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Posypywanie głów popiołem na 
znak pokuty, to obrzęd znany 
w wielu tradycjach. Wzmianki 
o nim znajdziemy już w Starym 

Testamencie – wspominają o nim Księgi 
Jonasza i Joela, ale stosowany był także 
w starożytnej Grecji, Egipcie i podczas 
tradycyjnych obrzędów arabskich. Wszę-
dzie tam był on znakiem żałoby i pokuty. 
Znany był również wśród tradycyjnych 
plemion indiańskich, gdzie obrządki zwią-
zane z ogniem były ważnym elementem 
szamańskich rytuałów. Popiół w tradycji 
judeochrześcijańskiej ma przypominać 
o przemijaniu i ułomności ludzkiego ży-
cia, oznacza też żałobę i ból.

Przypomnienie kerygmatu
Zwyczaj posypywania głów 

popiołem podczas liturgii 
Środy Popielcowej przyjął się 
w Kościele w XI w. Jako ofi-
cjalny element obrządku został 
wprowadzony przez papieża Ur-
bana w 1099 r. Reforma liturgiczna 
Soboru Trydenckiego uprawomocniła 
nazwę „Środa Popielcowa” w 1570 roku.

W naszej tradycji chrześcijańskiej, 
w Środę Popielcową, wierni podczas li-
turgii pochylają głowy w pokorze, a ka-
płan symbolicznie posypuje je popio-
łem, pochodzącym z palm poświęconych 
w Niedzielę Palmową poprzedniego roku. 
Podkreśla w ten sposób związek między 
pokutą wiernych, a męką i śmiercią Chry-
stusa. Kapłan też przyjmuje popiół na 
głowę, a nad wiernymi wypowiada sło-
wa: Prochem jesteś i w proch się obrócisz 
(Rdz 3, 19) lub Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię (Mk 1, 15). 

Ten tradycyjny obrzęd ma za zadanie 
przypomnieć, że życie ziemskie mija, 

umartwiania, lecz o pewną dyscyplinę. 
Naszym celem jest rezygnacja z tego, 
co oddala nas od Boga, od miłości, od 
świętości, od radości. Wielki Post to czas 
duchowej, psychicznej i fizycznej detok-
sykacji, a nie okres cierpiętnictwa. Właś-
ciwie rozumiany jest ważnym przejawem 
miłości do samego siebie, gdyż oznacza 
powstrzymywanie się od zatrucia ciała, 
psychiki, ducha czy sumienia. Pan Je-
zus zostawił nam, jako testament, swoje 
pragnienie, byśmy kochali samych siebie 
i naszych bliźnich tak, jak On pierwszy 
nas pokochał. Z kolei jałmużna, rozumia-
na w pogłębiony sposób, to przejaw miło-
ści bliźniego. Chodzi tu również o wspar-
cie drugiego człowieka, także w obliczu 

jego głodu duchowego. Nasi 
bliźni zwykle bardziej niż 
pieniędzy potrzebują naszej 
miłości, cierpliwości i naszej 
obecności.

Zewnętrzne oznaki
W minionych czasach na polskich 

wsiach, ale i w miastach, pielęgnowano 
bogatą tradycję postną. Wynoszono na 
strych garnki i patelnie będące symbo-
lem tłustego i obfitego jadła. Chowano 
do skrzyń bogate stroje, drogie obrazy, 
unikano żartów, zakrywano lustra, żeby 
łatwiej było wejść w nastrój pokutny. Mi-
nęły bezpowrotnie tamte czasy, ale wciąż 
wśród wiernych jest wielu takich, któ rzy 
nie obawiają się wyśmiania i auten tycznie 
poszczą i modlą się, nie tylko ze względu 
na piękne tradycje swych przodków. Jest 
to bowiem głęboko przeżyta ekspiacja, 
mająca na celu przywrócenie jedności 
z Bogiem. Ta wytyczona przed setkami lat 
droga może prowadzić także współczes-
nego człowieka. 

a silna wiara, dobrowolne wyrzeczenia 
i bezinteresowna służba ludziom, po-
magają osiągnąć życie wieczne. Jak już 
wspomniałam, Środa Popielcowa roz-
poczyna okres Wielkiego Postu. Przez 
czterdzieści dni wierni przez modlitwę 
i powstrzymywanie się od niektórych 
pokarmów przygotowują się do najważ-
niejszych świąt w Kościele katolickim, 
jakimi są święta Wielkiej Nocy. Nie 
chodzi tu o umartwianie się dla samego 

Środa Popielcowa 
– początek Wielkiego Postu
Środa Popielcowa zwana Popielcem, w kalendarzu chrześcijańskim oznacza pierwszy dzień 
40-dniowego Wielkiego Postu. Symboliczne posypanie głowy popiołem i powstrzymanie się  
od niektórych potraw rozpoczynają okres pokuty przygotowujący do Wielkiej Nocy. 

Barbara Habich
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Powołaniem każdego wierzące-
go jest świętość i zjednoczenie 
z Bogiem. Aby osiągnąć ten cel, 
potrzeba wytrwałości i wierności 

w dążeniu do niego. Potrzeba nieustanne-
go nawracania ku Temu, który prawdziwie 
Jest. Jednym ze środków, które zostały dane 
człowiekowi jest post, który osiąga swoją 
pełnię podczas przygotowania do Wielkiej 
Nocy Zmartwychwstania Pańskiego.

Wielki Post  
– przygotowanie paschalne

Wielki Post jest okresem przygotowania 
paschalnego. Trwa od Środy Popielcowej 
do wieczoru Wielkiego Czwartku. Pierw-
sze informacje na ten temat przekazuje 
nam afrykański teolog z II wieku – Tertu-
lian. Pierwotnie przygotowanie trwało dwa 
dni i polegało na ścisłym poście w Wielki 
Piątek i Wielką Sobotę. Nazywano je wów-
czas postem paschalnym. Od III wieku post 
trwał 2 tygodnie, a w V wieku – 3 tygodnie.

Czterdzieści dni
Najwcześniejsze wzmianki o 40-dnio-

wym poście znajdujemy u Atanazego 
z Aleksandrii i Egerii Rzymianki w jej Iti-
nerarium. Ówczesny post polegał na spo-
żywaniu wyłącznie jednego posiłku w po-
rze wieczornej. Powstrzymywano się od 
mięs i wina, a pod koniec średniowiecza 
posiłek nie mógł zawierać także mleka, 
masła, sera oraz jaj.

