
znany obraz Jacka Malczewskiego, na-
zwać usłyszany słynny utwór Frydery-
ka Chopina czy choćby wskazać, w ja-
kim muzeum można zobaczyć szkielet 
dinozaura.

Praca domowa dziecka to jego obo-
wiązki domowe oraz przestrzeń na roz-
wój. Czas wolny dziecka to często czas 
zupełnie zaprzepaszczony, utrwalający 
bezproduktywność i „zamulanie umy-
słu”, którego efektem i tak jest… zmę-
czenie. Paradoks? 

nie istotna. Widać, że sprawę należało 
potraktować bardzo poważnie i docenić 
dociekliwość. Zaakceptowane i szerzej 
omówione zostały przedstawione fakty. 
Uczniowie słuchali z zainteresowaniem, 
aż do momentu, w którym poruszona 
została kwestia zaangażowania rodziców 
w kształtowanie wiedzy ogólnej dzieci 
oraz poszerzania ich kompetencji po-
znawczych.

 Przedstawiono między innymi wyj-
ścia rodziny duńskiej do muzeum, teatru, 
filharmonii… To ostatnie wzbudziło nie-
małe zainteresowanie i z sali padło pyta-
nie: A co to jest filharmonia? Odpowiedzi 
udzielił jeden z uczniów. Kolejne pytanie 
z sali brzmiało: Po co komu filharmonia?

Ewaluacja zdarzenia
W polskich szkołach prace domowe 

to standardowe aktywności zadawane 
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mam tO z BiBliidOmOwy kOściół

Kilka lat temu, dzięki propo-
zycji Izabeli i Wincentego 
Pipków, w naszej parafii 
pojawiła się możliwość 

przystąpienia do kręgów małżeńskich 
Domowego Kościoła. Dziś jest ich już 
siedem. Domowy Kościół to miejsce 
stworzone dla małżeństw przy para-
fiach. Stanowi gałąź rodzinną „Ruchu 
Światło-Życie”. Powstał z inspiracji 
ks. Franciszka Blachnickiego w zgo-
dzie z założeniami międzynarodowego 
ruchu małżeństw katolickich „Equipes 
Notre-Dame”. To stamtąd pochodzi 
ideał duchowości małżeńskiej, czyli 
dążenie ku Bogu w jedności ze współ-
małżonkiem.

Krąg, czyli kilka małżeństw
Rodziny Domowego Kościoła spo-

tykają się w tzw. kręgach liczących  
od czterech do siedmiu małżeństw 
w jednym z ich domów. Nad stroną te-
ologiczną spotkań czuwa ksiądz. Du-
chowość małżeńska jest realizowana 
poprzez: modlitwę osobistą połączoną 
z lekturą Pisma św., modlitwę małżeń-
ską i rodzinną, dialog małżeński, uczest-
nictwo w comiesięcznych spotkaniach 
formacyjnych kręgu oraz w rekolek-
cjach. Pomaga to małżonkom czerpać 
łaski z mocy sakramentu małżeństwa, 
uczy, jak celebrować go przez całe życie. 

nasze życie nie było piachem mielonym  
na pustyni, lecz drogą, która ma jasny cel. 
By każdy dzień był dniem zwycięstwa, a nie 
kolejnym szarym przeżytym dniem z coraz 
to bardziej obcym małżonkiem. By mój mąż 
stawał się coraz bardziej wybranym i od-
krywanym oraz coraz mocniej miłowanym 
na naszej drodze zbawienia. By nasza rów-
nia pochyła szła w górę, ku Niebu. 

Marlena
Jedyny pewny obszar, to moje małżeń-

stwo, także dzięki Kościołowi Domowemu – 
dialog małżeński jest skarbem tej formacji. 

Tomasz

Dla mnie Domowy Kościół to wej-
ście na właściwy tor, postawienie Boga  
na pierwszym miejscu, uporządkowanie 
relacji rodzice – dzieci, mąż – żona i oso-
bistej relacji z Bogiem. Domowy Kościół 
to poukładanie życia, właściwa hierarchia 
wartości, wspólny i jednocześnie osobisty 
wzrost duchowy każdego członka rodziny. 
Domowy Kościół, poprzez zobowiązania, 
pomaga uporządkować życie, znaleźć 
czas na modlitwę rodzinną i małżeńską.  
Na owoce nie trzeba długo czekać. Owoce 
Ducha Świętego są namacalne. Pokój, ra-
dość i miłość goszczą coraz częściej. Nato-
miast trudne sytuacje z Bogiem są o wiele 
łatwiejsze do udźwignięcia. (Jeśli Bóg jest 
na pierwszym miejscu to wszystko inne jest 
na swoim miejscu) św. Augustyn.

