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Od redaktOra nacZelnegO

Z tej śmierci
życie tryska
Śmierć jest tą rzeczywistością, która 
– choć dotyczy każdego – jest tchórzliwie 
wyrzucana z ludzkich myśli, jakby to 
miało być skuteczną obroną przed jej skutkami. 
Ona jednak niepodzielnie króluje w całym 
świecie, budząc wciąż strach i przerażenie. 
Ta potęga śmierci dotknęła także Syna Bożego 
– Jezusa Chrystusa.

ks. Ryszard Gołąbek, pallotyn, redaktor naczelny 

Wielki Post jest czasem, w którym 
najważniejszą myślą jest ta o męce 
i śmierci Chrystusa na krzyżu. Stąd 
płynie potrzeba postu i nawrócenia, 

aby ta śmierć miała i dla nas zbawienny skutek. Chry-
stus bowiem uczynił coś w rodzaju rozbrojenia bom-
by, którą jest śmierć. Zmartwychwstanie udowodniło, 
że śmierć, choć tak wszechpotężna, nie ma ostatniego 
słowa. Ostatnie słowo należy bowiem do Tego, który 
jest Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem – do zmar-
twychwstałego Jezusa Chrystusa. 

Tytuł jest fragmentem pieśni: Króla wznoszą się ramiona.

Wraz z całą redakcją miesięcznika Magda-
lenka, duszpasterzami parafi i w Magdalence 
oraz siostrami z Derd pragnę złożyć już teraz 
najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Życzę, 
by dobrze przeżyty czas Wielkiego Postu dał 
podstawę do wielkiej radości z nadchodzących 
wielkimi krokami Świąt Wielkanocy. Niech te 
Święta będą prawdziwą eksplozją radości z fak-
tu, że nasze życie, choć zmienia się, to wcale się 
nie kończy, a to wszystko dlatego, że Chrystus 
zmartwychwstał – prawdziwie zmartwychwstał!
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Informacje o bierzmowaniu
Wkwietniu, w ramach kursu przygotowania 

do sakramentu bierzmowania, odbędą się 
dwa spotkania. Pierwsze będzie miało 
miejsce w Niedzielę Palmową 2 kwietnia 

2023 r., natomiast drugie spotkanie obędzie się 23 kwiet-
nia br. po Mszy świętej o godz. 18.00. 

przygotował: ks. andrzej Sokołowski

 Grupa animatorów wraz z ks. andrzejem Sokołowskim 
w ramach dnia skupienia w domu rekolekcyjnym 

u Sióstr Matki bożej Miłosierdzia w derdach.
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Niedziela Palmowa upamiętnia 
wjazd Jezusa do Jerozolimy. 
Zostało ono opisane przez 
wszystkich czterech ewange-

listów. Chrystus przekroczył próg miasta, 
siedząc na osiołku i został godnie przy-
witany przez jego mieszkańców, którzy 
słali Mu pod nogi płaszcze i rzucali ga-
łązki palmowe, krzycząc: „Hosanna”. Na 
pamiątkę tego wydarzenia w Niedzielę 
Palmową organizowane są uroczyste pro-
cesje kościelne. Odbywały się one już 
w IV wieku w Jerozolimie, a 100 lat póź-
niej zaczęto je organizować w Kościele 
zachodnim. 

Palmy
Obrzęd święcenia zielonych gałązek, 

czyli palm wielkanocnych, wprowa-
dzono do liturgii w XI wieku. Zwyczaj 
ten kultywowany jest w Polsce od śred-
niowiecza. Palmy święcone są podczas 
głównego nabożeństwa niedzielnego, 
po zakończeniu którego zaczynają się 
procesje z palmami. Zgodnie z tradycją, 
Niedziela Palmowa kończy okres Wiel-
kiego Postu i rozpoczyna Wielki Tydzień. 
W kalendarzu chrześcijańskim Niedziela 
Palmowa jest świętem ruchomym i przy-
pada na 7 dni przed Wielkanocą. W tym 
roku jest to 2 kwietnia. 

Wspominając wydarzenie sprzed 2000 
lat, zbieramy się w kościołach, mając  
ze sobą palmy, symbol hołdu składanego 
Jezusowi w Jerozolimie. W liturgii tego 
dnia kluczowe są dwa momenty, w któ-
rych spotykają się dwa wymiary w jednej 
celebracji: procesja palmowa, która ma 
charakter triumfalny, oraz czytanie opisu 
Męki Pańskiej według jednego z trzech 
ewangelistów: Mateusza, Marka lub Łu-
kasza, ponieważ Mękę Pańską według 
św. Jana czyta się podczas Liturgii Wiel-
kiego Piątku. 

Mądrość Kościoła uczy nas i radości 
zbawienia, i adoracji krzyża, aby człowiek 
poznał cenę zbawienia. Poświęcone palmy 

krzyże, by strzegły domy od nieszczęść, 
pożarów i czarów, a zapewniały ludziom 
błogosławieństwo. Niektóre bukiety za-
wierały wiecznie zielone rośliny, takie 
jak bukszpan, czy borówka, które miały 
symbolizować nieśmiertelność duszy. 
Znany jest też zwyczaj połykania puszy-
stych bazi ze święconych palm przez lu-
dzi jak i zwierzęta, którym dodawano je 
do pokarmu. Pierwszych miało chronić 
przed przeziębieniami i bólami gardła, 
a zwierzęta przed urokami czarownic, 
które według wierzeń mogły np. odbie-
rać krowom mleko. 

Niektóre zwyczaje pozbawione są 
zdrowego rozsądku, dlatego lepiej nie 
przywiązywać do nich wagi. Najważniej-
sze w tym dniu są żarliwe modlitwy skie-
rowane do Boga, dawanie światu dobra, 
szczęścia i radości, a także unikanie złych 
nawyków, myśli i czynów. 

w Niedzielę Palmową wierni przechowują 
przez cały rok, aby w następnym – przy-
niesione do kościoła – mogły zostać spa-
lone na popiół, którym są posypywane 
głowy w Środę Popielcową. 

