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Obchody rocznicy zakończenia II wojny światowej

Okazja do oczyszczenia
i przebaczenia

Mszą św. w intencji ofiar
II wojny światowej przed katedrą 
polową rozpoczęły się 6 maja
w Warszawie trzydniowe obchody 
zakończenia wojny.

– Jesteśmy świadkami budo-
wania europejskiego ładu, prze-
zwyciężania dziedzictwa Jałty. 
Ta nowa sytuacja jest okazją do 
oczyszczenia pamięci, przebacze-
nia, spotykania się w prawdzie – 
stwierdził w homilii abp Sławoj 
Leszek Głódź. – Upadł mur ber-
liński; trzeba, aby upadły mury, 
które przebiegają przez tyle ludz-
kich serc.

Mszę św. w przeddzień 60. 
rocznicy zakończenia II wojny 
światowej odprawiał przed kate-
drą polową w Warszawie kard. Jó-
zef Glemp, Prymas Polski. Współ-
koncelebrowali z nim: nuncjusz 
apostolski w Polsce abp Józef Ko-
walczyk, sekretarz generalny KEP 
bp Piotr Libera, biskup polowy 
WP Tadeusz Płoski, biskup ło-

wicki Andrzej F. Dziuba, 
warszawscy biskupi po-
mocniczy oraz kapelani 
wojskowi. 

W Eucharystii wzięli 
udział zwierzchnicy Koś-
ciołów – ewangelicko-
-augsburgskiego oraz 
ewangelicko-metodstycz-
nego, a także przedsta-
wiciele gminy żydow-
skiej i muzułmańskiej. Obecni byli 
przedstawiciele rządu i prezyden-

ta RP, prezydent Warsza-
wy i szef Sztabu General-
nego WP.

8 maja w Parku Sa-
skim została odprawiona 
polowa Msza św. dla har-
cerzy, a po niej odbył się 
piknik dla kombatantów i 
mieszkańców Warszawy. 
Następnego dnia w Ale-
jach Ujazdowskich otwar-

to wystawę „Alejami paradą mieli 
iść...”. WB (KAI)

Wmaju zakwitły nie tylko drzewa, ale 
też kapliczki – stojące przy drogach, 

na podwórkach, umieszczone we frontonach 
domów. Figury, obrazy Matki Bożej, krzy-
że przyozdobione są kwiatami, kolorowymi 
wstążkami. Czasami palą się przy nich lamp-
ki. Wielu ludzi dba o to, by te swoiste „dro-
gowskazy wiary” były pięknie ozdobione, by 
przechodzącym lub przejeżdżającym przy-
pominały o sprawach najważniejszych. Żeby 
przechodzień, spoglądając na nie, w pędzie 
dnia codziennego zamyślił się choć przez 
chwilę. Dzisiaj zanika zwyczaj gromadzenia 
się na modlitwie przy kapliczkach. W maju 
już nie słychać przy nich odmawianej Litanii 
Loretańskiej. Nie odprawia się nabożeństw 

majowych, czerwcowych 
ani październikowych. A 
szkoda... Mijając kapliczki, 
odmówmy chociaż krótki 
akt strzelisty. 

UMAJONE...

