
Przed nami dni 
przypominające najważniejsze 
dla chrześcijan wydarzenia. 

W Wielki Czwartek o godz. 
10.00 Prymas Polski odprawi w 
archikatedrze warszawskiej Mszę 
św. z poświęceniem krzyżma 
świętego i odnowieniem przy-
rzeczeń kapłańskich. 

Wielki Piątek jest dniem bez 
Mszy św., za to z liturgią Męki 
Pańskiej. Centralną Drogę Krzy-
żową ulicami Warszawy o godz. 
20.00 poprowadzi kard. Józef 
Glemp. Rozważania kolejnych 
stacji przygotują: studenci, har-
cerze, policja, wojsko, prawnicy, 
Wspólnoty Rodzin, Droga Neoka-
techumenalna, „Totus Tuus”, stra-
żacy, twórcy, Akcja Katolicka, rze-
mieślnicy, służba zdrowia i radni. 
Przy kolumnie Zygmunta Prymas 
wygłosi słowo do wiernych po-
święcone Eucharystii. 

W Wielką Sobotę warszawia-
cy będą nawiedzać Grób Pański 
najliczniej w kościołach na Sta-
rym Mieście.

JJW

Tradycyjnie już w Niedzielę Palmową na 
Ursynowie robi się kolorowo. Uczniowie, 

przedszkolaki, a także rodziny wspólnie nio-
są do kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego 
to, nad czym pracowali czasami przez wiele 
tygodni. Z roku na rok coraz więcej osób i 
grup bierze udział w konkursie na najpięk-
niejszą palmę wielkanocną, w którego jury 
zasiada kard. Józef Glemp, Prymas Polski. 
A ocena bywa trudna. Obok małych palm 
tradycyjnych, z baziami, stają kilkumetrowe, 
upiększone bibułowymi kwiatami i wstążka-
mi. Liczy się pomysł, jak chociażby ten, by w 
palmę wpleść symbole narodowe. 
Konkurs palm rozpocznie się w kościele 
Wniebowstąpienia Pańskiego o godz. 11.00. 

Po poświęceniu palm na 
placu przed kościołem 
Prymas Polski przewod-
niczyć będzie uroczystej 
Eucharystii.  

PALMOWA NA URSYNOWIE

WARSZAWSKI
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JOANNA 
JURECZKO-WILK

redaktor wydania

Niedziela Palmowa roz-
poczyna Wielki Tydzień. 

W Roku Eucharystii war-
to go przeżyć, zwracając 
szczególną uwagę na jego 
sakramentalny wymiar. 
Zapewne w wielu kościo-
łach w wystroju Grobu 
Pańskiego znajdzie się 
monstrancja. Jednak tylko 
w nielicznych świątyniach 
jest możliwość codziennej 
adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Prymas Polski 
w wywiadzie dla nasze-
go tygodnika podkreślił, 
że dobrze byłoby, gdyby 
po każdej Mszy św. wy-
znaczono czas na adora-
cję – żeby przychodzący 
do kościoła „zakosztowali 
ciszy, jaką można wytwo-
rzyć, adorując Najświętszy 
Sakrament”. I dobrze, gdy-
by ten zwyczaj był kulty-
wowany nie tylko w Roku 
Eucharystii.                    

Z myślą o Eucharystii

Triduum w Warszawie

Wybrać 
najładniejszą, 
najwyższą, 
najoryginal-
niejszą…
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Stacje Centralnej Drogi Krzyżowej

IN
FO

G
RA

FI
KA

 JA
C

EK
 B

EK
M

AN

I – kościół akademicki św. Anny, II – kapucyni, III – bazylianie, IV – po-
mnik Powstania Warszawskiego, V – katedra polowa, VI – koniec ul. 
Długiej, VII – paulini, VIII – Barbakan, IX – Rynek Starego Miasta, X – 
Zapiecek, XI – kościół św. Marcina, XII – kolumna Zygmunta, XIII – pl. 
Zamkowy, XIV – archikatedra.
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KRADZIEŻE W KOŚCIOŁACH. 
Wydział prewencji Komendy 
Wojewódzkiej Policji z siedzibą 
w Radomiu poinformował, że w 
ub. roku na terenie Mazowsza 
doszło do 39 kradzieży w kościo-
łach. Straty z tego tytułu wynio-
sły ponad 560 tys. zł. Sprawców 
wykryto jedynie w 15 przypad-
kach. Najpoważniejszym prze-
stępstwem była kradzież z wła-
maniem do kościoła w Osmolinie 
w powiecie gostynińskim, gdzie 
sprawcy zabrali zabytkowe mo-
siężne świeczniki i 4 płócienne 
obrazy. Straty oszacowano na 
blisko 15 tys. zł. Ponadto kro-

niki policyjne odnotowały 98 
przestępstw na cmentarzach. 
Najczęściej ginęły mosiężne 
płyty nagrobkowe. Straty wy-
niosły 131 tys. zł. W ubiegłym 
roku na Mazowszu przepro-
wadzono ponad 3,6 tys. kon-
troli, związanych z zabezpie-
czeniem mienia, w tym 1,7 
tys. w obiektach sakralnych. 
W wyniku tej kontroli popra-
wiono stan zabezpieczeń w 
24 kościołach. W 7 zainstalo-
wano alarmy, a w 2 monito-
ring. W pozostałych zamonto-
wano m.in. dodatkowe zamki 
i oświetlenie.

Biskupi wybrali
WARSZAWIACY W EPISKO-
PACIE. Podczas 331. zebra-
nia plenarnego KEP, 9 mar-
ca, w Warszawie biskupi wy-
brali nowych członków komi-
sji, rad i zespołów. Biskup po-
mocniczy archidiecezji war-
szawskiej Tadeusz Pikus zo-
stał przewodniczącym Zespołu 
ds. Kontaktów z Polską Radą 

Ekumeniczną. Krajowym dusz-
pasterzem policji ponownie zo-
stał bp Marian Duś; inteligen-
cji technicznej – ks. Tadeusz 
Bożełko; niewidomych – ks. 
Andrzej Gałka; parlamentarzy-
stów – ks. Piotr Pawlukiewicz; 
rzemieślników – ks. Wiesław 
Kwiecień; środowisk twórczych 
– ks. Wiesław Niewęgłowski. 