Tradycja
W Polsce wykonywanie palm wielka-

nocnych ma bogatą tradycję. W niektó-
rych regionach odbywają się coroczne 
konkursy na najwyższą i najpiękniejszą 
palmę. Osiągają one wysokość nawet 
kilkunastu metrów. Do wykonywania 
palm wielkanocnych często używano 
gałązek wierzby z puszystymi bazia-
mi, wikliny, kłosów zbóż, wstążek oraz 
kwiatów z bibuły. Z palmami wielkanoc-
nymi związanych jest wiele ludowych 
zwyczajów i wierzeń mających głębo-
ko zakorzenioną tradycję. Palmy po ich 
poświęceniu, zatykano za obrazy, lub 

Niedziela Palmowa
Wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy że Jezus zbliża się do Jerozolimy, wziął gałązki 
i wybiegł Mu naprzeciw. Wołano: Hosanna! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie (J, 12-14).

Barbara Habich
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Zapytaj księdZa

Tiduum Paschalne, to najważ-
niejsze dni w liturgicznym 
kalendarzu Kościoła. Święty 
Augustyn tak je określił: Ce-

lebrujemy Święte Triduum Chrystusa 
Ukrzyżowanego, Pogrzebanego i Zmar-
twychwstałego. Wskazuje to na dni Wiel-
kiego Piątku, Wielkiej Soboty i Wielkiej 
Niedzieli – a co z Wielkim Czwartkiem? 
Gdzie te trzy dni? – To jedno z pierw-
szych pytań, które się nasuwa w kontek-
ście Triduum Paschalnego.

To faktycznie trzy dni, które rozpoczy-
nają się Mszą świętą Wieczerzy Pańskiej 
w Wielki Czwartek, a kończą się Nie-
szporami (wieczorna modlitwa Kościoła) 
w Wielką Niedzielę. 

Dlaczego tak dziwnie? 
To praktyka sięgająca czasów staro-

testamentalnych. Dzień rozpoczynał się 
wieczorem i trwał do wieczora dnia na-
stępnego. W Księdze Rodzaju czytamy: 
Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! 
I stała się światłość. Bóg… oddzielił ją od 
ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, 
a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął 
wieczór i poranek – dzień pierwszy (Rdz 
1, 3-5). Ten sposób liczenia dni przejęli 
chrześcijanie. Na tej podstawie także my 
wieczorną Mszę św. w sobotę traktujemy 
jako pierwszą niedzielną.

do swego królestwa (Łk 23, 41-42).  
Podobnie z setnikiem, który pod krzy-
żem oddał chwałę Bogu i mówił: Istot-
nie, człowiek ten był sprawiedliwy  
(Łk 23, 47).

Pascha Chrystusa  
i nasza pascha

Kiedy przeżywamy liturgie tych dni, 
dokonuje się w nas analogiczna duchowa 
przemiana, jak wspomnianych wcześniej 
pierwszych świadków męki. Zjednoczeni 
z Chrystusem przez chrzest idziemy za 
Nim drogą Paschy. To dlatego w czasie 
liturgii Wigilii Paschalnej – w noc Zmar-
twychwstania Pańskiego, wspominamy 
także nasz chrzest, czyli nasze z Chry-
stusem umieranie. Umieramy dla grzechu 
(umierają w nas złe skłonności, słabości, 
wady…), a powstajemy do nowego życia, 
które jest życiem wiary i miłości w róż-
nych jego wymiarach…

Triduum Paschalne to czas, w którym 
Pascha Chrystusa (Jego przejście przez 
mękę i śmierć do Zmartwychwstania) 
uobecnia się dla nas, abyśmy i my mogli 
podjąć paschę naszą, czyli nasze przejście 
od grzechu, który nas niszczy, do życia 
Bożego, życia w łasce, życia w wierze, na-
dziei i miłości.

Czy mogą być dla nas ważniejsze dni?
Czy można z tych dni rezygnować? 

Co przeżywamy?
Przeżywamy mękę, śmierć Chrystusa 

(Wielki Piątek), czas ciszy Grobu Pańskie-
go (Wielka Sobota) i radosne Zmartwych-
wstanie (Wielka Niedziela). Tu warto pod-
kreślić to: PRZEŻYWAMY – to więcej 
niż wspominamy, to więcej niż emocjo-
nalne wzruszenie; choć jedno i drugie ma 
miejsce i pewną odgrywa rolę. Tu chodzi 
o takie PRZEŻYWANIE, które polega na 
zjednoczeniu się z Chrystusem, by z Nim 
razem umierać, razem trwać przy grobie 
i razem z Nim na nowo powstać do nowe-
go życia. Chodzi tu o wymiar duchowy 
tego „razem z Chrystusem”. 

Żeby przybliżyć się nieco do owej ta-
jemnicy przeżywania, zatrzymajmy się 
chwilę na Golgocie.

Czym jest Golgota 
dla świadków męki Jezusa?

Słowo Boże Wielkiego Piątku i cała 
celebracja tego dnia przypomina nam 
mękę i konanie Jezusa. To wspomnienie 
porusza nas emocjonalnie, a kto w ten 
sposób przeżywa Wielki Piątek, w tym 
dokonuje się coś z tego, co stało się, np. 
z Łotrem współcierpiącym z Jezusem. 
Mówi on: My sprawiedliwie, odbieramy 
bowiem słuszną karę za nasze uczynki, 
ale On nic złego nie uczynił. I dodał: 
Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz 

Triduum Paschalne
Zapytaliśmy Księdza Andrzeja, co przeżywamy podczas tych dni, jaki jest ich sens.  
Dlaczego tak, a nie inaczej organizujemy Triduum w naszym kościele w Magdalence,  
na czym nam wówczas najbardziej zależy?