Kapliczka
u zbiegu ulic 
Racławickiej
i Żwirki i Wigury

Przed nami tygodnie 
wielkiego oczekiwania 

na ważne religijne wyda-
rzenia. Już 30 maja przybę-
dą do stolicy relikwie małej 
Tereski. Na razie na kilka 
dni, a na dłużej powrócą w 
sierpniu. 18 i 19 czerwca 
odbędzie się w Warszawie 
III Krajowy Kongres Eucha-
rystyczny, wpisujący się w 
program obchodów Roku 
Eucharystii. Wykłady i 
spotkania przebiegać bę-
dą pod hasłem: „Panie, 
zostań w naszych rodzi-
nach”. Cały czas trwają też 
przygotowania duchowe 
młodzieży do sierpniowe-
go spotkania w Koloniii, na 
które przybędzie Benedykt 
XVI. Z archidiecezji war-
szawskiej wybiera się na 
nie ponad 2 tys. młodych, 
a z całej Polski – 12 tys. 
Chętni mogą jeszcze się 
zapisać.                           
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Historyczną 
ocenę porządku 
pojałtańskiego 
przedstawili 
w Muzeum 
Powstania 
Warszawskiego 
prof. Norman 
Davies
i prof. Wojciech 
Roszkowski
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WARSZAWA. W pięciu war-
szawskich szpitalach, dyspo-
nujących oddziałami intensyw-
nej terapii dla dzieci, brakuje 
miejsc. Instytut Matki i Dziecka 
rocznie leczy na OIOM-ie ok. 
150 dzieci. Dla 30–40 braku-
je miejsc, chociaż teoretycz-
nie odmowy przyjęcia na te-
go typu oddział nie powin-
ny się zdarzać. Podobnie jest 
w innych placówkach. Lekarze 
ostrzegają, że przybywa ma-
łych pacjentów, wymagających 
intensywnej terapii: wcześnia-
ków, noworodków z poważ-
nymi wadami i dzieci po cięż-
kich operacjach (na zdjęciu). 
W ubiegłym roku życie maleń-
kiej Zuzi uratowano transpor-

tując ją na intensywną terapię 
do szpitala w Łodzi, bo war-
szawskie placówki dosłownie 
były zablokowane. Stołeczne 
szpitale mogłyby uruchomić 
nowe stanowiska do intensyw-
nej terapii dzieci, jednak bra-
kuje pieniędzy na wyposaże-
nie. Wyposażenie jednego łóż-
ka w niezbędny sprzęt ratują-
cy życie to wydatek 250–300 
tys. zł. „W Warszawie sytua-
cja jest dramatyczna. Brakuje 
minimum 10 miejsc na OIOM. 
Potrzebujemy też ok. 20 łóżek 
na oddziałach neonatologii” 
– stwierdził prof. Zbigniew 
Rybicki, konsultant wojewódz-
ki z dziedziny intensywnej te-
rapii.

Brakuje łóżek dla noworodków
WARSZAWA. Msze św. w in-
tencji beatyfikacji Jana Pawła 
II odprawiano w Warszawie 2 
maja, w miesiąc po śmierci 
Papieża.  W kościele akademi-
ckim św. Anny w Warszawie 
Eucharystia rozpoczęła się o 
godz. 21.00, a o 21.37, w mo-
mencie przyjęcia przez Boga 
duszy Jana Pawła II, zaśpiewa-
no „Barkę”. Ks. Bartołd, rektor 
kościoła,  zapowiada, że Msze 
św. w intencji Jana Pawła II 
będą sprawowane co miesiąc. 
W czerwcu Eucharystia bę-

dzie miała szczególny charak-
ter, ponieważ będzie połączo-
na z nocnym czuwaniem. „Z 2 
na 3 czerwca 1979 r. Jan Paweł 
II był razem z nami przed koś-
ciołem św. Anny, a wierzę w 
to, że z 2 na 3 czerwca 2005 r. 
będzie tu z nami duchowo” 
– powiedział rektor. Modlitwy 
za Jana Pawła II odbyły się 
też w kościele św. Stanisława 
Kostki na Żoliborzu: po zakoń-
czonej Mszy św. o godz. 21.37. 
zabrzmiał dzwon ks. Jerzego 
Popiełuszki.

Miesiąc po śmierci

Zamknięta 
Starówka
SZCZYT RADY EUROPY. 
16 i 17 maja, w czasie szczy-
tu Rady Europy na Zamku 
Królewskim, warszawiaków cze-
kają utrudnienia. Zamknięty bę-
dzie plac Zamkowy, a na sąsied-
nich ulicach obowiązywać bę-
dzie całkowity zakaz ruchu sa-
mochodowego. Z ograniczenia-
mi ruchu i zakazem parkowania 
trzeba się liczyć też w pobliżu 
hoteli, w których będą mieszkać 
zagraniczni goście oraz na tra-
sach przejazdu delegacji, m.in. 
przy Belwederskiej, Karowej, 
Krakowskim Przedmieściu, 
Wybrzeżu Helskim i Wybrzeżu 
Szczecińskim. Zmianie ulegną 
trasy autobusów, kursujących w 
stronę Starego Miasta. 