Innym elementem wpływającym na li-
turgię okresu przygotowania paschalnego 
była publiczna pokuta. Od VI/VII wieku, 
gdy wierny wyznawał swoje grzechy na 
spowiedzi, zanim udzielono mu rozgrze-
szenia, jego imię było zapisywane w tzw. 
księdze pokutników. Po publicznym wy-
pełnieniu zadanej pokuty otrzymywał 
rozgrzeszenie, a całość miała miejsce 
w okolicach Środy Popielcowej.

Inspiracją była także tzw. liturgia sta-
cyjna, powstała w Rzymie na przełomie 
IV i V wieku. W wybrane dni Wielkiego 
Postu, a później codziennie, w kościołach 
Wiecznego Miasta pod przewodnictwem 
papieża sprawowana była Msza św. Ideą 
było tu zgromadzenie wiernych wokół 
swojego biskupa i jedność z nim. Aktu-
alnie jest to odwołanie do nabożeństwa 
Drogi Krzyżowej.

Męka Pańska, czyli łączenie się z bo-
leściami Jezusa, uwidacznia się m.in. 
w opuszczaniu uroczystego Alleluja. 
Zamiast tego stosuje się śpiew wersetów 
Ewangelii (łac. tractus) według starej 
melodii. Motyw męki Chrystusa podej-
mują także nabożeństwa Gorzkich Żali 
i Drogi Krzyżowej.

Ostatnia niedziela Wielkiego Postu – 
Niedziela Palmowa – otwiera obchody 
Wielkiego Tygodnia i łączy w sobie dwa 
skrajne wydarzenia: triumfalny wjazd 
Jezusa do Jerozolimy i uroczyste odczy-
tywanie Męki Pańskiej. 

W Rzymie post rozpoczynał się w szó-
stą niedzielę przed Paschą. Ponieważ 
w niedzielę nie można było pościć, w VII/
VIII wieku przedłużono okres trwania po-
stu do 40 dni.

Liczba 40 ma bezpośrednie odniesienie 
do Biblii. Wskazuje na naśladowanie Je-
zusa, który 40 dni przebywał na pustyni. 
Nie chodzi tu wyłącznie o post fizyczny, 
ale o stworzenie przestrzeni dla Boga 
i spotkanie z Jego łaską.

Ojcowie Kościoła uzasadniają także licz-
bę 40 odwołując się do Starego Testamentu. 
Nawiązują m.in. do 40 dni potopu (Rdz 
7, 4n), 40 lat wędrówki Ludu Wybranego 
(Księga Liczb, Księga Jozuego), 40 dni 
i 40 nocy, które Mojżesz spędził na Synaju 
(Księga Wyjścia i Powtórzonego Prawa), 
40 dni wędrówki Eliasza przez pustynię na 
górę Horeb (Pierwsza Księga Królewska).

Liturgia Wielkiego Postu
Na obecny kształt liturgii Wielkiego 

Postu miały wpływ czynniki, które już 
w starożytności odgrywały znaczące miej-
sce w życiu wiernych. I tak przygotowanie 
katechumenów do przyjęcia sakramen-
tu chrztu świętego, które trwało 2-3 lata, 
w czasie Wielkiego Postu osiągało punkt 
kulminacyjny. Właśnie wtedy odbywały 
się tzw. skrutynia, czyli egzaminy z życia 
wiarą, zdawane przed całą wspólnotą. Śla-
dem tego są obecne w liturgii modlitwy 
i prefacje dotyczące chrztu.

Post – zysk 
ponad stratę
Post – rezygnacja i powstrzymywanie się od pewnych pokarmów  
lub dóbr – obecny nie tylko wśród chrześcijan, jest skutecznym środkiem,  
który ma prowadzić do najważniejszego celu ludzkiego życia – zjednoczenia z Bogiem.  
Jego wartość znali już starożytni Egipcjanie, Grecy i Rzymianie, a także mieszkańcy Azji.

Monika Burkacka, teolog
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zapytaj księdza

Jak podsumujemy 
tegoroczną kolędę?

Wizyta duszpasterska – po co?
Pierwszym celem jest zaniesienie Bo-

żego błogosławieństwa na kolejny rok 
do domów parafian. Ten zwyczaj zacho-
wywany tradycyjnie od wielu pokoleń 
w Kościele w Polsce jest dosyć unikalną 
praktyką w skali Kościoła powszech-
nego i pokazuje bardzo bliski kontakt 
duszpasterzy z wiernymi im powierzo-
nymi. Nie jest to tylko oficjalny kontakt, 
ale często bardzo bliskie i wręcz rodzin-
ne spotkanie.

Drugim celem wizyty jest weryfika-
cja, kto faktycznie jest aktualnie człon-
kiem wspólnoty parafialnej. Z tego 
powodu sprawdzamy aktualność karty 
rodzinnej, kto mieszka obecnie w domu, 
kto wyprowadził się albo powrócił. Jest 
to o tyle ważne, że duszpasterze mają 
prawo wydawać w kancelarii różnego 
typu zaświadczenia lub załatwiać spra-
wy, np. małżeńskie tylko wówczas, gdy 
dany wierny faktycznie mieszka na tere-
nie parafii. 

Trzecim celem wizyty jest samo 
duszpasterstwo. Ważne, aby księża jak 
najlepiej znali powierzonych im wier-
nych i mogli im służyć pomocą, ale też 
jest to okazja do bliższego spotkania 
i poznania duszpasterzy przez wiernych 
świeckich. Dotyczy to różnych spraw 
sakramentalnych, katechezy, możli-
wości pomocy Caritas, ale też jest to 
okazja przybliżania wiernym oferty 
duszpasterskiej danej parafii. Stara-
my się podejmować jakiś temat ważny 
w danym roku. Tym razem skupiliśmy 
się na przybliżeniu osoby bł. księdza 
prymasa Stefana Wyszyńskiego, pozo-
stawiając broszurę z jego nauczaniem. 
W ubiegłym roku była to broszura orga-
nizacji „Open doors” pomagającej prze-
śladowanym chrześcijanom, jeszcze 

wcześniej tworzyliśmy koła różańcowe 
lub przygotowywaliśmy się do przyję-
cia młodych w czasie Światowych Dni 
Młodzieży.

Tradycyjnie przy okazji wizyty dusz-
pasterskiej wierni składają na ręce księ-
dza ofiarę pieniężną. W naszej parafii 
jest to podstawowy składnik inwestycyj-
ny, do którego dochodzą ofiary składane 
na ręce radnych parafialnych, przed Bo-
żym Narodzeniem i Wielkanocą i wszel-
kie inne oszczędności, np. z ofiar na tacę 
niedzielną. 