Ks. Andrzej Grefkowicz

 Uroczystość wielkiego piątku  
obchodzona jest w naszym kościele 

ze szczególnym podkreśleniem  
zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią
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Plan celebracji
MaGDalenKa
WIELKI CZWARTEK
7.30 Jutrznia
19.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej
Możliwość Adoracji Najświętszego Sakramentu 
WIELKI PIĄTEK
9.00 Jutrznia
10.00 Droga Krzyżowa (dzieci)
13.00 Droga Krzyżowa z kościoła do kaplicy sióstr w Derdach
19.00 Liturgia Męki Pańskiej, Gorzkie Żale
Możliwość adoracji NS przy Bożym Grobie.
WIELKA SOBOTA
Możliwość adoracji przy Bożym Grobie do godz. 19.00
9.00 Jutrznia
Poświęcenie pokarmów w Domu Miłosierdzia: 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00.
Poświęcenie pokarmów we wsiach:
9.30 Łazy, ul. Łączności przy kapliczce
9.45 Marysin, ul. Zdrowotna 1
10.00 W. Kosowska, ul. Polna 3
10.15 Stefanowo, ul. Ułanów 8 b 
10.30 Łazy II,  Świetlica
10.45 Kuleszówka, ul. Masztowa 21
11.00 Władysławów, Świetlica
11.15 Wilcza Góra, ul. Żwirowa 32
11.30 Wilcza Góra, ul. W. Polskiego 80
17.00 Liturgia Godzin – Godzina czytań 
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 
Sobota godz. 20.30 Liturgia Wigilii Paschalnej 
7.00 Procesja rezurekcyjna, po niej Msza św.
Msze św.:11.00 Msza św. (chrzty), 12.30, 18.00
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Msze św.: 8.00, 11.00, 12.30, 18.00

leSZnOWOla
WIELKI CZWARTEK
19.00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej
20.30 Gorzkie Żale (część 1)
21.30 Różaniec (część bolesna)
Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00
WIELKI PIĄTEK
Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8.00
8.00 Gorzkie Żale (część 2)
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
19.00 Liturgia Męki Pańskiej
20.30 Rozważanie Męki Pańskiej i pieśni pasyjne
21.30 Różaniec (część bolesna)
Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00
WIELKA SOBOTA
Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8.00
8.00 Gorzkie Żale (część 3)
Poświęcenie pokarmów:
co pół godziny (8.30–14.00)
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
20.00 Liturgia Wigilii Paschalnej
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 
godz. 7.00 procesja rezurekcyjna i Msza św.
pozostałe Msze św. o godz. 9.30 i 11.00
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Msze św. o godz. 9.30, 11.00
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

FOT. pixabay
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OcZami teOlOga

Zmartwychwstanie Jezusa 
– nadzieja urzeczywistniona

Nadzieja na zmartwychwsta-
nie towarzyszy ludzkości 
od zarania dziejów. Tak-
że w Starym Testamencie 

znajdujemy miejsca, gdzie człowiek 
z ufnością spogląda na to, co czeka go 
po „drugiej stronie”. A ponieważ to 
Bóg jest Panem życia i śmierci – On 
podtrzymuje w istnieniu lub doprowa-
dza do jego kresu (por. 1 Sm 2, 6).

Starotestamentalna nadzieja  
na zmartwychwstanie

Bóg daje nadzieję na odrodzenie 
tego, który jest pogrążony w śmierci 
– ludowi Starego Testamentu, o czym 
przekonuje psalmista zwracając się do 
Stwórcy: nie pozostawisz mojej duszy 
w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny 
Tobie zaznał grobu (Ps 16, 10). Ufano, 
że związek z Bogiem nie może być po 
prostu zerwany (por. Ps 73, 23-24, 26; 
Hi 19, 25-27; Iz 26, 19; Ez 37, 1-14).

Innym świadectwem wiary w zmartwychwstanie jest Dn 12, 
2-3, gdzie podobnie jak w J 5, 29 jest mowa o podwójnym zmar-
twychwstaniu – zmartwychwstaniu na sąd oraz zmartwychwsta-
niu do życia.

Stary Testament zna także przypadki bezpośredniego przy-
wrócenia do życia przez Boga tych, których ciało uległo już 
śmierci – Eliasza (1 Krl 17, 17-24), Elizeusza (2 Krl 4, 31-37) 
oraz pewnego mężczyzny (2 Krl 13, 21).

Zmartwychwstanie  
w Ewangeliach

Obok świadectwa Dziejów Apostolskich i listów apostol-
skich, Ewangelie – choć nie jednorodne – to zasadnicze świa-
dectwa zmartwychwstania Jezusa. Główna relacja z Ewangelii 
synoptycznych (Mateusza, Marka i Łukasza) opiera się na prze-
życiach kobiet z ranka dnia zmartwychwstania (Mk 16, 1-8; Mt 
28, 1-8; Łk 24, 1-11), które udały się do grobu i stwierdziły, 
że jest on pusty. Anioł oznajmił im, że Jezus zmartwychwstał 

i polecił ogłosić uczniom spotkanie ze 
Zmartwychwstałym w Galilei (Ewan-
gelie Mateusza i Marka).

Każda z czterech Ewangelii wska-
zuje na różne fakty związane z wy-
darzeniem zmartwychwstania. I tak 
– św. Mateusz informuje np. o straży 
znajdującej się przy grobie (Mt 27, 
62-66) czy objawieniu się zmartwych-
wstałego Chrystusa na górze w Galilei 
oraz nakazie misyjnym (Mt 28, 16-20). 
W Ewangelii według Świętego Marka 
czytamy o ukazywaniu się Jezusa od 
Wielkanocy do dnia wniebowstąpienia 
(Mk 16, 9-20). Św. Łukasz przedstawia 
opowiadania o uczniach z Emaus (Łk 
24, 13-35), a św. Jan Ewangelista pod-
kreśla szczególnie fakt pustego grobu 
(J 20, 2-10) oraz ukazanie się Pana Ma-
rii Magdalenie (J 20, 1, 11-18).

Wiarygodność  
zmartwychwstania Jezusa

Zmartwychwstanie Jezusa odbyło się w ukryciu (Leksykon 
biblijny, red. W.Chrostowski, s. 905). Głęboka wiara uczniów 
w zmartwychwstanie swojego Nauczyciela opierała się na pew-
nych świadectwach, którymi było m.in. świadectwo Ducha 
Świętego, które pokonało niewiarę i wątpliwości tych, którzy 
szli za Jezusem (Mt 28, 17; Mk 16, 14; Łk 24, 11. 25. 36n.; J 20, 
24n.). Bez działania Ducha Świętego, wiara w zmartwychwsta-
nie mogłaby pozostać w jej sferze subiektywnej przybierając 
formę np. wewnętrznej wizji.