Wysokie premie
RATUSZ. Urzędnicy Ratusza 
i dzielnic otrzymają prawie 9 
mln tzw. premii kwartalnej – 
„za dobrą pracę”. Średnio na 
jednego pracownika przypad-
nie po ok. 1,8 tys. zł dodat-
ku do pensji. Dyrektorzy biur 
otrzymają od 7 do 10 tys. zł. 
Poprzednia premia wypłaco-
na przed Bożym Narodzeniem, 
pochłonęła 15 mln zł. W su-
mie w ub.r. urzędnicy otrzyma-
li 35 mln zł. Urzędnicy tłuma-
czą, że jest to, podobnie jak w 
innych firmach, przewidziana 
ustawowo część wynagrodze-
nia za dobrą pracę. Premii nie 
dostali burmistrzowie skonflik-
towani z Lechem Kaczyńskim 
oraz sam prezydent, który we-
dług prawa nie może dostawać 
nagród.

WA R S Z AWA  P R A G A . 
Strażacy z województwa mazo-
wieckiego modlili się 4 maja – w 
dzień św. Floriana, w kate-
drze pod jego wezwa- 
niem. Eucharystii 
przewodniczył 
abp Sławoj Le- 
szek  Głódź , 
opiekun ducho- 
wy polskich 
strażaków i ku-
stosz relikwii 
oficera rzym-
skiego, który 
zginął śmier-
cią męczeń-
ską w IV w. 
Po zakończe- 
niu Mszy św. 
a b p  G ł ó d ź 
wręczył dy- 
plomy prze- 
ł o ż o n y m 
państwowej 

i ochotniczej straży pożar-
nej za utrwalanie wartości 
chrześcijańskiej i podtrzymy-

wanie więzi z Kościołem. 
Poświęcił też 300- 

-letnią pozłacaną 
figurę św. Floria- 
na, która zo-
stała poddana 
konserwacji i 
będzie czczona 
w katedrze war- 
szawsko-pra-
skiej. Na skwe-
rze przed ka-
tedrą ustawio- 
no wozy stra-
żackie, udeko-
rowane flaga-
mi państwo- 
wymi, które 
wyciem syren 
uczciły świę- 
to św. Flo- 
riana.  

Strażacy świętowali

PODKOWA LEŚNA. 1 ma-
ja w Podkowie Leśnej odby-
ło się tradycyjne autosacrum, 
na które przybyło ok. 1800 
pojazdów. Na początku Mszy 
św. zamiast aktu ża-
lu, Artur Wajda, by-
ły wieloletni mistrz 
Polski w wyścigach 
motocyklowych ja-
ko rachunek sumie-
nia, odczytał dzie-
sięć przykazań dla 
kierowców. Mszę 
św. odprawiali m.in. 
proboszcz parafii 

św. Krzysztofa Wojciech Osial, 
ks. Marian Midura, dyrektor 
MIVA Polska oraz polscy misjo-
narze z Tanzanii. „Dobrze, że 
czcimy św. Krzysztofa, ale nie 

zawsze on będzie 
pomagał, nie za-
wsze potrafi, bo na 
głupotę nawet naj-
większy święty nie 
pomoże, a głupotą 
jest, gdy kierowca 
siada nietrzeźwy za 
kierownicę” – po-
wiedział w homilii 
ks. Midura.

Św. Krzysztof nie pomaga pijanym
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Zapowiedzi

 ULICA INTEGRACYJNA 
Gimnazjum nr 123 z Oddziała-
mi Integracyjnymi w Warsza-
wie zaprasza 14 maja na ko-
lejną edycję festynu Ulica inte-
gracyjna, który przebiegać bę-
dzie pod hasłem „Szansa i suk-
ces dla każdego”. Impreza od-
będzie się w godzinach 10.00–
14.00, przy ul. Strumykowej 21 
w Warszawie. 