Magdalena i Zbigniew

Domowy Kościół dla nas to środowi-
sko ludzi, którzy chcą tworzyć rodziny 
w duchu chrześcijańskim. To także relacje 
w kręgu ludzi, dzielących się doświadcze-
niami duchowymi i życiowymi. Ludzi wza-
jemnie się wspierających modlitwą i nie 
tylko. To wreszcie umocnienie na drodze 
budowania relacji z Panem Bogiem, mał-
żeńskiej, rodzinnej.

Joanna i Krzysztof

Jednym głosem
A oto jak przeżywają tę rzeczywistość 

małżeństwa z kręgów Domowego Kościo-
ła w naszej parafii:

Wspólnota Domowego Kościoła jest 
dla nas przestrzenią, w której szczególnie 
może działać Pan Jezus w naszym małżeń-
stwie. Na co dzień pochłonięci sprawami 
świata doczesnego, pracą, wychowywa-
niem czwórki dzieci, wyrywamy czas na 
modlitwę osobistą, małżeńską i rodzinną. 
Korzystając ze spuścizny „Ruchu Światło-
-Życie” i nauczania ks. Blachnickiego 
oraz dzieląc się doświadczeniami z mał-
żeństwami z kręgu uczymy się budować 
relację z Bogiem i drugim człowiekiem, 
poddając się całkowicie temu, do czego 
nas Pan powołał.

Patrycja i Dominik

Ja, osoba ze swej natury odporna  
na wszelkie ramy, zasady, założenia oraz 
z wcześniejszym doświadczeniem mocno 
osadzonej wspólnoty, długo się wahałam 
nad wejściem w nową strukturę i zaczy-
naniem czegoś od początku. Jednak nie 
dawała mi spokoju tęsknota za większą 
jednością nas, jako małżonków i rodzi-
ców. Jednością, której człowiek sam z sie-
bie nie potrafi zbudować, która jest boskim 
nasieniem kiełkującym w sercach poprzez 
sakramenty. Dziś spostrzegam powyższe 
wymagania jako codzienną walkę o to, by 

Nie lękajcie się!
Przedstawiciele prężnie działającej w naszej parafii wspólnoty 
pod nazwą „Domowy Kościół” opowiadają o tym,  
jak otwierają drzwi swoich domów Chrystusowi.

Marlena Rowińska

 Dominik i Patrycja  Iza i Wincenty  Tomek i Marlena

FO
T. 

 F
OT

. A
RC

HI
W

UM
 W

SP
ÓL

NO
TY

 (3
)



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 
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 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 
MIEsIąCa, Msza ŚWIĘTa WYpoMInkoWa 
o 18.00; lEsznoWola – drUga Środa MIEsIą-
Ca, 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 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.
paraFIalnY zEspÓł „CarITas”  
zaprasza 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

zaproszEnIE do CHÓrU  
dla lUdzI MłodYCH WIEkIEM lUB dUCHEM. 
PrÓBY odBYWaja sIE WE WTorkI o 19.30

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 sakra-
MEnTU W dnI poWszEdnIE I nIEdzIElE od 
17.30, W pIErWszE nIEdzIElE MIEsIąCa po MszY 
ŚW. o 11.00 oraz W pIErWszE CzWarTkI MIEsIą-
Ca po MszY ŚW. o 18.00 do 19.30. 
adoraCja 24-godzInna zapraszaMY 
WszYsTkICH do CICHEj, IndYWIdUalnEj ModlI-
TWY 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  
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. 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 
pIErWszą koMUnIą ŚWIĘTą W koŚ-
CIElE W MagdalEnCE W ponIEdzIałkI po 
TrzECICH nIEdzIElaCH MIEsIąCa o godz. 20.00, 
W kaplICY W lEsznoWolI po drUgICH nIEdzIE-
laCH 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 MIE-
sIąCa o 19.00 W koŚCIElE; dodaTkoWE przY-
goToWanIE par nIEsakraMEnTalnYCH przEd 
CHrzTEM dzIECka W soBoTY 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 BalkonIE. 