Innym potwierdzeniem wydarzenia zmartwychwstania jest 
samo objawienie się Chrystusa, którego ciało nie było już pod-
ległe prawom materii, czasu i przestrzeni. Ukazał się w innej, 
zmienionej postaci (Mk 16, 12) – jako ogrodnik, spotykając Ma-
rię czy obcy w drodze uczniów do Emaus. To dzięki tym bezpo-
średnim spotkaniom z Jezusem przemienionym, Jego uczniowie 
stali się świadkami zmartwychwstania (por. Dz 1, 22), a wiara 
apostołów w zmartwychwstanie była w pełni uzasadniona (Lek-
sykon biblijny, red. W.Chrostowski, s. 906). 

Zmartwychwstanie jest centralnym pojęciem w Piśmie świętym. W odniesieniu do Chrystusa  
nadzieja na zmartwychwstanie przybiera formę teraźniejszą, ponieważ to On  
jest zmartwychwstaniem i życiem. Tam, gdzie jest Jezus, tam działają już ożywiające  
i odradzające moce przyszłego świata (Leksykon biblijny, red. W. Chrostowski, s. 905).

Monika Burkacka, teolog

FOT. pixabay
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Duchowość na drugą 
połowę życia
Nawet jeśli masz ponad pięćdziesiąt lat, nie ma pewności, 
że rozpocząłeś drugą połowę życia. Są ludzie, 
którzy aż do śmierci pozostają w pierwszej, twierdzi 
franciszkanin Richard Rohr w swojej niezwykłej książce.

Opracowała: Teresa Jaskulska-Gil

Pierwsza połowa życia to czas 
na dowiadywanie się, kim je-
stem. Zadanie to jest niezmienne 
od stuleci. W pierwszej połowie 

życia wytyczamy sobie granice, uczymy 
się panować nad impulsywnością, orga-
nizujemy plemię (rodzinę/wspólnotę) 
i chronimy swoją tożsamość. Kiedy już 
to wszystko osiągniemy, powinniśmy za-
cząć podejrzewać, że nie wszystko działa 
jak należy, że musi być coś więcej. To 
właśnie moment, by wskoczyć w drugą 
połowę życia.

Pełny wewnętrznie człowiek
Co zatem trzeba zrobić, by osiągnąć 

drugą połowę życia? Nic – bo do dar 
od Boga, ale potrzeba na to naszej otwar-
tości, wiary. Pan Bóg nie zadziała wbrew 
naszej woli. Jaki zatem jest człowiek, 
który osiągnął drugą połowę życia? To 
ktoś pełny wewnętrznie bożego pokoju, 

na jego drodze. Ktoś, kto uwzględnia 
różnice, ktoś, kto włącza, a nie wyklucza. 
Umie wykroczyć poza granice swojego 
„pierwszego plemienia”. Na przykład Je-
zus jak mało kto, krytykował własną reli-
gię, a jednak z niej nie zrezygnował, tylko 
wniósł ją na nowe tory. Człowiek drugiej 
połowy życia, kieruje się zasadą, którą 
wygłosił św. Augustyn: W sprawach za-
sadniczych – jedność, w sprawach nie-
istotnych – wolność, a we wszystkim – 
miłosierdzie.

O przemierzaniu drogi z pierwszej 
do drugiej połowy życia mówią zresztą 
najstarsze opowieści ludzkości. Podróż 
Odyseusza, pełna niebezpieczeństw, nie 
kończy się (wbrew temu, co zazwyczaj 
pamiętamy ze szkolnej lektury) powro-
tem do ukochanej Itaki i żony Penelopy. 
Doświadczony tułaczką i walką o prze-
trwanie Odyseusz, gdy już porządkuje 
sprawy „domowe”, wyrusza w drugą 
podróż, pamiętając o przepowiedni Te-
rezjasza: po czym wrócisz i bogom dasz 
hojne ofi ary/zamieszkującym niebios nie-
zmierne obszary/A wszystkim po kolei/
na koniec przez morze przyjdzie śmierć… 
Tak, jakby Homer miał przeczucie istnie-
nia duszy i jej tęsknoty za zbawieniem. 
Duchowa podróż Odyseusza jest inna od 
poprzedniej, pełna tajemnic i bardziej mi-
styczna.

Co nas blokuje?
Nieszczęściem wielu z nas jest to, że 

zaabsorbowani kontrolą, porządkiem, po-
czuciem bezpieczeństwa i przyjemnością 
bycia w tym, co znamy, blokujemy sobie 
dostęp do treści własnego życia. Tymcza-
sem Jezus powiedział: nie martwcie się 
o życie, co będziecie jeść, ani też o ciało, 
w co macie się przyodziać. Życie przecież 
więcej znaczy niż pokarm, a ciało więcej 
niż odzienie (Łk 12, 22-23). Cóż bowiem 
za korzyść odniesie człowiek, choćby cały 
świat zyskał a na swej duszy szkodę po-
niósł? (Mt 16, 26). 

Nie wskoczysz w drugą połowę życia, 
gdy pokrzepiasz się fałszywie wszystkim 
tym, co swojskie, zwyczajowe. 