Fabuła  
o ks. Jerzym

KTO ZAGRA MĘCZENNI-
KA? Reżyser Rafał Wieczyński 
chce nakręcić film fabularny 
o  słudze Bożym ks. Jerzym 
Popiełuszce. Kinowa premie-
ra filmu planowana jest na 
rok 2006. Nie zadecydowano 
jeszcze, kto zagra rolę tytuło-
wą. Budżet filmu ma wynieść 
ponad 10 mln zł.

Otwarty kościół przyciąga nie tylko wierzących, ale i złodziei

Ks. Popiełuszko inspiruje wielu
artystów
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Straty na 560 tys. zł

ZARZUTY ZA „WARSZA-
WIANKĘ”. Prokuratura po-
stawiła zarzuty dwom byłym 
członkom zarządu Mokotowa 
– Wiktorowi Cz. i Dariuszowi 
R., którzy spowodowali, że 
na budowie parku wodne-
go na „Warszawiance” daw-
na gmina Centrum straciła 
120 mln zł. W 1997 r. pod-
pisali oni umowę, w której 
przekazali prawa i obowiąz-
ki gminy Centrum względem 
inwestycji Mokotowskiej 
Fundacji „Warszawianka – 
Park Wodny”. Tymczasem 

rzeczywistą budowę i jej 
koszty nadal prowadzi-
ła gmina jako tzw. własne 
zadanie. Gmina więc finan-
sowała nie swoje przedsię-
wzięcie, które na dodatek 
teraz też nie przynosi jej 
dochodów. Na parku wod-
nym zarabia fundacja, obsa-
dzona głównie przez działa-
czy SLD. Nieprawidłowości 
przy budowie parku wod-
nego ustaliła już wcześniej-
sza kontrola ratusza. Byli dy-
rektorzy nie przyznają się 
do winy.

Zamiast rozpaczy
POGRZEB ZDZISŁAWA 
BEKSIŃSKIEGO. W koście-
le środowisk twórczych na 
pl. Teatralnym pożegnano 
7 marca malarza Zdzisława 
Beksińskiego. Pogrzebową 
Mszę św. odprawił ks. Wiesław 
Niewęgłowski, krajowy dusz-
pasterz środowisk twórczych. 
„Kościół, zamiast rozpaczy po 
zmarłym, ma dla was nadzieję 
na jego życie wieczne” – po-
wiedział. Po uroczystościach 
trumnę z ciałem artysty prze-
wieziono do Sanoka, gdzie 
następnego dnia odbył się po-
grzeb na miejscowym cmen-
tarzu.

Stacja-stagnacja
METRO. Ponad 3,5 mln zł 
kosztowało do 11 marca opóź-
nienie wykonawcę stacji Plac 
Wilsona. Od 28 grudnia me-
tro nalicza Hydrobudowie 10 
tys. zł kary dziennie. Specjalna 
komisja Metra warszawskiego, 
która 8 marca oglądała stację, 
stwierdziła mnóstwo niedoró-
bek: windy i schody nie miały 
certyfikatów dopuszczających 
do użytku, wejścia były nie-
pomalowane, ściany działowe 
nie spełniały norm bezpieczeń-
stwa. Hydrobudowa znów obie-
cuje, że w ciągu kilku dni uzu-
pełni braki i zgłosi stację do po-
nownego odbioru.
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Burmistrzowie 
bronią dzielnic
USTRÓJ  WARSZAWY DO KO-
REKTY. Specjalna podkomi-
sja sejmowa ds. ustroju za-
proponowała 10 marca kilka 
zmian w ustawie warszawskiej. 
Zgodnie z propozycjami po-
słów Prawa i Sprawiedliwości, 
wzmocniła władzę prezydenta. 
To prezydent, a nie radni (jak 
obecnie) wskazywałby burmi-
strzów osiemnastu warszaw-
skich dzielnic. Zmiana obowią-
zywałaby od przyszłej kadencji 
samorządu. Zdaniem podko-
misji, Rada Warszawy powinna 
uchwalić statut miasta w ciągu 
trzech miesięcy od daty obo-
wiązywania ustawy. Jeżeli tego 
nie zrobi, statut narzuci pre-
mier. Statut powinien też ści-
śle precyzować kompetencje 
dzielnic. Warszawscy burmi-
strzowie planują ustalić wspól-
ną strategię obrony dzielnic 
przed centralizacją zarządza-
nia miastem.

Wodny przekręt



Zapowiedzi

  FESTIWAL PASYJNY
20 marca rozpocznie się 

w Warszawie III Festiwal Pa-
syjny „Crucifixus est...”. Kon- 
certy odbędą się w dniach  
20–22 marca oraz 24–26 marca 
o godz. 19.00 w kościele śro-
dowisk twórczych przy pl. Te-
atralnym, a także 23 marca o 
godz. 20.00 w bazylice Świę-
tego Krzyża przy Krakowskim 
Przedmieściu.

  SPOTKANIA MŁODZIE-
ŻY Z BISKUPAMI
Wzorem lat ubiegłych, w 

Niedzielę Palmową warszaw-
scy biskupi spotkają się z 
młodzieżą studiującą, pracu-
jącą, działającą w ruchach ka-
tolickich, przygotowującą się 
do bierzmowania oraz tą, któ-
ra ten sakrament już przyję-
ła. W tym roku biskupi przy-
będą do kościołów: Wszyst-
kich Świętych, Niepokalanego 
Poczęcia NMP na Wrzecionie, 
Miłosierdzia Bożego w Grój-
cu, św. Kazimierza w Prusz-
kowie. Początek spotkań o 
godz. 14.30.

  KONSULTACJE 
    FINANSOWE

Polskie Stowarzyszenie 
Chrześcijańskich Przedsiębior-
ców zaprasza 21 marca na bez-
płatne konsultacje finansowo-
-księgowe, które odbędą się w 
godz. 17.00–19.00 w punkcie 
konsultacyjnym dla osób po-
szukujących pracy, przy klasz-
torze ojców dominikanów na 
Służewiu (Dominikańska 2). 
Stowarzyszenie pomaga też w 
wypełnieniu rocznych zeznań 
podatkowych PIT. W każdy po-
niedziałek o godz. 19.00 w 
kaplicy klasztornej rozpoczyna 
się modlitwa o pracę.
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– 5 marca, rocznica Katynia, 
powinien być świętem narodowym 
– uważa ks. prałat Zdzisław 
Peszkowski.