 ŻONKILE ROSNĄ
Hospicjum Domowe prowa-
dzone przez księży marianów 
zaprasza 15 maja w godz. 
12.00–19.00 na piknik w par-
ku Praskim, który jest kolej-
nym etapem akcji pomocy ho-
spicjom „Pola Nadziei”. Jesie-
nią ub.r. na pl. Hallera zasa-
dzono żonkile – znak solidar-
ności z ludźmi cierpiącymi i 
nieuleczalnie chorymi. W tym 
roku podczas pikniku ucznio-
wie warszawskich szkół będą 
sprzedawać swoje wyroby, a 
uzyskany dochód przeznaczą 
na pomoc hospicjum. Organi-
zatorzy pikniku – Hospicjum 
Domowe oraz Dom Kultury 
Praga przygotowali też inne 
atrakcje, m.in. występ Akade-
mii Tradycyjnego Hung Gar 
Kung-Fu, pokaz Grupy Fech-
tunku i Tańca Dawnego Orlica 
oraz Drużyny Łuczniczej Dra-
bów Pieszych z Pruszkowa.  

 O SPORACH
W MAŁŻEŃSTWIE
Czy spory małżeńskie mogą 
być drogą do świętości? – na 
to pytanie odpowie o. Miro-
sław Pilśniak OP, prowadzą-
cy kolejne spotkanie z cyklu 
Dominikańskiej Szkoły Wia-
ry. Spotkanie odbędzie się 21 
maja o godz. 16.00 w klasz-
torze dominikanów przy ul. 
Freta w Warszawie. Po wykła-
dzie, ok. godz. 20.00, ojco-
wie dominikanie zapraszają 
na nieszpory.

 KIK ZAPRASZA
Warszawski KIK zaprasza 24 
maja o godz. 17.30 na spot-
kanie zatytułowane „Encykli-
ka bez słów”. Wezmą w nim 
udział: bp Tadeusz Pieronek, 
Marcin Przeciszewski, Piotr Cy-
wiński, Halina Bortnowska i 
Mirosława Grabowska.

Kontrowersyjny pomysł na pomoc najuboższym

Pokazać twarz biedy
Nazwiska i adresy ubogich rodzin 
są publikowane w Internecie. 
Dzięki temu pomoc skierowana 
do nich ma być szybsza 
i pełniejsza.

Na taki pomysł wpadło Cen-
trum Projektów Obywatelskich, 
któremu nie podoba się to, że 
pomoc dla potrzebujących pły-
nie poprzez różne fundacje i 
stowarzyszenia – jego zdaniem 
działających nie zawsze uczci-
wie. Centrum proponuje więc, 
by pomagać bezpośrednio. 

Kliknij z pomocą

W ramach akcji „Rodzina-Ro-
dzinie”, na stronie www.cpo.org.
pl, zamieszcza kartotekę ubogich 
rodzin z całej Polski. Na razie 
jest w niej sześćdziesiąt rodzin, 
ale docelowo ma ich być nawet 
dziesięć razy więcej. Każda rodzi-
na ma założoną „kartę”, z której 
można wyczytać imiona i nazwi-
ska jej członków, adres zamiesz-
kania, wiek dzieci, datę ich imie-
nin i urodzin, dochód na członka 
rodziny po odliczeniu podstawo-
wych opłat oraz jej specyficzne 
potrzeby (na przykład w przypad-
ku dzieci niepełnosprawnych). 

Dane są zamieszczane za zgo-
dą rodziny. Ich prawdziwość po-
twierdzają ośrodki pomocy spo-
łecznej lub organizacje charyta-
tywne, z których pomocy rodzi-
na korzysta.

Osoba, która chciałaby po-
móc, może więc być pewna, że 
jej pomoc trafi do rzeczywiście 
potrzebujących. Ze strony inter-
netowej wybierze rodzinę i pod 
wskazany adres może przesłać 
paczkę żywnościową lub pomóc 
w inny sposób. Może też zro-
bić zakupy dla wybranej rodziny 
przez Internet. W akcje włączyły 
się sieci sklepów ToTu i Leclerc. 
Pierwsza, posiadająca placówki 
w kilkudziesięciu miastach w Pol-
sce, zgodziła się przygotowywać 
paczki żywnościowe dla wskaza-
nych rodzin bez pobierania opłat 
kurierskich. Hipermarkety sieci 
Leclerc znacznie te opłaty obni-
żyły. Adresy placówek obu sieci 

można znaleźć na stro-
nie internetowej CPO. 