Kiedy już wiesz:
l „co sprawia, że jestem ważny”, 
l „jak mam się utrzymać” i 
l „kto pójdzie za mną”, 

to dopiero jest tak, jakbyś zbudował 
naczynie, teraz przychodzi czas, by wy-
pełnić to naczynie treścią. 

umiejący przebaczyć, współczuć. Doj-
rzały poprzez życiowe doświadczenia, 
popełnione błędy, upadki, z których się 
podniósł. To ktoś, kto nie odrzuca a przyj-
muje swoje życie i życie ludzi spotkanych 
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 wolontariusze pracują w kawiarence, by zarobić na wyjazd na ŚdM w Lizbonie w tym roku.
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liZbOna 2023

Niektórzy towarzyszyli ro-
dzicom w tym wielkim 
wydarzeniu. Potem Pa-
nama 2019 – nie każ-

dy mógł sobie pozwolić na wyjazd. 
Lizbona to właśnie ich „dziś”. Nie 
chcą stracić takiej okazji. Okazji  
do czego? Szansy na zobaczenie pa-
pieża z bliska, możliwości zwiedzenia 
za małe pieniądze kawałka świata, do-
świadczenia obecności młodych chrześ-
cijan z różnych zakątków naszego globu, 
świętowania wiary w doborowym towa-
rzystwie znajomych ze wspólnoty szkol-
nej czy parafialnej… 

Modlitwa tysięcy
Fasolka po bretońsku z puszki spo-

żywana na krawężniku, śpiew hymnu 
Światowych Dni Młodzieży w wagonie 
metra wypchanym po brzegi, rachu-
nek sumienia, na przydrożnym kamie-
niu i spowiedź jak nigdy dotąd, spanie 

św. Piotra przybyły rzesze młodych ludzi, 
by modlić się w jego intencji, wyszeptał 
na łożu śmierci: Szukałem was, a teraz wy 
przyszliście do mnie i za to wam dziękuję. 
1985 — Spotkanie z okazji Międzynaro-
dowego Roku Młodzieży, Rzym: Ojciec 
Święty Jan Paweł II dedykuje młodym 
List Apostolski do młodych oraz ogłasza 
ustanowienie Światowych Dni Młodzieży:
1989 — Santiago de Compostela,  
Hiszpania
1991 — Częstochowa
1993 — Denver, USA
1995 —- Manila, Filipiny
1997 — Paryż, Francja
2000 — Rzym, Włochy
2002 —Toronto, Kanada
2005 — Kolonia, Niemcy
2008 — Sydney, Australia
2011 — Madryt, Hiszpania
2013 — Rio de Janeiro, Brazylia
2016 – Kraków
2019 – Panama
2023 – Lizbona, Portugalia

Co światu zawiozą nasi młodzi? 
Z jakimi pytaniami i problemami przyj-

dzie im się spotkać, a może i zmierzyć? 
Z czym wrócą? Czy w chaosie i tłumie ludzi 
z różnych krajów świata można odnaleźć 
Drogę, Prawdę i Życie? Czy na tego typu 
rekolekcjach jest szansa dotknąć Jezusa? 

Ci, którzy już Go spotkali, pragną dzie-
lić się swoim doświadczeniem, chcą być 
narzędziami w ręku Pana, pogłębiać swoją 
wiarę, służyć innym. Ci, którzy jadą, bo 
jest fajnie, bo super towarzystwo, bo o ta-
kich wakacjach marzyli, być może wró-
cą dotknięci łaską, której wcześniej nie 
poznali… Każdy ma swój czas. Maryja 
wstała i poszła z pośpiechem (Łk 1, 39).

Zainteresowanych zapraszam na stronę: 
https://sdmpolska.pl/, a także na spotkanie 
z ks. Tomaszem Koprianiukiem, Dyrekto-
rem KBO ŚDM w Polsce, które niebawem 
odbędzie się w naszej parafii 2.04 o godz. 
14.00. Zapraszamy! 

w kartonie podczas nocy modlitewnego 
czuwania na stadionie, mówienie w róż-
nych językach, a mimo to rozumienie się 
bez słów, modlitwa tysięcy osób tańcem, 
Słowem Bożym i ciszą adoracji, która 
w takim tłumie przeszywa dreszczem, 
a to wszystko z inicjatywy pewnego 
świętego Staruszka, dla którego młodzi 
stali się największą wartością.

Trochę historii
ŚDM zostały zainicjowane przez papie-

ża Jana Pawła II, który w 1985 roku za-
prosił młodych całego świata do Rzymu. 
Od tego czasu, co dwa lub trzy lata, kolej-
ni papieże przewodniczyli międzynarodo-
wym spotkaniom w wybranych miastach 
na świecie. ŚDM są inicjatywą „autorską” 
Jana Pawła II, który znany był ze swego 
wielkiego zainteresowania sprawami mło-
dych ludzi i umiał nawiązywać z nimi ła-
twy i bezpośredni kontakt. Gdy odchodził 
do Domu Ojca i dowiedział się, że na Plac 

Światowe Dni Młodzieży 
Przez kilka tygodni pracowali w Kawiarence pod Aniołami, by dofinansować wyjazd.  
Kto z nich pamięta spotkanie w Krakowie w 2016 roku? Byli jeszcze dziećmi. 

Marlena Rowińska
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Wieści Ze sZkół

100 dni
Od 2012 roku, kiedy powstało Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Magdalence  
odbyły się już trzy studniówki. Ta była równie wspaniała, jak poprzednie.

Dorota Koprowska, dyrektor KLO w Magdalence

l Studniówka W sobotę 4 lutego tego-
roczni maturzyści bawili się na studniów-
ce. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy Mszą 
świętą o godzinie 18.00. Wraz z ks. pro-
boszczem Mirosławem Cholewą i z ks. 
Michałem Wszeborowskim modliliśmy 
się o błogosławieństwo dla bohaterów 
dnia, nauczycieli oraz rodziców. W mod-
litwie pamiętaliśmy o Panu Jacku Kit-
lińskim, który zmarł w grudniu zeszłego 
roku. Bal studniówkowy był zorganizo-
wany w Nadarzynie, w restauracji „Leśna 