Ile domów przyjęło księdza?
Pragnę serdecznie podziękować za 

miłe przyjęcie nas w Waszych domach, 
za poczęstunki, za pomoc w podwo-

żeniu, za składane ofiary. Kiedy piszę 
obecny tekst kolęda jeszcze trwa, ale 
widać, że znacznie przekroczymy 1100 
wizyt. A jeśli wziąć pod uwagę jeszcze 
Lesznowolę, która faktycznie ciągle sta-
nowi część naszej parafii, to będzie to 
prawdopodobnie blisko 1500 wizyt.

Czy pomagali księża  
spoza Magdalenki?

Dziękuję za pomoc w kolędzie księ-
żom kapelanom, związanym z naszą 
parafią. Ks. Szymon Kulwicki nie tylko 
duszpasterzuje na terenie parafii w ka-
plicy sióstr Zgromadzenia Matki Bożej 
Miłosierdzia, ale dodatkowo katechizuje 
młodych w szkole w Łazach i spowiada 
w pierwsze piątki miesiąca. Ks. Ryszard 

Zapytaliśmy Księdza Proboszcza, jakie refleksje kończą wizytę duszpasterską 2022/2023.  
Prezentujemy wyniki tych przemyśleń.

ks. proboszcz Mirosław Cholewa
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Gołąbek wcześniej 6 lat był kapelanem 
w Derdach, a od 12 lat jest redaktorem 
naczelnym naszego pisma „Magdalen-
ka” i wiernym spowiednikiem rekolek-
cyjnym. Dzięki ich pomocy w czasie 
kolędy możemy normalnie prowadzić 
duszpasterstwo w parafii, uczestniczyć 
w grupach formacyjnych, Msze św. są 
sprawowane także wieczorem, a kan-
celaria jest dostępna dla wiernych. Bez 
ich pomocy musielibyśmy albo zawiesić 
część naszej aktywności duszpasterskiej, 
albo dłużej chodzić każdego dnia po ko-
lędzie np. do godz. 23.00 lub 24.00, albo 
zdecydować się na kolędę co dwa lata.

Co powoduje  
smutek duszpasterzy?

Przykro mi jako duszpasterzowi, gdy 
słyszę „nie, dziękuję”, co oznacza, że 
przed Bożym błogosławieństwem zamy-
kają się serca i domy mieszkających na 
terenie naszej parafii. Takich domów jest 
co najmniej 10%.

Przykro, gdy widzę, że niektórzy pa-
rafianie nie chcą się spotkać z księdzem, 
aby zweryfikować swoje przekonania co 
do różnych kwestii i zweryfikować swo-

że pojawią się nowe osoby w grupach 
młodzieżowych, służbie liturgicznej, 
kręgach biblijnych i małżeńskich, czy 
innych dziełach parafialnych.

 Dodajemy także odwagi tym, którzy 
jakoś się zaniedbali religijnie przez re-
zygnację z katechezy, zaniedbanie bierz-
mowania, czy dawno temu korzystali ze 
spowiedzi oraz uczestnictwa we Mszy 
św. Niekiedy po takiej zachęcie wierni 
faktycznie wracali do wspólnoty i do 
praktyk.

Wielką moją radością jest to, że uda-
ło się zachęcić kilkanaście osób chorych 
lub w podeszłym wieku do korzystania 
ze spowiedzi i Komunii św. w pierwsze 
piątki miesiąca. Widzę jak jest to dla 
nich wielka pomoc, że wówczas gdy 
oni sami nie mogą przybyć do kościoła, 
księża przynoszą im Chrystusa w sakra-
mentach świętych.

W sumie było sporo dobrych rozmów, 
usłyszeliśmy wiele ciepłych słów pod 
naszym adresem, spotkaliśmy otwarte 
serca i domy, serdeczną gościnę i przyję-
liśmy hojne ofiary oraz uczestniczyliśmy 
we wspólnej modlitwie. Bardzo dziękuję 
Panu Bogu i ludziom za te spotkania. 

jego obrazu Boga i Kościoła jaki w so-
bie noszą.

Smutkiem napełnia mnie, gdy młodzi 
są wypisywani z katechezy, gdy spoty-
kam zaniedbanych religijnie parafian, 
którzy nie uczestniczą w życiu parafii, 
nie uczestniczą w Mszy św. i zaniedbali 
inne sakramenty święte. 

Co budzi nadzieję?
Dzięki osobistym spotkaniom pod-

czas wizyty duszpasterskiej możemy 
spotkać się z naszymi parafianami i re-
agować na konkretne potrzeby. Co roku 
udaje się pomóc kilku parom uporząd-
kować ich sytuację małżeńską i mam 
nadzieję, że tak będzie również w tym 
roku, gdyż jestem umówiony na takie 
działania po zakończeniu kolędy.

W niektórych przypadkach udaje się 
też pomóc osobom potrzebującym jakie-
goś wsparcia materialnego. Aktualnie 
Parafialny Zespół Caritas prowadzi taką 
akcję wobec niepełnosprawnej parafian-
ki. 

W czasie wizyty zachęcamy parafian 
do korzystania z bogatej oferty dusz-
pasterskiej w parafii i mam nadzieję 
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sztuka i Wiara

Dziesięć znaków
artur WąsOWski, znany czytelnikom jako grafik projektujący przed laty łamy naszego  
miesięcznika, namalował dziesięć obrazów do Ewangelii wg. św. Mateusza.  
To bardzo głęboka i uważna artystyczna wizja spotkań Pana Jezusa z człowiekiem.  
Prezentujemy kilka z nich oraz rozmowę z Arturem.

Fragmenty komentarzy do obrazów: Dorota Lekka, rozmawiała: Teresa Jaskulska-Gil

Mt 9, 1-8. Paralityk
…I oto przynieśli Mu paralityka, 

leżącego na łożu

Obraz Artura Wąsowskiego w kształcie tonda  
został podzielony na dwie części. Patrzymy na niego z górnej 

perspektywy, przez co twórca czyni wyraźne  
nawiązanie do paralelnej wersji źródłowego tekstu w redakcji 

Marka (Mk 2, 1-12) oraz Łukasza (Łk 5, 17-12).  
Mowa tam właśnie o spuszczeniu na łożu sparaliżowanego 

człowieka do wnętrza domu przez powałę dachu  
przed oblicze uzdrawiającego Jezusa. 