W Warszawie odbyły się uro-
czystości upamiętniające 65. 
rocznicę wydania przez władze 
radzieckie decyzji o zamordowa-
niu blisko 22 tys. polskich jeń-
ców. Mszę św. w intencji pomor-
dowanych na Wschodzie odpra-
wił 5 marca w kościele św. Anny 
kapelan Rodzin Katyńskich, ks. 
prałat Zdzisław Peszkowski wraz 
z księżmi Wacławem Karłowi-
czem oraz Stanisławem Małkow-
skim. W kościele przy Krakow-
skim Przedmieściu zgromadziło 
się wielu kombatantów, byłych 
więźniów radzieckich obozów, 
przedstawiciele władz Warsza-
wy i delegacje z zagranicy. Przy-
szli oddać hołd pamięci tysiącom 
wymordowanych rodzin. W cza-

sie Mszy św. przedsta-
wiciele Komitetu Katyń-
skiego przeczytali apel 
do parlamentarzystów 
– odezwę o nacisk na 
rosyjskie władze, by te 
nie utrudniały śledztwa 
w sprawie mordu katyń-
skiego oraz wzywającą 
do uznania mordu ka-
tyńskiego jako zbrodni 
ludobójstwa. W rocznicę Katynia 
władze rosyjskie poinformowa-
ły, że nie przekażą Polsce wszyst-
kich akt umorzonego śledztwa w 
sprawie zbrodni katyńskiej, gdyż 
są one tajne. Rosjanie są gotowi 
udostępnić jedynie część mate-
riałów – ale bez możliwości spo-
rządzenia uwierzytelnionych ko-
pii dokumentów.

Ks. Peszkowski mówił pod-
czas Mszy św., że Rodziny Ka-
tyńskie nie żądają dziś od Rosjan 
teczek, kwitów czy akt, ale spra-
wiedliwego osądzenia winnych. 

Podczas Mszy św. po-
święcono tablicę upa-
miętniającą pomordo-
wanych oficerów oraz 
miliony deportowanych 
na Syberię. Przekazano 
też urnę z ziemią pod 
budowę nowego po-
mnika katyńskiego w 
Wołominie.

Mszę św. w inten-
cji pomordowanych na Wscho-
dzie odprawił również abp 
Sławoj Leszek Głódź w kate-
drze św. Floriana. Złożył hołd 
„tym, co nie zapomnieli”. Na-
woływał do religijnej reflek-
sji – modlitwy za męczen-
ników tamtego okresu. Abp 
Głódź wspomniał także postać 
utrwalającego pamięć o Ka-
tyniu ks. prałata Stefana Nie-
dzielaka, zamordowanego w 
1989 r. Nazwał go „ostatnią 
ofiarą Katynia”.
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W kościele 
św. Floriana 
pokazano 
okolicznościową 
wystawę.  
Na zdjęciu: mundur 
generalski 
oficera 
zamordowanego 
w Katyniu.

Katyń: 65 lat bez winnych

W rocznicę kaźni

 R E K L A M A 



Rozmowa
z kardynałem 
Józefem Glempem, 
Prymasem Polski 

KS. MARCIN BRZEZIŃSKI: Eminen-
cjo, Księże Prymasie, bieżący 
rok jest Rokiem Eucharystii. 
Jakie elementy kultu euchary-
stycznego chciałby Ksiądz Pry-
mas w tym roku pomóc wydo-
być wiernym archidiecezji war-
szawskiej?

KARD. JÓZEF GLEMP, PRYMAS 
POLSKI: – W Warszawie kult 
Eucharystii był zawsze bar-
dzo żywy. Przecież błogosła-
wiony abp Zygmunt Szczę-
sny Feliński czy słudzy Bo-
ży ks. Korniłowicz z Lasek 
i kard. Wyszyński – to byli 
wielcy czciciele Eucharystii, 
a moglibyśmy znaleźć jesz-
cze wielu innych. Drugi Kra-
jowy Kongres Eucharystycz-
ny w l987 roku rozpoczął 
się w obecności Ojca Świę-

tego właśnie u nas, w koście-
le Wszystkich Świętych. To są 
elementy, które stanowią o 
naszej archidiecezji jako sil-
nie eucharystycznej. Ten rok 
chcemy uczcić poprzez od-
bycie Kongresu Eucharystycz-
nego w Warszawie. Aby miał 
pełny wymiar, powinny mu to-
warzyszyć wykłady teologicz-
ne o Eucharystii, celebracja 
Eucharystii z adoracją oraz 
procesja. Miałoby to miejsce 
na placu Teatralnym – myślę, 
że jest to najpiękniejszy, naj-
bardziej wyciszony plac i tam 
zostałaby odprawiona głów-
na Msza św.

Jaki jest główny cel organi-
zowania Kongresu Eucha-
rystycznego w Warszawie 
w tym roku?

– Proponujemy dwa hasła 
tego kongresu: „ŚWIĘTOŚĆ RODZI-
NY A EUCHARYSTIA” albo „CHLEB EU-
CHARYSTYCZNY A MIŁOŚĆ W RODZI-
NIE”. Chcielibyśmy, żeby mał-
żeństwa, rodziny odnalazły w 
tajemnicy Chrystusa, ciągle ży-
jącego w Kościele, siły dla utrzy-
mania jedności i świętości mał-
żeństw i rodzin. Tym większa 
musi być nasza modlitwa, żeby 
przypomnieć wszystkim rodzi-
nom i społeczeństwu, jak waż-
na jest więź wewnątrzrodzinna 
i jak mocno musi ona być opar-
ta na fundamencie wiary.

Czy kongres będzie miał rangę 
ogólnopolską i kto będzie brał 
w nim udział? 

– Chcielibyśmy, żeby był 
to Trzeci Krajowy Kongres 
Eucharystyczny. Uczestniczy-
liby w nim biskupi (kongres 
poprzedzałaby Konferencja 
Plenarna Episkopatu), du-
chowni, szczególnie człon-
kowie kapituł, zgromadzenia 
zakonne, a także przedsta-
wiciele każdej diecezji. Spo-
dziewamy się, że pielgrzy-
mi nie ograniczą się wyłącz-
nie do udziału w głównej 
Mszy św., ale także nawie-
dzą nasze sanktuaria: Matki 
Bożej Łaskawej, katedrę, ko-
ściół św. Stanisława Kostki, 
z grobem księdza Popiełusz-
ki, sanktuarium św. Andrze-
ja Boboli, Świątynię Bożej 
Opatrzności.