Perła”. Zabawę otworzyła p. dyr. Dorota 
Koprowska witając wszystkich zebranych. 
Maturzyści skierowali swoje podzięko-
wania do dyrekcji, wychowawczyń i na-
uczycieli. Studniówka Anno Domini 2023 
była bardzo udana i sprawiła wiele radości 
uczestnikom. Po niej przyszedł czas na tre-
ningi przedmaturalne i szlifowanie umie-
jętności, które pozwolą czwartoklasistom 
dostać się na wymarzone studia.
l Nowe wykładziny W czasie ferii zimo-
wych zmieniliśmy wykładzinę podłogową 

w całej szkole. Wypoczęci rozpoczęliśmy 
drugą – chyba lżejszą, ze względu na co-
raz dłuższy dzień i zbliżające się wielkimi 
krokami wakacje – część roku szkolnego.
l Rekolekcje Przed nami rekolekcje wiel-
kopostne (20, 21, 22 marca) i Wielkanoc.
l Życzenia Wszystkim Czytelnikom 
Magdalenki i Przyjaciołom naszego li-
ceum życzymy Błogosławionych Świąt 
Wielkiej Nocy. Niech Zmartwychwstały 
Pan Jezus obdarza każdego potrzebnymi 
łaskami. 
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mam tO Z bibliiO WychOWaniu

Jak zwykle miło i grzecznie przy-
witał się mówiąc: Dzień dobry. 
Co u Pana słychać? Z całej posta-
wy Przemka emanowała potężna 

energia oraz duży entuzjazm. Dzień do-
bry Przemku. U mnie dzisiaj pojawiło 
się zmęczenie całym tygodniem. Powiedz 
mi proszę, jak Ty to robisz, że masz tyle 
energii w piątek? Przemek odpowie-
dział natychmiast i poszedł dalej koryta-
rzem szkolnym, a jego słowa i wyrażona 
w nich myśl pozostała z  nauczycielem 
na wiele dni. Odpowiedź ucznia brzmiała 
absolutnie niebanalnie: Proszę Pana, to 
bardzo proste, wystarczy pomyśleć o kon-
sekwencjach…

Troska o to, co nam powierzone
Skoro dziesięciolatek jest w stanie 

w taki sposób wyrazić zinternalizowaną 
w nim samym rolę i znaczenie odpowie-
dzialności w życiu człowieka, to może 
warto choć przez chwilę przyjrzeć się 
temu zagadnieniu. Już starożytni Grecy 
wskazywali na fakt, iż odpowiedzialność 
nie jest pojęciem prostym i posiada wiele 
płaszczyzn, na tle których należy ją roz-
patrywać. Poszukując aktualnej definicji 
odpowiedzialności możemy przeczytać 
w Internecie tekst autorstwa Anny Marek-
-Bieniasz, w którym odpowiedzialność to 
nieustanna troska o to, co jest nam powie-

Piątek jest w praktyce szkolnej dniem, w którym resztkami sił cała społeczność szkoły dobija do przystani 
odpoczynku jaką jest weekend. Owego piątkowego dnia na korytarzu szkolnym pojawił się Przemek. 

Jacek Kwiatkowski, pedagog

a rodzic we własnym sumieniu zadać pyta-
nie: czy na pewno chcę, aby moje dziecko 
było samodzielne, niezależne i szczęśliwe 
w dorosłym życiu? Jeśli nie będziemy dzia-
łać, kształcić i wymagać odpowiedzialno-
ści młodych za siebie, innych i otoczenie, 
to efektem może być człowiek obdarzony 
cechami podanymi przez wspomnianych 
już uczniów klas I-III: powtarza klasę, nie 
ma przyjaciół, nie zna matematyki, jest nie-
szczęśliwy w życiu, nie zna angielskiego, 
słabo czyta, nie ma prawa jazdy, jest leniwy, 
nie ma wiedzy, źle pisze, jest ponury, nie ma 
dobrej pracy, jest biedny.

Za co odpowiada?
Odpowiedzialność to najogólniej stosu-

nek podmiotu działającego do otaczającego  
go wycinka rzeczywistości mu powierzo-
nej. Jest to jedna z wielu umiejętności, któ-
rej należy sie nauczyć. Za jaki fragment 
rzeczywistości odpowiada Twoje dziecko 
i w jaki sposób kształtujesz tę umiejęt-
ność? Odpowiedź na to pytanie może być 
początkiem na drodze do szczęśliwego ży-
cia kolejnego pokolenia oraz alternatyw-
nej listy niż podana przez uczniów. 

Na drodze do dorastania mogą poja-
wiać się konflikty i nieprzyjemne chwile, 
ale z pewnością muszą być rozliczenia 
i konsekwencje o których mówił na szkol-
nym korytarzu Przemek.

rzone. Wymaga czujności, by, o ile zajdzie 
taka potrzeba, móc działać na rzecz przed-
miotu naszej odpowiedzialności.

Trzeba dbać
Z ogromną atencją należało teraz za-

pytać uczniów, jak rozumieją i postrzega-
ją odpowiedzialność. Do krótkiej debaty 
i odpowiedzi na pytanie zaproszono ucz-
niów klas I-III. Klaudia (klasa II): Trzeba 
być odpowiedzialnym za siebie i otoczenie 
wokół siebie. Trzeba o to dbać.

Gabrysia (klasa III): Gdy ktoś komuś 
coś pożycza, to ten, komu ktoś coś pożyczył, 
ma odpowiedzialność za pożyczoną rzecz. 
Adela (klasa III): Jeśli mama powierza 
dziecko niani, to niania staje się za nie od-
powiedzialna. Uczniowie zwracali uwagę 
w swoich wypowiedziach także na takie 
wycinki rzeczywistości jak: przedmioty, 
zabawki, rośliny, zwierzęta, własny pokój. 