Lewa część obrazu ukazuje rzeczywistość już prze-
mienioną, Bożą, co wyraża niebieska kolorystyka. W tej 
części obrazu, w Bożej niebieskiej sferze, widzimy stopy 

Jezusa, u którego wybawienie znalazł chory. Oko tej leżącej 
osoby jest otwarte, co oznacza, że powstała ze swego łoża, 

a w głębszym wymiarze może odnosić się do spojrzenia 
przemienionego, nowego postrzegania jakiejś rzeczywistości.

Kiedy współpracowaliśmy w wydaw-
nictwie, realizowałeś się jako dyrektor 
artystyczny, grafik prasowy, tworzyłeś 
infografiki. Pamiętam, że ta praca zajmo-
wała i Tobie, i mnie bardzo dużo czasu. 
Poza tym w domu czekały rodziny, dzieci, 
psy. Już wtedy jednak nie zarzucałeś 
malarstwa i w rzadkich wolnych chwi-
lach malowałeś obrazy. Opowiedz o tych 
czasach sprzed 20 lat.

Artur Wąsowski sprzed 20 lat, to facet 
który starał się odnaleźć przede wszystkim 
w roli męża, ojca, grafika, twórcy – który 
miał poczucie niesienia misji w sztuce, 
a przyszło mu być grafikiem użytkowym. 
To czas, gdzie w mojej twórczości powra-
cał motyw przepaści, granicy która dzieliła 
strony, ukazywała relacje, zranienia, które 
chyba adorowałem…
Twoje dzieła mierzą się z Wielkimi Te-
matami. Kiedy zobaczyłam „X znaków”, 
zrozumiałam, jak głęboko przeżyte jest 

 W bohaterach z projektu „X znaków” rozpoznaję siebie.  
Moje wołanie – Panie spraw, abym przejrzał, moje łapanie się Jego frędzli u szat. 
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sztuka i Wiara

Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał 
jego teściową, leżącą w gorączce

Artysta chciał oddać charakter gorączki, 
która trawi leżącą na łożu kobietę i może 
oznaczać zarówno fizyczny ból głowy,  
jak też gorączkę w wymiarze duchowym, 
np. złości czy braku przebaczenia.  
Atmosfera ciężkiego, gorącego powietrza, 
spotęgowana jest w obrazie zasłoną utkaną 
z nici, przez którą dostęp do wnętrza daje 
nam mandorla. Te trzy aspekty są ważne: 
kolor, nici i mandorla. Tak jak kolor pozwa-
la odczuć trudne, bolesne doświadczenie, 
tak czyni to powtarzający się niemal  
we wszystkich obrazach motyw nici.  
Wskazują one zarówno na izolujące skrępo-
wanie człowieka, jak również potencjalny 
łącznik między rzeczywistością transcen-
dentną, na którą wskazuje mandorla  
– symbol boskiej sfery.

Ten wgląd przypomina nieco rozdartą 
i odsłoniętą zasłonę, miejsce święte, otwar-
tą ranę, ziarno, które pośród trawiącej go-
rączkowo pasji obumiera, by wydać nowe 
życie – jak teściowa Piotra, która powstaje 
z łoża boleści wskutek dotyku Boga.

Mt 8, 14-17. 
W domu Piotra

Twoje malarstwo. Kiedy rozpoczęła się ta 
droga, po której teraz kroczysz? 

Zabawne, mojej pierwszej indywidualnej 
wystawie w 2000 r. nadałem tytuł „...w dro-
dze”. Powstał cykl obrazów, których głów-
nym motywem były rozstaje, często przeci-
nające się drogi, które układały się w krzyż. 
Drogę budował też długi cień postaci. Przez 
wiele lat chodziłem z wdrukowanym obra-
zem Boga – odległego, surowego i karzące-
go dziadka ze Starego Testamentu. Będąc 
w głębokim kryzysie, szukałem pomocy 
w Nim. Rozpoznałem Go na tej mojej dro-
dze. Od tego czasu staram się kroczyć za 
Nim i z Nim. Choć ścieżka którą podążam, 
nie jest pozbawiona trudów, to doświadcze-
nie Jego obecności, Boga miłości, jest drogą 
powstawania. Drogą wzrostu nowego czło-
wieka, którego Bóg uwalniania, oczyszcza, 
uzdrawia... w końcu uświęca. 

W tych bohaterach z projektu „X znaków” 
rozpoznaję siebie. Moje wołanie – Panie 

spraw, abym przejrzał, moje łapanie się Jego 
frędzli u szat. 
Czy Twoje wizje Sacrum pochodzą 
z kontemplacji, czy z działania w świecie? 
Co się zmieniło w Arturze Wąsowskim 
w ciągu ostatnich 20 lat?

Jezus do mistyczki Alicji Lenczewskiej 
powiedział: Świętego poznaje się po tym, że 
wszystkiego dotyka jak Świętą Hostię. Po-
ganina po tym, że Świętą Hostię dotyka jak 
każdą inną rzecz. Gdy przeglądam się w tym 
słowie, widzę to pragnienie, że tak chciałbym 
postrzegać i dotykać świat. 
Czy miał rację Jerzy Nowosielski mówiąc, 
że natchniony malarz jest prowadzony 
ręką Boga? Że obrazy (szczególnie abs-
trakcyjne) to modlitwy, okna do Niepo-
znanego.

Nie tylko Nowosielski. W romantyzmie 
artysta urastał do roli proroka. Wierzę, że 
każdy ochrzczony jest predysponowany, by 
być prowadzonym „Ręką Boga”, współdzia-

łać z łaską. W końcu, co wyznaję, gdy robię 
znak krzyża? W imię Ojca, i Syna i Ducha 
Świętego. Tak – przyznaję, że popełniłem 
kilka obrazów, na które spojrzałem po pew-
nym czasie i stwierdziłem, że to nie możliwe 
– to ja namalowałem?