Kościół dolny Świątyni Bożej 
Opatrzności jest już praktycz-
nie ukończony. Czy jest szan-
sa, że budowa górnego kościo-
ła ruszy w tym roku?

– Zależy to od dobrej or-
ganizacji pracy, porozumienia 
wszystkich firm wznoszących 
świątynię, ale także od pienię-
dzy. Wiemy o dużej życzliwo-
ści. Pieniądze napływają z róż-
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Prymas Polski o Roku Eucharystii i Świątyni Bożej Opatrzności

Zakosztować ciszy
Rozmowa
z kardynałem 
Józefem Glempem
Prymasem Polski 

KS. MARCIN BRZEZIŃSKI:
cjo, Księże Prymasie, bieżący 
rok jest Rokiem Eucharystii. 
Jakie elementy kultu euchary-
stycznego chciałby Ksiądz Pry-
mas w tym roku pomóc wydo-
być wiernym archidiecezji war-
szawskiej?

POLSKI: 
Eucharystii był zawsze bar-
dzo żywy. Przecież błogosła-
wiony abp Zygmunt Szczę-
sny Feliński czy słudzy Bo-
ży ks. Korniłowicz z Lasek 
i kard. Wyszyński – to byli 
wielcy czciciele Eucharystii, 
a moglibyśmy znaleźć jesz-
cze wielu innych. Drugi Kra-
jowy Kongres Eucharystycz-
ny w l987 roku rozpoczął 
się w obecności Ojca Świę-
ny w l987 roku rozpoczął 
się w obecności Ojca Świę-
ny w l987 roku rozpoczął 

tego właśnie u nas, w koście-
le Wszystkich Świętych. To są 
tego właśnie u nas, w koście-
le Wszystkich Świętych. To są 
tego właśnie u nas, w koście-

elementy, które stanowią o 
naszej archidiecezji jako sil-
nie eucharystycznej. Ten rok 
chcemy uczcić poprzez od-
bycie Kongresu Eucharystycz-
nego w Warszawie. Aby miał 
pełny wymiar, powinny mu to-
warzyszyć wykłady teologicz-
ne o Eucharystii, celebracja 
Eucharystii z adoracją oraz 
procesja. Miałoby to miejsce 
na placu Teatralnym – myślę, 
że jest to najpiękniejszy, naj-
bardziej wyciszony plac i tam 
zostałaby odprawiona głów-
na Msza św.

Jaki jest główny cel organi-
zowania Kongresu Eucha-

z 
Józefem Glempem

POLSKI: 
Eucharystii był zawsze bar-

tego właśnie u nas, w koście-
le Wszystkich Świętych. To są 
tego właśnie u nas, w koście-
le Wszystkich Świętych. To są 
tego właśnie u nas, w koście-

elementy, które stanowią o 
naszej archidiecezji jako sil-
nie eucharystycznej. Ten rok 
chcemy uczcić poprzez od-
bycie Kongresu Eucharystycz-
nego w Warszawie. Aby miał 
pełny wymiar, powinny mu to-
warzyszyć wykłady teologicz-
ne o Eucharystii, celebracja 
Eucharystii z adoracją oraz 
procesja. Miałoby to miejsce 
na placu Teatralnym – myślę, 
że jest to najpiękniejszy, naj-
bardziej wyciszony plac i tam 

TO
M

A
SZ

 G
O

ŁĄ
B



nych stron Polski. Świątynia 
potrzebuje jednak dużych pie-
niędzy. Budowę finansuje głów-
nie archidiecezja warszawska, 
ale trzeba powiedzieć, że każ-
da diecezja ofiarowała środki i 
ludzie z każdej diecezji starają 
się swoimi ofiarami wesprzeć 
budowę świątyni. Nie można 
też zapomnieć o Polonii ze 
Stanów Zjednoczonych i z Eu-
ropy.

Cieszymy się ze świątyni 
podziemnej, bo tam jest już 
sprawowana liturgia. Obok 
buduje się duży dom dla ob-
sługi świątyni, w którym bę-
dą sale konferencyjne, kapli-
ca z prawdziwego zdarze-
nia oraz mieszkania. Chcie-
libyśmy, żeby w niedzielę  
l maja została przeprowa-
dzona powszechna zbiórka 
w całej Polsce na budowę 
świątyni (Episkopat na to się 
zgodził). Mówimy: „złotów-
ka od Polaka”, ale niektó-
rzy nie słyszą tego woła-
nia, choć nie jest to prze-
cież duża suma. Gdyby zło-
żono 30 mln zł, to przez ca-
ły rok można by spokojnie 
budować. Mamy nadzieję, że 
wraz z wiosną zaczną ro-
snąć mury głównego korpu-
su świątyni.

Jak co roku, od 1 kwietnia 
rozpoczną się też codzienne 
modlitwy na placu budowy...

– Tak jest. Bardzo pielęgnu-
jemy to, by wysiłek wkładany 
w budowę był również wspie-
rany modlitwą. Codziennie wy-
znaczone są parafie, zgroma-
dzenia zakonne oraz zespoły 
i ruchy świeckie. Od lata, gdy 
kaplica będzie już skończona, 
właśnie tam będą się odbywa-
ły modlitwy.

Kiedy możemy spodziewać się 
poświęcenia skończonej już 
świątyni?

– Myślę, że jest za wcze-
śnie, by podawać jakąś kon-
kretną datę. Nie sądzę, by kto-
kolwiek mógł dziś określić da-
tę poświęcenia świątyni, zakła-
dając, że byłaby już z kopułą i 
całym wystrojem, przygotowa-
nym do sprawowania liturgii.

W liście skierowanym do wier-
nych naszej archidiecezji na 
Wielki Post, Eminencja pod-
kreślił znaczenie różnych 
form adoracji Najświętszego 
Sakramentu.

– Adoracja należy do bar-
dzo ważnych form kultu Eu-
charystii. Adoracja w ci-
szy powinna być przy wy-
stawionym Najświętszym Sa-
kramencie. Najlepiej byłoby, 
gdyby po Mszy św. był wy-
znaczony czas na adorację, 
by nie następowała Msza po 
Mszy. Takie jest nasze pra-
gnienie. Zależy to także od 
typu parafii. W dużych pa-
rafiach może być nawet co-
dzienna adoracja, albo przy-
najmniej raz w tygodniu. I to 
się dokonuje.