Skoro uczniowie klas młodszych potrafią 
tak szeroko definiować aspekty odpowie-
dzialności, to czemu uczniowie klas star-
szych, tak często od tej odpowiedzialności 
uciekają? Co dzieje się w drodze ku doro-
słości? Czemu tak wielu młodych ludzi nie 
musi wysilać się na swojej drodze ku do-
rosłości? Kto za nich wykonuje codzienną 
pracę? Kto ich nie rozlicza z braków i glory-
fikuje bzdety? Każdy nauczyciel powinien 
kierować się imperatywem współtworzenia, 

Konsekwencje?  
To proste!
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SPOTKANIA MINISTRANTÓW I LEKTORÓW 
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 ŚWIĘ-
TA 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 NIEDZIE-
LE MIESIĄCA O GODZ. 19.00.  
kiNO aLek – W TRZECIE SOBOTY MIESIĄCA O GODZ. 
19.00 W BUDYNKU LICEUM.
GRUpa aNONiMOwyCH aLkOHOLikÓw 
– 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  ŚWIĘTYCH” 
– W NIEDZIELE PO MSZACH ŚW.
STRONa iNTeRNeTOwa KAPLICY W LESZNO-
WOLI – KAPLICALESZNOWOLA.PL
ZAPROSZENIE DO CHÓRU 
DLA LUDZI MŁODYCH WIEKIEM LUB DUCHEM. pRÓBY 
ODBYWAJA SIE WE WTORKI O 19.30
OGŁOSZENIA	bieżące
GORZkie ŻaLe W NIEDZIELE W KOŚCIELE O GODZ. 
8.00 I W KAPLICY O GODZ. 9.30 (ZA UCZESTNICTWO MOŻ-
NA UZYSKAĆ ODPUST ZUPEŁNY POD ZWYKŁYMI WARUNKAMI). 
dROGa kRZyŻOwa W KOŚCIELE Z UDZIAŁEM 
DZIECI W PIĄTKI WIELKIEGO POSTU O GODZ. 17.30, 

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, 11.00, 19.00. 
W DNI POWSZEDNIE: W MAGDALENCE 7.00, 9.00, 
18.00, W KAPLICY W DERDACH 6.30; W LESZNOWO-
LI – WTORKI, CZWARTKI GODZ. 8.00, ŚRODY, PIĄTKI 
GODZ. 19.00. MSZA ŚW. Z NOWENNĄ DO ŚW. CHAR-
BELA (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 
ADORACJANS W PIĄTKI OD GODZ. 18.00 DO 19.00.
SPOWIEDŹ CODZIENNIE OD 17.45, W NIEDZIELE 
15 MIN PRZED MSZAMI ŚW., W PIERWSZE PIĄTKI MIE-
SIĄCA 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 KATECHEZĄ MARYJNĄ. 
SPOTKANIA RODZICÓW PRZED PIERW-
SZĄ KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ W KOŚCIELE W MAG-
DALENCE W PONIEDZIAŁKI PO TRZECICH NIEDZIELACH 
MIESIĄCA O GODZ. 20.00, W KAPLICY W LESZNOWOLI 
PO DRUGICH NIEDZIELACH 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 NIESA-
KRAMENTALNYCH PRZED CHRZTEM DZIECKA W SOBOTY 
PRZED PIERWSZYMI NIEDZIELAMI MIESIĄCA O GODZ. 
18.00 W DOMU MIŁOSIERDZIA. 
MODLITWA WSTAWIENNICZA GRUPA MOD-
LITEWNA ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM „EMMANUEL” 
W PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA OD 17.00 DO 18.00 
W POMIESZCZENIU PRZY WEJŚCIU NA BALKONIE. 
SPOTKANIA GRUP ODNOWY W DUCHU 
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 ODBYWAJĄ 
SIĘ: JEDNO W CZWARTKI O 19.30 I DRUGIE W PIĄTKI 
O 10.00 W DOMU MIŁOSIERDZIA. 
MĘSKIE STUDIUM BIBILIJNE ZAPRASZA W ŚRO-
DY NA 20.30 DO DOMU MIŁOSIERDZIA MĘŻCZYZN BEZ 
WZGLĘDU NA WIEK I ZNAJOMOŚĆ BIBLII. 

A DLA DOROSŁYCH O GODZ. 18.45 (ZA UCZESTNICTWO 
MOŻNA UZYSKAĆ ODPUST ZUPEŁNY POD ZWYKŁYMI 
WARUNKAMI). 
dROGa kRZyŻOwa ULiCaMi LeSZNOwOLi 
W NIEDZIELĘ PALMOWĄ 2.04 PO MSZY ŚW. O 19.00 
ZAKOŃCZONA APELEM PAPIESKIM O 21:37
ZŁOTa kSiĘGa ZACHĘCAMY TEŻ 
DO ABSTYNENCJI OD ALKOHOLU. ZŁOTA KSIĘGA 
TRZEŹWOŚCI JEST WYŁOŻONA DO WPISU 
W KAPLICY ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO.
RekOLekCJe wieLkOpOSTNe w paRaFii 
W DNIACH 23, 24 I 25 MARCA, POPROWADZIŁ KSIĄDZ 
RAFAŁ SIKORSKI.
RekOLekCJe w kapLiCy 
w LeSZNOwOLi 23, 24 I 25 MARCA 
– KAŻDEGO DNIA O GODZ. 10.00 I 19.00.
NabOŻeŃSTwO pieRwSZyCH SObÓT 
MieSiĄCa 1.04. O GODZ. 17.00.
SpOTkaNie paR NieSakRaMeNTaLNyCH 
PRZED CHRZTEM ICH DZIECKA W SOBOTĘ 1.04. 
O GODZ. 18.00 W DOMU MIŁOSIERDZIA.
pRZyGOTOwaNie dLa wSZySTkiCH 
ROdZiCÓw pRZed CHRZTeM dZieCka 
i SpiSaNie akTU W SOBOTĘ 1.04. O GODZ. 
19.00 W KOŚCIELE.
MSZa Św. w iNTeNCJi kÓŁ 
RÓŻaŃCOwyCH 3.04. O GODZ. 18.00.
MSZa Św. Za dUSZe w CZyŚĆCU 
CieRpiĄCe 4.04. O GODZ. 18.00.
wieLki CZwaRTek 6 KWIETNIA GODZ. 19.00 
MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ.
wieLki piĄTek 7 KWIETNIA GODZ. 19.00 
UROCZYSTA LITURGIA. 
wieLka SObOTa 8 KWIETNIA GODZ. 20.30 
WIGILIA PASCHALNA. 
MSZa wypOMiNkOwa 14.04. O GODZ. 18.00.
kiNO aLek 15 KWIETNIA GODZ. 19.00.
SpOTkaNie ROdZiCÓw dZieCi 
pieRwSZOkOMUNiJNyCH W PONIEDZIAŁEK 
17 KWIETNIA O GODZ. 20.00.
MSZa Św. MaŁŻeŃSka 23 KWIETNIA O GODZ. 
18.00.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: gazeta.magdalenka@gmail.com 

Rzymskokatolicka parafi a 
św. Marii Magdaleny,

Magdalenka, 
ul. ks. kan. H. Słojewskiego 19

05-552 Magdalenka
www.parafi amagdalenka.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 grafi czny), Urszula bulicz, 
Monika burkacka, ks. dr Mirosław Cholewa, 
ks. andrzej Grefkowwicz, barbara Habich, dorota koprowska, 
Jacek kwiatkowski, Mirosława Osińska (korekta), 
Marlena Rowińska, ks. andrzej Sokołowski.