OGŁOSZENIA	bieżące
MSZA MAŁŻEŃSKA 22 sTYCznIa o godz. 
11.00.
KONCERT KOLĘD WYsTąpIą dzIECI zE 
szkołY W łazaCH 22 sTYCznIa o godz. 19.00.
BAL CHARYTATYWNY 28 sTYCznIa 
o godz. 19.00 W HoTElU ponIaToWskI.
OFIAROWANIE PAŃSKIE 2 lUTEgo, MszE 
ŚW. W koŚCIElE o godz. 7,00, 9.00, 18.00.
ZA KAPŁANÓW ModlITWa za kapłanÓW 
I o noWE poWołanIa kapłańskIE podCzas 
adoraCjI ns, W CzWarTEk 2 lUTEgo  
po MszY ŚW. o godz. 18.00.
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA  
3 lUTEgo, Msza ŚW. o godz. 7.00 I 9.00, 
spoWIEdŹ W koŚCIElE od godz. 16.00,  
Msza ŚW. z UdzIałEM dzIECI o godz. 16.30, 
oraz o godz. 18.00. do CHorYCH ksIĘża 
Udadzą sIĘ przEd połUdnIEM.
STUDNIÓWKA Msza ŚW. 4 lUTEgo o godz. 
18.00 I sTUdnIÓWka lICEUM kaTolICkIEgo. 
PRZYGOTOWANIE PRZED CHRZTEM 
W soBoTĘ 4 lUTEgo o godz. 19.00, saM 
CHrzEsT 12 lUTEgo na MszY ŚW. o godz. 
11.00.
DODATKOWE SPOTKANIE PAR  
NIESAKRAMENTALNYCH RODZI-
CÓW 4 lUTEgo o godz. 18.00 W doMU 
MIłosIErdzIa.
UROCZYSTY RÓŻANIEC W pIErWszą 
soBoTĘ MIEsIąCa 4 lUTEgo o godz. 17.00.
MSZA ŚW. ZA KOŁA RÓŻAŃCOWE  
6 lUTEgo o godz. 18.00.
MSZA ŚW. ZA DUSZE W CZYŚĆCU 
CIERPIĄCE 7 lUTEgo o godz. 18.00.
WYPOMINKI 10 lUTEgo o godz. 18.00.
W CZASIE FERII (od 13 do 25 lUTEgo) 
W koŚCIElE W TYgodnIU MszE ŚW. o godz. 
18.00.
ŚRODA POPIELCOWA 22 lUTEgo; MszE 
ŚW. W koŚCIElE o godz. 7.00, 9.00 I 18.00.
MSZA ŚW. IMIENINOWA KS. PRO-
BOSZCZA I 40-LECIE JEGO POSŁUGI 
KAPŁAŃSKIEJ 25 lUTEgo o godz. 18.00.
MSZA MAŁŻEŃSKA 26 lUTEgo o godz. 
11.00.
SPOTKANIE RODZICÓW DZIECI  
PIERWSZOKOMUNIJNYCH W ponIEdzIa-
łEk 27 lUTEgo o godz. 20.00.
W WIELKIM POŚCIE W pIąTkI droga 
krzYżoWa z UdzIałEM dzIECI o godz. 17.30, 
z UdzIałEM dorosłYCH o godz. 18.45, gorz-
kIE żalE W nIEdzIElE o godz. 9.00.
REKOLEKCJE W SZKOLE W LESZ-
NOWOLI od 28 lUTEgo do 2 MarCa.

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, Weronika Kozłowska,  
Jacek Kwiatkowski, Katarzyna Kruziewicz-Piętka, Mirosława  
Osińska (korekta), Marlena Rowińska, ks. Andrzej Sokołowski.
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ROzmOwa

Na jakim etapie życia jesteś?
Jestem w IV klasie liceum, na pro-

filu biologiczno-chemicznym. Ten 
rok będzie dla mnie rokiem zmian, 
ponieważ w maju piszę maturę, 
a przede mną najdłuższe wakacje 
mojego życia :)) Aż nie mogę się do-
czekać… Jednak moja codzienność 
nie kręci się jedynie wokół szkoły! 
Uwielbiam spędzać czas z przy-
jaciółmi, czytać książki i pływać. 
Oglądanie zachodów słońca i spędza-
nie czasu nad morzem – szczególnie 
zimą, też daje mi dużo radości. 

Czym są wspólnoty młodzieżowe?
Są to po prostu spotkania młodych 

ludzi, którzy chcą spędzać razem 
czas, ale również mają chęć pozna-
wania siebie oraz Pana Boga i bu-
dowania z Nim relacji. Spotkania 
te różnią się od siebie w zależności  
do jakiej wspólnoty decydujemy się 
należeć, ale tak naprawdę cel mają 
ten sam, aby zbliżyć nas do Pana 
Boga oraz zbudować trwałe przyjaź-
nie z ciekawymi ludźmi!