Gdy modlę się, to zamykam oczy; na ogół 
obrazy mi przeszkadzają w skupieniu. Swój 
wzrok duszy staram się kierować nie na ze-
wnątrz, ale do środka, w głąb serca. Czasem 
patrzę na krucyfiks na Służewie u o. domi-
nikanów, robiony ręką Nowosielskiego... 
Dobrze mi przy nim. Za sprawą projektu TP 
„Namalować katolicyzm od nowa” sporo 
ostatnio słyszę dyskusji na temat abstrakcji, 
która dla jej piewców zawiera w sobie głę-
bię i mistykę, a której nie ma w przestrzeni 
kościelnej. Często stawiana jako alternatywa 
w kontrze do obrazów figuratywnych, które 
rodzą w nich kontrowersje. Co do jednego je-
stem przekonany – oba kierunki mogą zawie-
rać w sobie to „coś”, pierwiastek duchowy, 
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sztuka i Wiara

...podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza

Dyptyk przedstawia historię kobiety, która zmagała się z chorobą  
skazującą ją na społeczną izolację, gdyż przepisy żydowskie zaka-
zywały kontaktu z krwawiącą, uznając ją za nieczystą (por. Kpł 15, 
19-33). Idzie z tyłu tłumu, by nikt przez nią nie zaciągnął rytualnej 
nieczystości. Ma zapewne poczucie odrzucenia, co artysta ukazał 
odwróconymi postaciami tłumu w pierwszej części. W obrazie da się 
odczuć także samotność kobiety.  W drugim skrzydle obrazu widzimy, 
jak Jezus obraca się w jej stronę, czując, że w tłumie ktoś w szcze-
gólny sposób Go dotknął. W tym geście, spojrzeniu, mimice twarzy, 
ustach zdradzających przejęcie. Za Jezusem cudotwórcą chodziły 
tłumy, a On w tej masie był w stanie dostrzec pojedynczą osobę. 

Mt 9, 18-26. 
Kobieta cierpiąca na krwotok Gdy przybył na drugi brzeg, 

wybiegli Mu naprzeciw dwaj opętani

W tym obrazie odbiorca patrzy na scenę z perspektywy 
Jezusa, naprzeciw którego wybiegło dwóch opętanych.  
Ich „dzikość”, o czym mówi tekst źródłowy obrazu, oddaje 
nie tylko pretensjonalny gest stojącego naprzeciw mężczy-
zny, mimika twarzy, ale także infernalna kolorystyka. Obok 
widać pasącą się trzodę świń, zatem widz jest świadkiem 
rozgrywającego się dialogu między Jezusem a opętanymi. 
Na uwagę zasługuje uwspółcześnione tło obrazu, który 
Artur Wąsowski tworzył w czasie dramatycznych wydarzeń 
za naszą wschodnią granicą. Widzimy bowiem zbombar-
dowany budynek bloku mieszkalnego w Borodziance na 
Ukrainie, okrzykniętej drugą Buczą. Świadkowie tego 
wydarzenia mówili, że słyszeli krzyki, które potem ucichły. 

Mt 8, 28-34. Dwaj opętani

co może prowadzić do Niepoznanego, ale 
oba kierunki mogą też być tego pozbawio-
ne. Wiele zależy także od kondycji odbiorcy, 
jego postrzegania, na które składają się kolej-
ne wlepki, oceny, idee, własne doświadcze-
nia, a nawet poranienia. 
Czy w Zachodnim Kościele możliwe jest 
istnienie ikony?

Dyskurs na temat ikony/obrazu w Koście-
le wschodnim i zachodnim trwa od stuleci. 
W Polsce obserwuję od wielu lat swoisty re-
nesans ikony. Przy katolickich parafiach po-
wstają ośrodki, szkoły pisania ikon... To się 
dzieje. Ikony Nowosielskiego istnieją w nie-
jednym kościele. Ten właśnie artysta głęboko 
odczuwał w sobie ducha ekumenizmu.

Dla mnie bardziej niepokojący jest fakt, 
że we współczesnych kościołach spotykam 
dużo kiczu, a kicz jest swego rodzaju pro-
fanum, czego kapłani, proboszczowie winni 
być świadomi. Nie tak dawno brałem udział 

w „Synodzie artystów”. Posynodalne dane 
z raportu wykazały, że kultura wizualna 
i sztuka współczesna pozostają niemal zupeł-
nie poza optyką synodu. 

Zdaje się, ze zarówno Kościół jak i sztuka 
sakralna przeżywają swoją ciemną noc.
Dlaczego na Twoich obrazach pojawiają 
się fragmenty tekstów?

W prologu Ewangelii św. Jan pisze: Słowo 
stało się ciałem – sprawiło, że to, co niewi-
dzialne, zostaje jakoś uwidocznione. Używa-
jąc słowa uruchamiam to, co jest jeszcze dla 
nas niewidzialne, niesie jakieś wyobrażenie, 
poszerza i tworzy kontekst. 
Ile w nich człowieka, a ile Boga?

Człowiek zawsze był obecny w mojej 
twórczości, a relacje międzyludzkie leżały 
w centrum zainteresowań. Dlatego w sposób 
naturalny pojawia się w tych poszukiwaniach 
relacja człowieka z Bogiem. Interesuje mnie 
duchowa kondycja człowieka. Poznając sie-

bie, poznaję po części Boga i odwrotnie. 
Wiara, perspektywa Bożego dziecięctwa, 
uznanie swoich ograniczeń – uwalnia. Oneg-
daj, gdy czytałem Biblię, pojawiła się myśl, 
aby wyraz Bóg zastąpić słowem Miłość. Dla 
mnie było to doświadczenie słyszenia jakby 
na nowo. Dlatego to pytanie rozumiem także: 
ile w tych obrazach szukałem i starałem się 
ukazać MIŁOŚCI? Miłości, którą odnajduję 
i która w przecudowny sposób zachwyca i na-
pełnia w przyrodzie, kosmosie. Niestety trud-
niej mi Ją rozpoznać w sobie, w bliźnim, zbyt 
wiele w nas niepodobieństwa do Jego obrazu.
Gdzie można oglądać Twoje obrazy?

„X znaków” można było oglądać do 30 
stycznia w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa 
Wyszyńskiego w Wilanowie. Wystawa po-
jeździ po kraju, ale we wrześniu pojawi się 
w podziemiach Kamedulskich na Dewajtis 1.

Zapraszam też na insta:  
https://www.instagram.com/wasowski.artur/
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WspOmnienie

Pan od ćwiczeń
Ilu świętych liczy parafia w Magdalence? Czy w ogóle są tacy? 
Jak ich rozpoznać? Czy zdać się na nasz ludzki osąd,  
czy raczej poczekać, co powie Watykan w tej sprawie?

Wincenty Pipka

Po części papież Franciszek już 
wypowiedział się na ten temat za-
chęcając, aby zauważać świętych 
z sąsiedztwa. W swojej pierwszej 

adhortacji napisał: Lubię dostrzegać świę-
tość w rodzicach, którzy z wielką miłoś-
cią pomagają dorastać swoim dzieciom, 
w mężczyznach i kobietach pracujących, 
by zarobić na chleb, w osobach chorych, 
w starszych zakonnicach, które nadal się 
uśmiechają. W tej wytrwałości, aby iść na-
przód, dzień po dniu, widzę świętość Koś-
cioła w drodze. Jest to często „świętość 
z sąsiedztwa”, świętość osób, które żyją 
blisko nas i są odblaskiem obecności Boga.