40 lat w kapłaństwie!
25 lutego podczas uroczystej Mszy św. modliliśmy się 

w intencji ks. proboszcza Mirosława Cholewy z okazji 
imienin oraz 40-lecia kapłaństwa. Po Mszy św. kolejka 
osób pragnących złożyć życzenia Jubilatowi była bardzo 
długa, ale radosna i kolorowa od kwiatów i upominków. 
Ksiądz Proboszcz nie krył wzruszenia. 

Poczęstunek przygotowały członkinie Kobiecego 
Studium Biblijnego z Krystyną Glegołą w roli głównej.

Na zdjęciu jeden z prezentów przygotowanych spe-
cjalnie na tę okazję: t-shirt z wizerunkiem naszego koś-
cioła i napisem: Co jak co, ale parafi a to mi się udała!
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rOZmOWa

Co było istotnym momentem 
w Pani życiu? 

Kiedy sięgnę pamięcią 
wstecz, do czasu mojej młodo-
ści, to dostrzegam w mym życiu 
wielkie działanie i prowadze-
nie Bożej Opatrzności. Ważnym 
momentem w moim życiu był 
fakt mojego pierwszego nawró-
cenia i wejścia na drogę wiary. 
W latach młodości pracowałam 
w zakładzie związanym z rolni-
ctwem, a ponadto studiowałam 
w Akademii Rolniczej. Nic nie 
wskazywało na to, że moje życie 
popłynie innym prądem i nabie-
rze innego wymiaru. Bóg zajął 
w moim życiu pierwsze miejsce, 
a ja uczyłam się pełnić Jego wolę 
i szukać swego miejsca w świe-
cie. Podjęte wcześniej studia rol-
nicze ukończyłam, a następnie 
podjęłam naukę w Studium Ka-
techetycznym w Radomiu. W ten 
sposób uzyskałam podstawowe 
kwalifikacje do nauczania religii. 
Uczyłam przy parafiach, a na-
stępnie w szkołach. Drugim ważnym momentem w moim 
życiu było zawarcie sakramentu małżeństwa i kroczenie już 
we dwoje drogą wiary. Mile wspominam fakt, że razem z mę-
żem studiowaliśmy teologię na Papieskim Wydziale Teolo-
gicznym w Warszawie. Po ukończeniu powyższych studiów 
ukończyłam podyplomowe studia teologiczne i podyplomo-
we studium duchowości. Katechizowałam w szkołach w War-
szawie na Ursynowie, gdzie mieszkaliśmy. Następnie podję-
liśmy plan budowy domu w Stefanowie, a ja podjęłam pracę 
w szkole w Mrokowie. 

Od ilu lat jest Pani katechetką? Jak wyobraża sobie Pani 
pracę w szkole w Łazach? 

Katechizowałam od roku 1986 do roku 2011, w sposób cią-
gły. Pomimo to, że jestem obecnie na emeryturze, na prośbę 
ks. Proboszcza rozpoczęłam pracę w szkole w Łazach. Zostałam 
przyjęta bardzo życzliwie przez dyrekcję i koleżanki nauczyciel-
ki. Chciałabym, aby w dzieciach które katechizuję, została po-
głębiona wiara w Boga, który jest blisko nas: Bo w rzeczywisto-
ści jest On niedaleko od każdego z nas. W Nim bowiem żyjemy, 
poruszamy się i jesteśmy (Dz 17, 27-28). 

Dlaczego tak ważne jest uczenie religii w szkole?
Dla dzieci rodzin katolickich religia w szkole jest szansą na 

pogłębienie wiary i wiedzy religijnej, dla innych staje się moż-
liwością poznania kultury i tradycji chrześcijańskiej. Religia 
w szkole może stać się także miejscem dotknięcia łaską wiary, 
gdyż ona rodzi się ze słuchania. 

Ma Pani jakieś sposoby na to, aby dzieci tak łatwo 
nie rezygnowały z lekcji religii? 

Aby katechizacja przyniosła dobre i obfi te owoce, ważne jest 
nie tylko zaangażowanie dzieci i młodzieży, ale także postawa 
samego katechety. Nie wystarcza tu samo przygotowanie me-
rytoryczne, ale liczy się bardzo nasz osobisty rozwój duchowy, 
życie modlitewne, świadectwo wiary: Wy jesteście solą ziemi 
i światłością świata (Mt 5, 13-14). 

Wiedza uzyskana na lekcjach religii jest ważna, ale ważniej-
sze jest, żeby katechizacja stała się miejscem ewangelizacji, 
doświadczeniem Boga, pogłębieniem relacji miłości i przyjaźni 
z Nim i drugim człowiekiem. Trzeba mieć to również na uwa-
dze, że człowiek „zasiewa”, a Bóg daje wzrost. Musi temu towa-
rzyszyć dobra wola i współdziałanie człowieka. 

Relacje – to jest to!
maria dĄbrOWska – katechetka ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łazach. 
Według niej najważniejsze jest, żeby katecheza stała się miejscem ewangelizacji, doświadczenia Boga, 
a to jest możliwe, gdy katecheta jest człowiekiem głęboko wierzącym.

Rozmawiała Urszula Bulicz

Dla dzieci rodzin 
katolickich religia 

w szkole jest szansą 
na pogłębienie wiary 

i wiedzy religijnej, 
dla innych staje się

możliwością
poznania kultury 

i tradycji 
chrześcijańskiej.
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