Organizatorzy prze-
konują do tej formy po-
mocy. W zakupach robionych dro-
gą internetową można zamawiać 
nawet produkty nietrwałe, bo-
wiem gotowe paczki są do od-
bioru po dwóch godzinach od 
zlecenia.

Nie zawsze OPS

CPO chce, by głównymi punk-
tami weryfikacji rodzin, które 
chcą wziąć udział w akcji, sta-
ły się ośrodki pomocy społecz-
nej, dostępne w całej Polsce. Tym-
czasem pracownicy OPS-ów pod-
kreślają, że mogą wydać zaświad-
czenia o sytuacji rodziny tylko 
w przypadku swoich podopiecz-
nych – to znaczy osób korzystają-
cych z ich pomocy. Nie mogą ich 
wydać w przypadku, gdy rodzina 
mimo swojego ubóstwa nie chce 
skorzystać z pomocy społecznej, 
a także jeśli dochód rodziny prze-
kracza ustawowe 350 zł na człon-
ka rodziny i tym samym nie kwali-
fikuje się ona do uzyskania pomo-
cy z OPS. Pracownicy ośrodków z 
własnej praktyki wiedzą, jak dużo 

jest rodzin, które cho-
ciaż mają przekroczony 
ten próg dochodu, żyje 
w ubóstwie.

Mnożą się wątpliwości

W przypadku, kiedy niemoż-
liwe jest zweryfikowanie infor-
macji o ubogiej rodzinie przez 
ośrodki pomocy społecznej, po-
zostają organizacje pozarządowe, 
zajmujące się działalnością chary-
tatywną. Trudność polega jednak 
na tym, że ich siedziby zazwyczaj 
znajdują się tylko w dużych mia-
stach. Bez trudu dotrą do nich 
mieszkańcy Mazowsza, ale w in-
nych rejonach Polski to rozwiąza-
nie nie wchodzi w rachubę.

Etyczne wątpliwości budzi 
ujawnianie danych rodzin ubo-
gich, pochodzących często z ma-
łych wsi. Chodzi nie tylko o ich 
swoiste napiętnowanie, ale także 
o to, że dane o nich mogą wyko-
rzystać naciągacze kredytowi lub 
akwizytorzy. Warto wreszcie pa-
miętać o tym, że większość ludzi 
ubogich ukrywa swoją biedę i nie 
dla nich będzie internetowa kar-
toteka ubóstwa.

JOANNA JURECZKO-WILK
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Nie wszyscy 
przyznają się
do swojej biedy
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Z archidiecezji warszawskiej 
do Kolonii na światowe 

spotkanie młodzieży 
wybiera się około 

2 tys. młodych, 
z całej Polski ponad 

12 tys.  Zdecydowanie 
więcej zapisało 

się Włochów, Niemców, 
Francuzów i Hiszpanów. 

Dla nich jednak 
koszty wyjazdu 

są relatywnie niższe.

tekst 
ALICJA WYSOCKA

Warszawa jest w 
czołówce krajo-
wej, jeśli chodzi 
o liczbę zgłoszo-

nych grup i uczestników – mó-
wi ks. Bogusław Jankowski, kie-
rownik Referatu Duszpasterstwa 
Młodzieży, Służby Liturgicznej 
i Powołań warszawskiej ku-
rii. Przyznaje jednak, że zain-
teresowanie spotkaniem by-
ło mniejsze od spodziewane-
go. Przyczyną  są zapewne dość 
wysokie koszty: opłata tylko za 
tzw. pakiet pielgrzyma waha 
się – zależnie od liczby nocle-
gów w Niemczech – od 132 do 
40 euro. Ks. Jankowski podkre-
śla, że zainteresowanie Kolonią 
przetoczyło się w dwóch falach. 
Pierwsza przyszła pod koniec 
ubiegłego roku, gdy zbliżał się 

wyznaczony przez orga-
nizatorów termin zgło-
szeń. Drugą wywołała 
śmierć Ojca Świętego: 

– Zgłosiło się wów-
czas wielu młodych lu-
dzi, którzy wiedzieli, że 
to właśnie Jan Paweł II 
wyznaczył spotkanie w Kolonii, 
że to było jego osobiste zapro-
szenie dla młodzieży. Ta odpo-
wiedź  w postaci większej licz-
by zgłoszeń trwa do dziś – mó-
wi ks. Bogusław.   