W ciągu roku wspólnie gramy 
w planszówki, śpiewamy, rozmawia-
my na przeróżne tematy, ale również 
wspólnie modlimy się i czytamy frag-
menty Pisma św. Podczas wakacji 
wyjeżdżamy razem na tygodniowy 
wyjazd, którego atmosfera jest nie  
do opisania.

Czy zachęcasz do uczestnictwa  
we wspólnotach?

Bardzo zachęcam! Sama doświad-
czyłam wiele radości i poznałam tam 
ludzi, wśród których bardzo dobrze 
się czuję. Każdy z nas jest inny, a jednak rozumiemy się 
wszyscy bardzo dobrze i uwielbiamy spędzać ze sobą czas 
– tak po prostu. Kiedy było ciepło, graliśmy razem w siat-
kówkę i zorganizowaliśmy ognisko, a niebawem jedziemy na 
łyżwy i do teatru. 

Wokół takiej wspólnoty bardzo dużo się dzieje, a przez 
wspólnie spędzany czas, wszyscy ci ludzie stali mi się bar-
dzo bliscy. Najlepsze jest to, że do żadnej z takich wspól-

not nie trzeba się zapisywać! Nie ma 
żadnego formularza zgłoszeniowego 
czy testu „czy się nadajesz”. Możesz 
przyjść na jedno spotkanie, a jak ci 
się nie będzie podobało, nie jesteś 
zobowiązany do tego, żeby przyjść 
ponownie. 

Jak, jako wspólnota młodych, 
angażujecie się w życie naszej 
parafii?

Ksiądz Andrzej Sokołowski, któ-
ry jest opiekunem naszej wspólnoty, 
jest chętny do współtworzenia z nami 
różnych wydarzeń i dzięki temu 
w każdą drugą niedzielę miesiąca 
o godz. 18.00 prowadzimy Mszę św. 
„młodzieżową”, podczas której śpie-
wamy i czytamy Pismo św. Ostatnio, 
w okresie adwentu, zaśpiewaliśmy 
akatyst – pieśń ku czci Maryi wywo-
dzący się z liturgii Wschodu. 

Angażujemy się w dzieła, które 
już istnieją, ale również powołujemy 
do życia nowe wydarzenia, których 
nasza parafia jeszcze nie widziała.

Dlaczego młodzi ludzie  
pozostają w Kościele?

Ooo… myślę, że powody są 
najróżniejsze, a każdy młody czło-
wiek odpowiedziałby na to pytanie 
inaczej. Ja pozostaję w Kościele, bo 
odnalazłam w nim swoje miejsce 
i sposoby na to, żeby go budować 
i ulepszać. Doświadczyłam bezin-
teresownego dobra od ludzi, którzy  
do tego Kościoła należą. To praw-
da, nie zawsze, ale to nie powód, że 
chcę się z Kościoła wycofać. Trzy-
mam się ludzi z którymi się dogadu-

ję, którzy są radośni i pełni pokoju. Obserwuję tych, którzy 
są dla mnie autorytetami i staram się uczyć od nich bezinte-
resownej miłości. Ostatni powód – najważniejszy: Kościół 
ma sakramenty, przez które bezpośrednio działa Pan Bóg. 
Bez sakramentów nie da się mieć z Nim trwałej i mocnej re-
lacji. Staram się, aby różne działania ludzi Kościoła, z któ-
rymi nie zawsze się zgadzam, nie przysłoniły mi tego, co 
w Kościele najbardziej się liczy. 

Zostaję w Kościele!
weRONika kOzłOwska, absolwentka szkoły podstawowej w Łazach, licealistka, tegoroczna maturzystka. 
Angażuje się w życie naszej parafii na wiele sposobów, działając we wspólnocie „Nowe Jeruzalem”.    

Rozmawiała Urszula Bulicz

Ja pozostaję w Kościele,  
bo odnalazłam w nim swoje  

miejsce i sposoby na to,  
żeby go budować i ulepszać. 

Doświadczyłam bezinteresow- 
nego dobra od ludzi, którzy  

do tego Kościoła należą.  
To prawda, nie zawsze,  

ale to nie powód, że chcę się 
z Kościoła wycofać.  

Trzymam się ludzi, z którymi 
się dogaduję, którzy są radośni 

i pełni pokoju.
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