Jakie zadania duszpasterskie 
chciałby Eminencja w tym ro-
ku podjąć?

– Chciałbym, żeby mło-
dzież jak najlepiej zrozu-
miała Eucharystię i zakosz-
towała tej ciszy, jaką moż-
na wytworzyć, adorując Naj-
świętszy Sakrament. Mło-
dzież jest bardzo wrażliwa 
na obecność Chrystusa w na-
szych kościołach. Chciałbym, 
by przychodziły do kościo-
łów małżeństwa i całe rodzi-
ny na adorację i na Mszę św. 
Wtedy przeżywanie obecno-
ści Chrystusa w ofierze Wie-
czernika i krzyża jest in-
ne, głębsze. Wpływa na roz-
szerzanie się miłości między 
ludźmi.

Co roku 19 marca przeżywa-
my uroczystość świętego Józe-
fa. Jaki to jest patron?

– Święty Józef w Ewangelii 
nie mówi ani słowa, ale uważnie 
słucha tego, co mówi Bóg. Potra-
fi usłyszeć wolę Bożą. Józef zaj-
muje bardzo szczególne miejsce 
w hierarchii świętych. Jest prze-
cież opiekunem Chrystusa, dba-
jącym o Jego ziemski byt. W na-
szej diecezji jest także patronem 
naszej rozgłośni, Radia Józef. Stąd 
taki sposób patrzenia na Jezu-
sa, pełen troski, dobroci i poko-
ju, udziela się i płynie poprzez na-
sze radio. Chciałbym, by nasze ra-
dio pomagało budować Kościół, 
tak jak budowniczym Kościoła był 
święty Józef.

Czego możemy życzyć Emi-
nencji w dniu imienin, co 
mógłby wyprosić święty Józef 
Księdzu Prymasowi?

– Bardzo polecam się 
modlitwie wszystkich, któ-

rzy przypomną sobie postać 
świętego Józefa i moją po-
sługę dla Kościoła warszaw-
skiego i powszechnego. Po-
lecam się życzliwości i pro-
szę o modlitwę do Boga o 
zdrowie, bym mógł jak najle-
piej wypełnić moje zadania, 
skoro Ojciec Święty pozwala 
mi służyć Kościołowi. Uwa-
żam, że święty Józef usta-
wicznie mi towarzyszy. On 
dobrze rozumiał opatrzność 
Bożą i daje przykład ogrom-
nego wyczulenia na wolę Bo-
żą, która jest w Bożym rzą-
dzeniu światem.

Eminencjo, proszę przyjąć od 
redakcji „Gościa Niedzielne-
go” i od naszych Czytelników 
najserdeczniejsze życzenia, by 
święty Józef wyprosił wszel-
kie potrzebne siły, dary Ducha 
Świętego oraz życzliwość i po-
moc ludzką, by posługa Emi-
nencji ciągle przynosiła jak 
najlepsze owoce dla Kościoła  
i całej ojczyzny.                 
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Prymas Polski o Roku Eucharystii i Świątyni Bożej Opatrzności

Zakosztować ciszy

CZERWCOWY TERMIN KONGRESU
 18 i 19 czerwca – to data tegorocznego III Krajowego Kongresu 
Eucharystycznego, który odbędzie się w Warszawie. 
 9 marca na konferencji prasowej, po zakończeniu zebrania plenarnego 
Konferencji Episkopatu Polski, Prymas Polski kard. Józef Glemp zapowie-
dział termin i hasło kongresu: „Panie, zostań w naszych rodzinach”. 
 Uroczystości, ze względu na bliskość kościoła twórców, odbędą się na 
placu Teatralnym. Zostaną tam odprawione dwie Liturgie: w sobotę, 18 
czerwca, o godz. 18.00 (przeznaczona głównie dla młodzieży) oraz trans-
mitowana nazajutrz w TVP Msza św. z udziałem wiernych z całego kraju, o 
godz. 10.00. Po Mszy św. wszystkim uczestnikom rozdany zostanie chleb. – 
To będzie przejście od posiłku na życie wieczne, do chleba, który zasila na-
sze ludzkie siły – podkreśla kard. Glemp.
 Oprócz Liturgii, podczas dwudniowego kongresu odbędą się procesja 
eucharystyczna oraz wykłady związane z trwającym w Kościele do paź-
dziernika br. Rokiem Eucharystii.
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Samotne matki walczą o alimenty

Dadzą radę?
Kilkadziesiąt samotnych matek  
z Wrocławia, Lublina, Tarnowa  
i Warszawy protestowało  
2 marca przed Sejmem, 
domagając się przywrócenia 
funduszu alimentacyjnego.

Kobiety samotnie wychowu-
jące dzieci, zrzeszone w stowa-
rzyszeniu „Damy Radę”, od po-
nad roku starają się o przywró-
cenie funduszu alimentacyjne-
go. Wraz z innymi środowiskami 
o podobnych poglądach, wnio-
sły do Sejmu obywatelski pro-
jekt ustawy w tej sprawie. Także 
rząd przygotował projekt usta-
wy, która ma bardziej skutecz-
nie ścigać osoby uchylające się 
od płacenia alimentów. Jednak, 
zadaniem kobiet, rządowe pro-
pozycje są niewystarczające. 

Wyszły z podziemia

Połączyła je niefortunna usta-
wa o świadczeniach rodzinnych, 
która w maju ubiegłego roku li-
kwidowała fundusz alimentacyj-
ny i przyznawała prawo do 170 
zł zasiłku tylko dzieciom z mał-
żeństw po rozwodzie lub w se-
paracji. Najpierw spotykały się w 
podziemiach kościoła św. Alek-
sandra w Warszawie. Dwa mie-
siące temu dostały od miasta lo-
kal przy ul. Puławskiej 41. Orga-
nizują w nim magazyn używa-
nych ubrań, żywności, środków 
chemicznych. Rozdają je mat-
kom, które mają problemy finan-
sowe, ale także pełnym rodzi-
nom, borykającym się z bezrobo-
ciem i biedą. 

– Przychodzą do nas kobiety 
mieszkające w Warszawie, któ-
re od kilku dni nic nie jadły, a ich 
dzieci jadły niewiele – mówi Be-
ata Mirska, wiceprezes stowarzy-
szenia „Damy Radę”. – Z przera-
żeniem myślimy o tym, co dzieje 
się poza wielkimi miastami.