Oprócz zwykłych uczestni-
ków spotkania, z Polski, a szcze-
gólnie z archidiecezji warszaw-
skiej, do Kolonii pojedzie du-
ża grupa wolontariuszy, którzy 
będą pełnić służbę logistycz-
no-techniczną. Warunkiem jest 
dobra znajomość niemieckiego 
lub angielskiego oraz nieposzla-
kowana opinia. Niemieccy or-

ganizatorzy są bardzo 
zadowoleni z tego, że 
musieli zwiększyć limit 
dla wolontariuszy z Pol-
ski. 

Sześć pytań o ...

XX Światowe Dni Młodzie-
ży (ŚDM) odbędą się od 11 do 
21 sierpnia pod hasłem „Przyby-
liśmy oddać Mu pokłon”, co jest 
bezpośrednim nawiązaniem do 
szczególnego kultu, jakim cie-
szą  się w kolońskiej katedrze 
Trzej Mędrcy ze Wschodu. 

Polacy,  tak jak inni uczestni-
cy, przyjadą  na spotkanie z Be-
nedyktem XVI przygotowani du-
chowo w swoich diecezjach i pa-
rafiach. Polski program formacji 
oparty był na wytycznych nie-
miecko-watykańskich organiza-
torów, a w naszej archidiecezji 

W archidiecezji  warszawskiej trwają przygotowania do XX spotkania młodzieży w Kolonii 

Mniej niż sto dni
Sonda

MOJA 
CHRZEŚCIJAŃSKA 

ODWAGA

PIOTR SZERUDA
Ludzie, którzy 
mówili o odwadze 
podczas spotka-
nia Laboratorium 
Wiary, bardzo mi 
zaimponowali. Ja 

sam podczas pewnej dyskusji 
w gronie kolegów ze szkoły 
stanąłem w obronie Kościoła. 
Było to jednak bardzo trud-
ne – znaleźć w sobie odwa-
gę. Przyznaję, że musiałem 
się przełamać. 

PIOTR ŚLUBOWSKI 
Coraz częściej zdarza się, 
że ludzie kontestują Kościół. 
Coraz trudniej jest wytłuma-
czyć im, że myślą stereoty-
pami. Młodzi są przekona-
ni, że Kościół to jest instytu-
cja finansowa, a księża tylko 

korzystają z hoj-
ności wiernych. 
Próbuję prosto-
wać te przekła-
mania, chyba na 
tym polega moja 

odwaga. Ale jest to bardzo 
trudne. Dobrze że są takie 
spotkania nt. wiary i odwa-
gi. One umacniają i pomaga-
ją w codziennym życiu.   

IZA GRABIEC
Mieszkam w Warszawie 
od października ub. roku. 
Czegoś mi brakowało, że-
by poczuć się dobrze w tym 
mieście. O spotkaniu usły-
szałam podczas niedzielnej 
Mszy św., nawet nie wiem, 

jaka to jest para-
fia. I to właściwie 
jest chyba okaza-
nie mojej odwa-
gi: że przyszłam 
– zupełnie sama. 

Odpowiada mi też tematy-
ka: stawiane pytania są obec-
ne w codziennym życiu, ale 
tutaj są naprawdę rozważa-
ne. Odkrywam więc odważ-
nie głębię życia chrześcijań-
skiego. A do Kolonii jadę z 
Tarnowskich Gór.

Do spotkania 
w Kolonii 
młodzi 
przygotowywali 
się 
w Laboratorium 
Wiary
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uwzględniał wskazania Krajowe-
go Biura ŚDM. Było to przygo-
towanie 6-etapowe, w ramach 
znanego z poprzednich lat Labo-
ratorium Wiary. Każdemu etapo-
wi przypisano jedno ważne py-
tanie: o Chrystusa, prawdę, od-
wagę, miłość, powołanie i chary-
zmat oraz o jedność.  Odpowie-
dzi na ostatnie pytanie młodzi 
będą szukać 22 maja na wspól-
nym spotkaniu o godz. 15.00 
w kościele NMP Matki Kościoła 
przy ul. Domaniewskiej. 