Człowiek od… Niego
Niedawno odszedł od nas, czy raczej 

przemieścił się do Nieba, jeden z takich 
świętych – Jacek Kitliński. A skąd taki 
śmiały sąd – „santo subito”?

Myślę, że każdy, kto był na Mszy św. dla 
niepoznaki zwanej pogrzebem Jacka Kit-
lińskiego, wie o czym mówię. Nie pamię-
tam od lat takiego ścisku w naszym para-
fialnym kościele, nawet na Pasterce. I było 
tyle „nowych twarzy”… To znaczy nowych 

gdzieś z tyłu lub na balkonie. W sumie 
trochę dziwne, bo to rezerwacja dla takich 
„celników” jak ja, ale on? W każdym razie 
do dziś tak mam, że gdy przyjdę do kościo-
ła, to łapię się na tym, że wypatruję Jacka. 
A kiedy skrzypną drzwi, to myślę: o! Jacek 
idzie. Wszystko ze mną OK, ale chyba to 
takie pragnienie, żeby jednak był tu jesz-
cze. I mam wewnętrzną nadzieję, że jest.

Zresztą, niedawno wszedłem do ka-
wiarenki. Omiotłem wzrokiem salę, też 
w poszukiwaniu Jacka. Niestety nie za-
uważyłem. A to był jego drugi dom. Tam 
nawiązywał relacje, rozmawiał, czasami 
trochę się spierał, wysłuchiwał. Hmm… 
taki dobry duch kawiarenki. Samozwańczy 
wodzirej stolikowy. 

Nocne spotkania
Pamiętam Jacka z nocnych adoracji. Nie 

wiem o czym rozmawiał z Bogiem, ale są-
dząc z miny i postawy, Bogu nie było łatwo. 
Szczególnie, gdy „wykłócał” się o zdrowie 
dla swojej córki. Miałem to szczęście być 
w gronie osób, do których wysyłał sms-y 
z prośbą o modlitwę i na bieżąco informo-
wał o jej skuteczności. Nie wiem, ilu było 
adresatów tych wiadomości, ale jestem 
przekonany, że Bogu łatwiej szło z Abra-
hamem i Jakubem, niż z Jackiem. I z tego 
co wiem, przekonał Boga. Czy obiecał Mu, 
że sam przyjdzie trenować cherubów, co by 
się tam nie rozpaśli na niebiańskim wikcie, 
tego nie wiem, ale… nie jest wykluczone. 

Pozostało mi również sporo sms-ów od 
Jacka z zaproszeniami na różne wydarzenia 
patriotyczne. Dbałość o wartości, o Koś-
ciół, o Ojczyznę, o wychowanie młodzieży, 
to był jego znak firmowy. Tym żył i pewnie 
dlatego tak pięknie to życie przeżył. 

Ostatni projekt
Zawsze zachęcał do aktywności, co 

prawda zawodowo raczej fizycznej, ale 
swoją postawą chyba nawet bardziej do 
aktywności duchowej. Dowodem jego 
skuteczności była zresztą ta ostatnia Msza 
św. Myślę, że źle by się stało, gdyby Jacek 
powracał do nas już tylko w coraz rzad-
szych wspomnieniach. Moim zdaniem to 
postać godna tego, aby co najmniej sala 
gimnastyczna, która zostanie wybudowa-
na przy naszym katolickim liceum nosiła 
imię Jacka Kitlińskiego. I jestem przeko-
nany, że osobiście włączy się w ten bar-
dzo potrzebny projekt, co znacznie przy-
spieszy jego realizację! 

w kościele. Tak sobie pomyślałem: kim 
musi być zwykły człowiek, nauczyciel WF 
w – bez urazy – wiejskiej szkole, że potrafi 
przyciągnąć na Mszę św. nawet tych, którzy 
nie chcą być w Kościele? Czy to tylko ma-
gia słowa „wypada”? Nie sadzę. Tego dnia, 
nie obrażając nikogo, pogoda była zdecy-
dowanie lepsza w Kieleckiem. A jednak 
nie tłum, ale każdy z osobna chciał przyjść 
na Mszę św. i potem na cmentarz. Gdybyż 
jeszcze można było mieć nadzieję, że Jacek 
zobaczy to i jakoś się odwdzięczy, ale nie. 
Myślę, że każdy z obecnych miał w sobie 
pragnienie podobne do tego, które towarzy-
szyło w Biblii kobiecie chorej na krwotok: 
żebym choć dotknęła Jego płaszcza (Mk 5, 
28). Może to trochę przekombinowane, ale 
czasami dostęp do Jezusa wydaje się dla 
nas niemożliwy, ale dotknięcie Jego ludzi 
może być uzdrowieniem. Myślę, że Jacek 
właśnie takim „płaszczem” Jezusa dla wie-
lu był. I dzięki niemu mieli udział w tej Eu-
charystii 27 grudnia. 

Wypatruję Jacka
Widziałem Jacka często w kościele. 

Przeważnie zajmował moje miejsce, czyli  
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mam tO z BiBliiWieści ze szkół

l Perspektywy Z radością powiadamia-
my, że w tegorocznym rankingu Perspektyw 
uzyskaliśmy 330 (365 w 2022 r.) miejsce 
w Polsce i 86 w województwie mazowie-
ckim. Tym samym plasujemy się wśród 500 
najlepszych liceów w kraju i uzyskujemy 
Srebrną Tarczę. Nauczycielom, uczniom 
i rodzicom serdecznie gratulujemy!
l Bal w Liceum 25 stycznia 2023 r. 
uczniowie naszego liceum mieli okazję 
uczestniczyć w balu karnawałowym zor-
ganizowanym przez p. dyr. Dorotę Ko-

...już minął, ale do niedawna młodzież  i przyjaciele naszego liceum bawili się na wspaniałych balach.
Dorota Koprowska, dyrektor KLO

a zebrane pieniądze wpłynęły na kon-
to Fundacji wspierającej naszą szkołę. 
Całością dowodził DJ, który inwencją 
twórczą uczynił ten wieczór prawdziwie 
wyjątkowym. Gorąco dziękujemy organi-
zatorkom i organizatorom zabawy; szcze-
gólne podziękowania kierujemy do Pani 
Ewy Dulnej Rak i Pani Kariny Leszczyń-
skiej. Wszystkich przyjaciół szkoły już 
dziś zapraszamy na IX Bal Charytatywny 
w styczniu 2024 r. 
l Studniówka Żyjemy studniówką 2023! 