Jednak głównym celem sto-
warzyszenia jest usunięcie przy-
czyn ubożenia samotnych rodzi-
ców i przywrócenie funduszu ali-
mentacyjnego. Stowarzyszenie 
nie zgadza się z tym, by prawo 

zachęcało rodziny bo-
rykające się z kłopota-
mi finansowymi do roz-
wodów.

Ścigać i ściągać

W całej Polsce działa ponad 
siedemdziesiąt grup samotnych 
rodziców, walczących z nieko-
rzystnymi zapisami prawnymi. 
Spośród nich tylko „Damy radę” 
jest formalnie zarejestrowane. 

Ponad jedna trzecia osób, 
które pobierały świadcze-
nia z funduszu alimentacyjne-
go, to były bezrobotne matki. 
Alimenty były często jedynym 
źródłem utrzymania rodziny.

– Samotna matka ma o po-
łowę mniejsze szanse na zna-
lezienie nowej pracy, bo praco-
dawcy liczą się z tym, że czę-
ściej może chodzić na zwolnie-
nia lekarskie, jest mniej dyspo-
zycyjna – wylicza Mirska.

Zdaniem stowarzyszenia, oj-
cowie niepłacący alimentów zo-
stali jakby rozgrzeszeni. Państwo 
zlikwidowało fundusz alimenta-
cyjny, ale nie poprawiło ściągal-
ności alimentów. W ich odczuciu, 
ustawa zepchnęła na nich odpo-
wiedzialność za to, by zmusić oj-
ca do płacenia alimentów. A ko-
biety często nie czują się na si-
łach, nie są też detektywami, by 
ścigać ojca uchylającego się od 
płacenia.

Matki mają głos

W stowarzyszeniu można 
dowiedzieć się, jak napisać po-

zew sądowy, przepro-
wadzić separację czy 
rozwód, jak domagać 
się alimentów. Przede 
wszystkim można prze-
konać się i uwierzyć w 
to, że z każdej sytu-

acji, nawet bardzo zagmatwa-
nej, jest wyjście. Kobiety maltre-
towane fizycznie lub psychicz-
nie często boją się opuścić swo-
ich mężów-oprawców – z róż-
nych względów. Wtedy potrzeb-
na jest grupa, która takiej oso-
bie da wsparcie.

Zdarzają się także kobiety, 
które wcześniej nie pracowały, a 
po rozwodzie trudno jest im na-
gle znaleźć pracę, więc zostają 
bez środków do życia. Dla nich 
Stowarzyszenie planuje przepro-
wadzić kursy aktywizacji zawo-
dowej. 

– Stworzyłyśmy grupy sa-
mopomocy. Wszystkie mamy 
za sobą bagaż przykrych prze-
żyć. Dlatego chcemy służyć sa-
motnym kobietom i mężczy-
znom kompleksowo: radą, 
wsparciem, ale i konkretną po-
mocą specjalistyczną psycho-
logiczną i prawną – mówi Mir-
ska.

Do stowarzyszenia należy 
ponad tysiąc samotnych rodzi-
ców, także mężczyzn.

JOANNA JURECZKO-WILK

Samotni rodzice oraz rodziny  
w sytuacji kryzysowej mogą skorzystać 
z pomocy stowarzyszenia w dni 
powszednie w godz. 9.00–16.00,  
a w soboty w godz. 13.00–18.00.  
Tel. do stowarzyszenia: 323-72-10.

Targi Książki Edukacyjnej

Podręcznik 
równości?
Podczas Targów „Edukacja 
XXI” sekretariat pełnomocnika 
rządu ds. równego statusu 
kobiet i mężczyzn promował 
konkurs na podręcznik,  
który „nie będzie dyskrymino-
wał ze względu na płeć, wiek, 
rasę, wyznanie czy orientację 
seksualną”. Czy pełnomoc- 
nik potrafi wskazać podrę-
cznik, który gloryfikowałby 
dyskryminację?

Już po raz osiemnasty w 
Pałacu Kultury i Nauki spo-
tkali się wydawcy, nauczycie-
le i rodzice na targach pre-
zentujących najnowsze pod-
ręczniki i pomoce metodycz-
ne. Oprócz tradycyjnych pod-
ręczników, atlasów, encyklo-
pedii, leksykonów szkolnych, 
pakietów dla przedszkola-
ków, z roku na rok pojawia 
się coraz więcej prezenta-
cji lekcji multimedialnych. W 
ofercie ponad stu sześćdzie-
sięciu wystawców znalazły 
się także sprzęty i zabawki 
edukacyjne, nie tylko dla naj-
młodszych. Nauczyciele oble-
gali imprezy branżowe: pre-
zentacje książek, spotkania 
tematyczne, konsultacje me-
todyczne, seminaria z logo-
pedami i psychologami.

Jak co roku, w czasie Tar-
gów ogłoszono nagrody „Edu-
kacja XXI” – dla podręczni-
ków o szczególnych walo-
rach edukacyjno-poznaw-
czych i wysokim poziomie 
edytorskim. Największe zdzi-
wienie odwiedzających targi 
wzbudził konkurs, ogłoszony 
przez sekretariat pełnomoc-
nika rządu ds. równego sta-
tusu kobiet i mężczyzn, któ-
ry ma wyłonić trzy podręcz-
niki, które nie dyskryminują. 
Wybór zapewne będzie trud-
ny, bo jest to jeden z pod-
stawowych wymogów sta-
wianych podręcznikom, przy 
ich dopuszczeniu do użyt-
ku szkolnego przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej.

WB

Samotni rodzice 
walczą w imieniu 
swoich dzieci. 
Już kilkakrotnie 
pikietowali  
pod Sejmem.
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Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

Najświętszy z sakramentów
Ta wystawa powinna być 
lekturą obowiązkową nie tylko 
ministrantów i ich opiekunów. 

Czasu na zorganizowa-
nie wystawy „Eucharystia na 
Wschodzie i Zachodzie” nie by-
ło wiele. Na zebranie ekspona-
tów kurator wystawy, ks. Grze-
gorz Fabiński, miał tylko kilka 
miesięcy. Mimo to w Muzeum 
Archidiecezji Warszawskiej 
można zobaczyć perły sztu-
ki inspirowanej tematem Naj-
świętszego Sakramentu.