– Laboratorium było jedną 
z form, która przygotowywała 
do spotkania w Kolonii. Ale mia-
ło też uczyć „technik ewange-
lizacyjnych”, czyli skutecznego 
przepowiadania Dobrej Nowiny. 
Dlatego tak ważne było zaanga-
żowanie wspólnot w prowadze-
nie poszczególnych tematów. W 
prace Laboratorium włączyły się 

grupy Drogi  Neokatechu-
menalnej, Ruch Świa-
tło-Życie, wspólno-
ta Emmanuel, dusz-
pasterstwo rodzin, 
zakony. Wszyscy 
bardzo dużo z sie-
bie dali. Przekazali 
świadectwo wiary, 
odpowiedzialności 
i miłości do Kościo-
ła. Poprowadzili formację innych 
opierając się na własnej dojrza-
łości w wierze. Myślę, że dla La-
boratorium to jest kierunek na 
przyszłość – podsumowuje ks. 
Jankowski.

Swego rodzaju dowodem tej 
dojrzałości jest udział wspólno-
ty neokatechumenalnej z koś-
cioła przy Domaniewskiej w 
spotkaniu ewangelizacyjnym, ja-
kie odbyło się w pierwszy ma-
jowy weekend na stadionie Aja-
xu i na ulicach Amsterdamu.  By-
ła to odpowiedź na prośbę, ja-
ką przed rokiem skierował Jan 
Paweł II, by do Kolonii przy-
byli również „niekatolicy i nie 
ochrzczeni” młodzi ludzie. Na 
miejsce „realizacji” tego życze-
nia wybrano Amsterdam – jed-
no z najbardziej zsekularyzowa-
nych miast zachodniej Europy. 

Warto być odważnym

Każda z wyżej wymienio-
nych wspólnot przygotowywa-
ła wybrany temat. Pytanie o 
odwagę przypadło wspólnocie 
Emmanuel. Na początku spot-
kania członkowie grupy przed-
stawiają się. Mówią, że Emma-
nuel jest obecny w Polsce od 
11 lat, skupia wszystkie sta-
ny: od małżonków po ducho-
wieństwo, a charyzmatem jest
adoracja Eucharystii i wynika-
jące z niej pragnienie ewange-
lizacji. Konferencję o odwadze 
głosi świecki – Paweł, związa-
ny ze wspólnotą od 1997 r.

– „Nie lękajcie się” – takie 
były pierwsze słowa Jana Pa-

wła II do wier-
nych  po wy-
borze na Sto-

licę Piotrową, 
ale ten sam Pa-

pież wyjawił w swo-
ich wspomnieniach z 

konklawe: „Bałem się 
przyjąć ten wybór”. Od-

waga nie polega więc na 
tym, żeby się nie bać, ale że-

by się temu nie poddawać – za-
czyna swoją konferencję Paweł i 
tłumaczy dalej: – Czym jest od-
waga w byciu chrześcijaninem? 
To przede wszystkim przyzna-
wać się do Chrystusa: w szkole, 
w pracy, podczas rozmowy na 
ważne tematy... 

Część dyskusyjna spotkania 
kończy się pytaniem do uczest-
ników o dary, jakie chcieliby 
ofiarować Bogu. Nawiązując do 
tematu spotkania w Kolonii, 
ktoś pyta:  „Co jest waszym ka-
dzidłem, mirrą, złotem? 

Rozdawane są kartki, na 
których wpisuje się swoje „da-
ry”, a Ania ze wspólnoty uprze-
dza, że powinni zapisywać je 
przede wszystkim ci, którzy 
„nie są doskonali”: 

– Ważne jest, żeby swoje 
postanowienia napisać, bo wte-
dy się je pamięta. Jedną część 
kartki zostawiamy sobie, drugą  
przed ołtarzem – tłumaczy. 