prowską. Zabawę poprowadził wodzirej, 
nasz absolwent Andrzej Bęza, a uczestni-
cy mogli bawić się pod opieką nauczycieli 
od 18.00 do 21.00. Była to idealna okazja 
do rozrywki po wytężonej pracy w pierw-
szym półroczu.
l Bal w hotelu W sobotę, 28 stycznia 
2023 r. mieliśmy okazję wspaniale ba-
wić się w hotelu Książę Poniatowski. 
Przyjaciele naszego liceum spędzili czas 
przy dobrej muzyce i pysznym jedzeniu. 
Aukcja i loteria towarzyszyły zabawie, 

Czas wodzirejów...
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Informacje 
o bierzmowaniu 

Wmarcu, w ramach kursu przygotowania do 
sakramentu bierzmowania odbędą się dwa 
spotkania. Pierwsze będzie miało miejsce 
w niedzielę 5 marca 2023 r. po Mszy św.  

o godz. 18.00. Drugie spotkanie będzie w formie week-
endowego kursu „Jezus Panem” od 17 do 19 marca br. 

przygotował: ks. Andrzej Sokołowski
 Grupa animatorów wraz z ks. Andrzejem Sokołowskim
i aktorami – klerykami III roku WMSD po spektaklu pt.„Wieczernik”.



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 MiesiąCa, Msza 
świĘta wyPoMinkowa o 19.00.
doMowy kośCiÓł zaPrasza Przez  
ksiĘży koLeJne Małżeństwa  
do nowyCH krĘgÓw.
oaza Młodzieżowa zaPrasza MłodyCH 
Przez ksiĘdza MiCHała na swoJe sPotkania.
dzieCi Boże zaPraszaMy dzieCi Po 
PierwszeJ koMunii św. do kLasy 6 włąCznie. 
kontakt Przez ks. MiCHała.
MSZA MAŁŻEŃSKA w Czwarte  
niedzieLe MiesiąCa o godz. 11.00.
MSZA MŁODZIEŻOWA w drugie  
niedzieLe MiesiąCa o godz. 18.00. 
WIECZORY UWIELBIENIA w 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 Lesz-
nowoLi – kaPLiCaLesznowoLa.PL
zaProszenie do CHÓru  
dLa Ludzi MłodyCH wiekieM LuB duCHeM. PrÓ-
By odBywaJa sie we wtorki o 19.30
OGŁOSZENIA	bieżące
IMIENINY PROBOSZCZA ProsiMy o Mod-
LitwĘ za naszego ProBoszCza ks. Mirosława 
CHoLewĘ, z okazJi Jego iMienin, w soBotĘ 25 
Lutego na Mszy św. o godz. 18.00.
FERIE w Czasie Ferii od 12 do 26 Lutego 
Msze św. w tygodniu o godz. 18.00.
ŚRODA POPIELCOWA 22 Lutego; Msze 

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 MiesiąCa 
Po Mszy św. o 18.00 do 19.30. 
adoraCJa 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 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 udzia-
łeM 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 kateCHe-
zą MaryJną. 
sPotkania rodziCÓw Przed 
Pierwszą koMunią świĘtą w kośCie-
Le w MagdaLenCe w Poniedziałki Po trzeCiCH 
niedzieLaCH MiesiąCa o godz. 20.00, w kaPLiCy 
w LesznowoLi Po drugiCH niedzieLaCH Miesią-
Ca 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 so-
Boty Przed PierwszyMi niedzieLaMi MiesiąCa 
o 19.00 w kośCieLe; dodatkowe Przygotowa-
nie Par niesakraMentaLnyCH Przed CHrzteM 
dzieCka w soBoty Przed PierwszyMi niedzieLa-
Mi 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 wto-
rek o 19.00 w doMu rekoLekCyJnyM, „nowe 
JeruzaLeM” w każdy Piątek o 19.15 w doMu 

św. w kośCieLe o godz. 7.00, 9.00 i 18.00, 
w kaPLiCy w LesznowoLi o godz. 19.00.
SPOTKANIE RODZICÓW DZIECI 
PIERWSZOKOMUNIJNYCH 27 Lutego 
o godz. 20.00.
REKOLEKCJE SZKOŁY W LESZNOWOLI 
28.02. do 2.03.
WIELKI POST w wieLkiM PośCie gorzkie 
żaLe w niedzieLe w kośCieLe o godz. 9.00. 
droga krzyżowa w kośCieLe z udziałeM 
dzieCi w Piątki wieLkiego Postu o godz. 
17.30, dorosłyCH o godz. 18.45. Zarówno 
za uczestnictwo w Gorzkkich Żalch jak teŻ 
w DroDze krzyŻowej moŻna uzyskać oDpust 
zupełny poD zwykłymi warunkami.  zaCHĘ-
CaMy też do aBstynenCJi od aLkoHoLu. złota 
ksiĘga trzeŹwośCi Jest wyłożona do wPisu 
w kaPLiCy zesłania duCHa świĘtego.
MODLITWA ZA KSIĘŻY I O POWOŁANIA 
KAPŁAŃSKIE 2 MarCa Po Mszy św.  
o godz. 18.00 do 19.30.
PIERWSZY PIĄTEK 3 MarCa; sPowiedŹ 
w kośCieLe od godz. 16.00, Msze św.  
o godz. 7.00, 9.00 (z udziałeM LiCeuM), 16.30 
(z udziałeM dzieCi) oraz 18.00. do CHoryCH 
udaMy siĘ Przed PołudnieM. ModLitwa wsta-
wienniCza od godz. 17.00 do 18.00  
w PokoJu na BaLkonie.
UROCZYSTY RÓŻANIEC w Pierwszą 
soBotĘ MiesiąCa 4 MarCa o godz. 17.00.
PRZYGOTOWANIE DLA WSZYSTKICH 
RODZICÓW PRZED CHRZTEM DZIE-
CKA I SPISANIE AKTU w soBotĘ 4 MarCa 
o godz. 19.00. dodatkowo Przygotowanie 
Par niesakraMentaLnyCH Przed CHrzteM iCH 
dzieCka w soBotĘ 4 MarCa o godz. 18.00 
w doMu Miłosierdzia. 
WIECZÓR UWIELBIENIA 5 MarCa godz. 
19.00.
MSZA ŚW. ZA KOŁA RÓŻAŃCOWE  
6 MarCa o godz. 18.00.
MSZA ŚW. ZA DUSZE W CZYŚĆCU 
CIERPIĄCE 7 MarCa o godz. 18.00.
wYPOMINKOWA MSZA ŚW.  
w kośCieLe 10 MarCa o godz. 18.00.
SPOTKANIE RODZICÓW DZIECI 
PIERWSZOKOMUNIJNYCH  
w Poniedziałek 20 MarCa o godz. 20.00.
REKOLEKCJE SZKOŁY W ŁAZACH  
od 15 do 17 MarCa.
REKOLEKCJE KATOLICKIEGO  
LICEUM od 20 do 22 MarCa.
REKOLEKCJE PARAFIALNE w dniaCH 
23, 24 i 25 MarCa,  sPotkania  o godz. 9.00, 
18.00, 20.00, zaś w kaPLiCy w LesznowoLi 
o godz. 10.00 i 19.00.