– Scena Ostatniej Wie-
czerzy należy do jednego z 
tych motywów ikonograficz-
nych, które na skutek rozwi-
jającej się teologii w kolejnych 
wiekach zmieniały swoją arty-
styczną interpretację – podkre-
śla ks. Fabiński.

W kilku charakterystycz-
nych obiektach prezentowa-
ny jest także przebogaty skar-
biec tradycji eucharystycznej 
Wschodu, które są wyznaniem 
wiary w realną obecność Zba-
wiciela w Jego Ciele i Krwi, 
czego przykładem może być 
choćby staroobrzędowa ikona 
Komunia Apostołów.

– Wraz ze sztu-
ką chrześcijańskiego 
Wschodu ukazujemy 
twórczość Kościoła 
Zachodniego. Oba Ko-
ścioły próbują zrozumieć Ta-
jemnicę Eucharystii. Te dwie 
wspólnoty wzajemnie się uzu-
pełniając, wzmacniają swój 
przekaz ewangeliczny – mó-
wi kurator wystawy.

Warto wybrać się na wy-
stawę choćby po to, by zo-
baczyć unikatowy drzeworyt 
Albrechta Dürera, „Ostatnią 
Wieczerzę” z 1511 r. oraz 
„Mistyczną Komunię”, tryptyk 

z Donaborowa z koń-
ca XV w.

Na wystawie zo-
baczyć można oprócz 
malarstwa, grafik i 

ikon, cenne naczynia liturgicz-
ne oraz szaty. Prezentowane są 
także szczypce, zwane też go-
frownicami, służące do wypie-
ku komunikantów i hostii. 

TG
Eucharystia na Wschodzie i 
Zachodzie, Muzeum Archidiecezji 
Warszawskiej, ul. Solec 61. Wystawę 
można oglądać do 30 kwietnia, od 
wtorku do piątku w godz. 11.00–
16.00.

Mistyczna 
Komunia, 
tryptyk  
z Donaborowa

Mała Teresa przybywa na Mazowsze

Bardzo krótkie spotkanie

Nowa płyta  
Chóru Archikatedry

Posłuchać 
w Wielki 
Piątek
6 marca w warszawskiej ar- 
chikatedrze odbyła się pro-
mocja płyty „Ecce lignum 
crucis – Wielki Piątek w 
bazylice archikatedralnej św. 
Jana Chrzciciela w Warszawie”. 
Nagrał ją Chór Archikatedry 
Warszawskiej. 

Na płycie znalazły się utwory 
pasyjne, wykonywane przez ze-
spół w czasie liturgii Męki Pań-
skiej Wielkiego Piątku oraz utwór 
„Via Crucis” F. Liszta. Płyta jest też 
formą pożegnania się z chórem 
ks. prof. Andrzeja Filabera, który 
był jego dyrygentem i kierowni-
kiem artystycznym. WB
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1 maja przybywają do Polski 
relikwie św. Teresy z Lisieux, 
zwanej Małą Teresą. 

30 maja relikwie zostaną 
przywiezione do Centrum For-
macji Misyjnej przy ul. Byszew-
skiej, a następnie do Papieskich 
Dzieł Misyjnych na Skwer Kard. 
Wyszyńskiego. Następnego dnia 
Mała Teresa zawita do semina-
rium w Ołtarzewie, gdzie odbę-
dzie się nocne czuwanie. Póź-
niej relikwie pojadą do pobli-
skich Duchnic, gdzie znajduje 
się dom sióstr westiarek. 

Zdecydowanie więcej czasu 
przewidziała na peregrynację re-
likwii diecezja warszawsko-pra-

ska. Przy relikwiach będzie moż-
na się pomodlić 1 czerwca w pa-
rafiach: MB Nieustającej Pomo-
cy w Guzewie k. Mrozów oraz 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
w Mrozach (nocne czuwanie), 
a później także u sióstr karme-
litanek bosych w Osinach No-
wych k. Mińska Mazowieckie-
go, w Instytucie Terezjańskim w 
Świdrze oraz w parafii św. Tere-
sy w Otwocku Świdrze. 

Jak się dowiedzieliśmy, w 
niektórych warszawskich pa-
rafiach proboszczowie dowie-
dzieli się zbyt późno o pere-
grynacji i terminarzu. Trwają 
jeszcze rozmowy z organizato-
rami peregrynacji. 

Relikwiarz, który nawiedzi 
naszą ojczyznę, jest nazywany 
„Relikwiarzem stulecia”. Został 
wykonany i ofiarowany przez 
katolików w Brazylii, w związ-
ku z obchodami setnej roczni-
cy śmierci św. Teresy (30 wrze-
śnia 1897 r.). Nawiedził 35 kra-
jów. Ksiądz Zambelli, były rek-
tor bazyliki w Lisieux, który za-
początkował i organizował wie-
le podróży relikwii, pytał: „Czy 
znacie jakąś inną osobistość, 
która ma zaplanowanych ty-
le spotkań na kilka lat na-
przód?”. Tylko w Azji przy do-
czesnych szczątkach najmłod-
szego doktora kościoła modli-
ło się 10 mln ludzi. Pielgrzym-

ka relikwii rozpoczęła się 14 
października 1994 r. w Lyonie. 
Początkowo peregrynacja mia-
ła obejmować tylko Francję, 
ale z czasem przekształciła się 
– jak mówi o. Jan Malicki, pol-
ski karmelita – „w misję, jakiej 
historia Kościoła dotąd nie 
znała”. Zaczęło spełniać się 
pragnienie samej Teresy, któ-
ra przebywając w kontempla-
cyjnym klasztorze w Lisieux, 
pragnęła „przemierzać świat”, 
głosząc imię Boga. Teresa zo-
stała kanonizowana w 1925 r., 
a dwa lata później ogłoszona 
główną – obok św. Franciszka 
Ksawerego – patronką misji.

Oprac. AW



19 marca o godz. 17.30 
w parafii św. Józefa 
w Ursusie odbędą  się 
uroczystości odpustowe  
z udziałem Księdza 
Prymasa. Tym samym 
rozpocznie się wizytacja 
kanoniczna parafii, której 
zakończenie przewidziane 
jest na 29 maja.    

Ks. Zbigniew Sajnóg 
od początku swojego 
proboszczowania w Ur-
susie dba o odpowied-
nią oprawę patronalne-
go święta. Jest zresztą 
gorącym czcicielem św. 
Józefa, który – co pod-
kreśla – nigdy nie opu-
ścił go w potrzebie. Za-
inicjował nowennę do 
św. Józefa, którą od-
prawia się w każdy po-
niedziałek przed od-
restaurowanym zabyt-
kowym obrazem oblu-
bieńca Maryi. Wizeru-
nek w bocznej kaplicy 
zyskał piękną oprawę 
ołtarzową. 

W tej samej kapli-
cy znajduje się rów-
nież niedawno zainsta-
lowany obraz Miłosier-
dzia Bożego, przy któ-
rym zostaną umieszczo-
ne relikwiarze aż sied-
miu świętych: św. Łuka-
sza; św. Marii Małgorza-
ty Alacoque; św. Fausty-
ny Kowalskiej; św. Ojca 
Pio; bł. Jakuba Alberio-
ne – założyciela zakonu 
paulistów, których księ-
garnia mieści się nieda-
leko kościoła; św. Bene-
dykta Menni – założy-
ciela sióstr szpitalnych, 
które mają na terenie 
parafii swój dom, oraz 

św. Wincentego Pallo-
tiego – założyciela zgro-
madzenia pallotynów, 
którego przedstawiciel-
ki gałęzi żeńskiej od lat 
pracują w parafii. 

Kaplicę z relikwia-
rzami poświęci w pierw-
szym dniu wizytacji 
Ksiądz Prymas. Do pa-
rafii kard. Józef Glemp 
wróci 10 maja, gdy roz-
pocznie się druga, ro-
bocza, część wizyta-
cji oraz 29 maja, gdy 
na niedzielnym spotka-
niu liturgicznym zosta-
ną przedstawione „wizy-
tacyjne wnioski”.  

Od ostatniej wizy-
tacji minęło kilka lat. 
Ks. Sajnóg objął parafię 
po wielce zasłużonym 
ks. prałacie Kazimie-
rzu Szklarczyku, który 
był proboszczem 28 lat 
i zarazem inicjatorem 
wszystkich ursuskich 
parafii ( teraz jest ich już   
pięć). „Gdy parafie-cór-
ki trochę okrzepły, przy-
szedł czas na poświęce-
nie większej uwagi para-
fii-matce” – mówi dzie-
kan ks. Sajnóg. Oprócz 
urządzenia kaplicy św. 
Józefa, nowy proboszcz 
zainstalował w prezbi-
terium piękne taberna-
kulum, komponujące się 
ze wspaniałymi witraża-
mi w świątyni, które są 
kopią średniowiecznych 
przedstawień cyster-
skich. Rozpoczął prace 
na parafialnym cmenta-
rzu i myśli o ostatecz-
nym rozwiązaniu pro-
blemu dachu kościoła, 
który ma kształt... bal-
dachimu. Niestety, je-
go powierzchnia zbie-
ra zbyt dużo śniegu i 
deszczu.  

Parafia to jednak nie 
tylko remonty i inwesty-
cje, ale przede wszyst-
kim duszpasterstwo. W 
Ursusie działa prężnie 
aż 20 grup,  w większo-
ści o charakterze tra-
dycyjnym, wśród nich 
rzadko spotykane Stra-
że Honorowe: Najświęt-
szego Serca Pana Jezu-
sa i Niepokalanego Ser-
ca Maryi. Ale jest też 
nowy w Polsce – Ruch 
Czystych Serc. Trzysta 
osób należy do Żywe-
go Różańca. Widoczne 
w parafii są: Rodzina Ra-
dia Maryja, wspólnota 
Odnowy w Duchu Świę-
tym, Ruch Światło–Życie 
z Kościołem Domowym, 
wspólnota Wieczernik, 
Franciszkański Zakon 
Świeckich, Parafialny 
Klub Sportowy  „Józef ” 
z sekcjami piłki nożnej, 
siatkówki, koszykówki i 
tenisa stołowego. 

ALICJA WYSOCKA

KS. ZBIGNIEW 
SAJNÓG,

dziekan ursuski. Wy-
święcony na kapłana w 
1983 r.; pracował jako wi-
kariusz w Nadarzynie oraz 
w Warszawie – w para-
fii św. Judy Tadeusza i 
Najświętszego Zbawiciela. 
Był proboszczem w 
Łomiankach Burakowie, a 
od 2001 r. w Ursusie.

PANORAMA PARAFII 
Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP w Ursusie

Czas dla pierwszej parafii

OKIEM PROBOSZCZA
Parafię św. Józefa zdecydowanie wyróżnia po-
bożność eucharystyczna. W Roku Eucharystii 
podjęliśmy dzieło adoracji Najświętszego 
Sakramentu w każdy czwartek od godz. 15.00 
do 20.00, zaś w pierwsze piątki miesiąca – 
po Mszy św. o godz. 18.00 do godz. 21.00 
– adorację prowadzą zespoły parafialne. W 
pierwsze soboty wieczorne czuwanie przed 
Najświętszym Sakramentem organizuje mło-
dzież z Ruchu Czystych Serc. Sami zgłosili się 
do mnie z tą inicjatywą. Nie można zaprzepa-
ścić tylu chęci i potrzeb parafian, dlatego ada-
ptujemy dolny kościół tak, aby urządzić tam 
całodzienną adorację. Mam wielką nadzieję, 
że dolną kaplicę poświęci już w maju Ksiądz 
Prymas. Zasiedziali mieszkańcy Ursusa są do-
brze zintegrowani z parafią, natomiast trze-
ba szukać sposobów na związanie z Kościołem 
młodych mieszkańców osiedla Skorosze, któ-
rzy przyjechali do stolicy w poszukiwaniu pra-
cy. Specjalnie dla nich zostały zorganizowane 
dodatkowe rekolekcje parafialne.

Zapraszamy do kościoła
  Msze św. w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 

12.30, 16.00 (dzieci pierwszokomunijne), 18.00.
  W dni powszednie: 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 17.30, 18.00

Niedawno w ursuskim  
kościele została urządzona 
boczna kaplica poświęcona 

patronowi parafii

warszawa@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
tel./faks (22) 621 57 99, 629 02 67
Redagują: ks. Marcin Brzeziński – dyrektor oddziału, 
Joanna Jureczko-Wilk, Tomasz Gołąb, Alicja Wysocka
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