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
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Igor Majorkiewicz (projekt graficzny), Urszula Bulicz,  
Monika Burkacka, ks. dr Mirosław Cholewa, Barbara Habich,  
Dorota Koprowska, Jacek Kwiatkowski, 
Dorota Lekka, Mirosława Osińska (korekta), 
Marlena Rowińska, ks. Andrzej Sokołowski, Artur Wąsowski.
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rOzmOWa

Opowiedz o sobie
Kończę 20 lat, jestem na pierwszym 

roku studiów filozoficznych. Chodzi-
łam do gimnazjum w Łazach, a wcześ-
niej mieszkaliśmy z rodziną w Warsza-
wie. W liceum korzystałam z edukacji 
domowej, co bardzo pomogło mi się 
przygotować do obecnego sposobu na-
uki na studiach. Bardzo lubię czytać, 
gotować i piec, a także chodzić na spa-
cery – z psem albo z kimś do towarzy-
stwa, ale sama też. Lubię także historię 
i teatr. Poza tym przyjemność sprawia 
mi spędzanie czasu z bliskimi osobami, 
wspólne oglądanie filmów, gra w plan-
szówkę albo wyjście gdzieś razem.
Jakie są twoje plany na przyszłość?

Chciałabym związać swoją przy-
szłość z medycyną, interesuje mnie 
człowiek, a szczególnie ludzki umysł. 
Już od paru lat myślę o psychiatrii. Nie 
zamykam się na inne opcje – może 
podczas studiowania znajdę na siebie 
nowy pomysł. Poza tym, jeśli chodzi 
o plany na bardziej odległą przyszłość, 
to na pewno chciałabym założyć kie-
dyś rodzinę, zobaczyć więcej miejsc 
na świecie i spełnić parę mniejszych 
marzeń.
Dlaczego niektórzy młodzi ludzie po 
sakramencie bierzmowania nie chcą 
uczestniczyć w życiu Kościoła?

Nie wyobrażam sobie przyszłości 
bez Kościoła! Jest to fundamental-
na część mojego życia, nie chcę tego 
zmieniać i mam nadzieję, że się to nie 
zmieni:) Wiara jest dla mnie, między 
innymi, ratunkiem w trudnych chwi-
lach, ale też źródłem radości, a Bóg 
wsparciem i Przyjacielem.

Myślę, że młodzi ludzie odchodzą 
z Kościoła albo nie chcą uczestniczyć 
w jego życiu po sakramencie bierzmo-
wania, ponieważ nie znajdują sposobu, 
żeby pogłębiać swoją wiarę i relację z Bogiem. Niektórzy nie 
wiedzą jak, inni może zwyczajnie nie chcą. Nic ani nikt ich nie 
trzyma w Kościele, nic nie sprawia, że chcą w nim zostać. Są 
też przypadki buntu. Gdy ktoś jest zmuszany do przychodze-
nia na Mszę św. jest zniechęcony i tylko czeka na możliwość  

rezygnacji. Młodzi ludzie odchodzą, 
ponieważ nigdy nie doświadczyli 
tego, jak piękna może być przyjaźń 
z Jezusem i jak bardzo On ich kocha.
Czy warto organizować Światowe Dni 
Młodzieży? Jakie widzisz korzyści 
wynikające z tego przedsięwzięcia

Uważam że warto, ponieważ w ten 
sposób można pokazać młodym lu-
dziom inną stronę wiary. Jest to okazja 
do uświadomienia młodym, że Koś-
ciół nie jest ,,nudny" ani monotonny 
i że można tu robić naprawdę ciekawe 
rzeczy! Samo spotkanie z papieżem 
jest interesującym i niecodziennym 
wydarzeniem. Myślę, że ŚDM mogą 
sprawić, że ktoś poczuje chęć, aby 
bardziej zaangażować się w życie 
Kościoła i tym samym nawiąże głęb-
szą relację z Bogiem. Również samo 
przygotowanie do tego może wzboga-
cić życie duchowe uczestników. Poza 
tym, takie przedsięwzięcie jest okazją 
do zawiązania nowych znajomości, 
również z osobami z innych krajów. 
W taki sposób można dowiedzieć się 
czegoś interesującego, nie tylko na te-
mat religii. Wyjazd na ŚDM oznacza 
też pobyt w nowym miejscu i szansę 
na zobaczenie ładnych widoków lub 
spróbowanie jakiegoś dania typowego 
dla kraju.
Jakie zadania stoją przed młodymi 
ludźmi w Kościele?

Młodzi ludzie mogą wnieść ze 
sobą nowego ducha do życia Kościoła, 
wyjść z pomysłem na jakieś ciekawe 
przedsięwzięcia. Kościół powinien 
być żywy, a jego wspólnota aktywna 
i zaangażowana. Myślę, że do zadań 
młodzieży w Kościele należy zachęca-
nie rówieśników do pogłębiania wiary 
i relacji z Panem Bogiem przez swoją 
postawę i wkład w dzieła prowadzone 

w parafii. Zachęcająca może być sama radość z bycia blisko 
z Jezusem i to, w jaki sposób się o tym mówi. Młodzi ludzie 
mogą tworzyć swoje miejsce w Kościele poprzez wspólnoty 
dla młodzieży, gdzie razem mogą pogłębiać i odkrywać swoją 
wiarę, dzielić się przeżyciami. 

Ożywiać Kościół
Przedstawiamy naszym Czytelnikom studentkę filozofii zuzannę stankieWicz. Interesuje ją człowiek; jego 
psychika, a także duchowość. Dzieli się z nami przemyśleniami na temat miejsca młodzieży w Kościele.

Rozmawiała Urszula Bulicz

Młodzi ludzie mogą wnieść 
ze sobą nowego ducha  

do życia Kościoła,  
wyjść z pomysłem  
na jakieś ciekawe  
przedsięwzięcia.  

Kościół powinien być żywy, 
a jego wspólnota aktywna  

i zaangażowana. 
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