Ania zachęca do wyjazdu do 
Kolonii ze wspólnotą Emmanu-
el. Droga wiedzie przez Wado-
wice, gdzie wspólnota organi-
zuje coroczne spotkania mło-
dzieży. W tym roku miejsce uro-
dzenia Jana Pawła II będzie przy-
stankiem w drodze do Niemiec. 

Wyjazd do Kolonii z War-
szawy organizują też inne 
wspólnoty, między innymi har-
cerze, Opus Dei. Wciąż jesz-
cze można się zapisywać. Wy-
starczy wejść na stronę  www.
sdm.org.pl ,  kliknąć hasło ma-
pa i sprawdzić, które grupy z 
Warszawy i okolic mają wolne 
miejsca.
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Mniej niż sto dni
MŁODZI

SKŁADAJĄ
DARY

KS. BOGUSŁAW 
JANKOWSKI, OD-
POWIEDZIALNY ZA 
REFERAT „MŁO-
DZIEŻOWY” KURII 
WARSZAWSKIEJ:
Zebraliśmy ok. 10 tys. 
spisanych na kartkach 
darów. Zapisywano je nie 
tylko podczas spotkań 
w ramach Laboratorium 
Wiary, ale też na szkol-
nej katechezie. Dużo 
jest zobowiązań do co-
dziennej modlitwy rano 
i wieczorem. Niby nic 
wielkiego, ale przecież 
łatwo się pisze, ale jak 
trudno to młodym zre-
alizować... Są też posta-
nowienia walki z nałoga-
mi, systematycznej spo-
wiedzi, częstej Komunii 
św. Do 2 kwietnia zebra-
liśmy też bardzo dużo 
deklaracji modlitwy w 
intencji Ojca Świętego. 
Wszystkie dary ducho-
we zostaną zawiezio-
ne do Kolonii  i ofiaro-
wane Papieżowi. Nasza 
d iecezja  zobowiąza-
ła się też do modli-
twy w intencji powo-
łań w diecezji Limburg. 
O taką modlitwę zwró-
cił się do Kościoła w 
Polsce Kościół niemie-
cki. Trzecim darem by-
ło materialne wsparcie 
Kościoła na Wschodzie. 
Ufundowane ornaty i kie-
lichy zostaną ofiarowa-
ne Księdzu Prymasowi, 
podczas uroczystości 
św. Andrzeja Boboli, a 
następnie przekazane 
wybranemu Kościołowi 
lokalnemu.
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Odznaczenia dla kapelanów

Zasłużeni w więzieniu
Sześciu warszawskich kapelanów 
więziennych oraz prezes 
bractwa więziennego otrzymało 
odznaczenia „Zasłużony dla 
stołecznego miasta Warszawy”.

Uroczystość wręczenia od-
znaczeń odbyła się w areszcie 
śledczym na Służewcu. Uczest-
niczył w niej minister spra-
wiedliwości Andrzej Kalwas. 
Kapelani otrzymali medale po 
Mszy św., odprawionej przez 
kard. Józefa Glempa, w cza-
sie której Prymas Polski udzie-
lił sakramentu bierzmowania 
dwudziestu pięciu skazanym.

Medale otrzymali: KS. PRA-
ŁAT JAN SIKORSKI – założyciel 
i pierwszy naczelny kapelan 
duszpasterstwa więziennego 
RP; KS. PRAŁAT PAWEŁ WOJTAS – 
obecny naczelny kapelan wię-
ziennictwa RP; KS. KAZIMIERZ 

PIERZCHAŁA – kapelan 
aresztu śledczego na 
Służewcu; O. ANDRZEJ 
KUSZYŃSKI TJ – kapelan 
aresztu śledczego na 
Mokotowie; KS. STANI-
SŁAW OŁOWSKI – zakład 
karny na Białołęce; KS. RAFAŁ 

RAUS – areszt śledczy 
na Grochowie; BER-
NARDYNA WOJTKOWSKA – 
prezes   Stowarzysze-
nia Ewangelicznej Po-
mocy Więźniom „Bra-
ctwo Więzienne”.  WB

Dwudziestu 
pięciu 
osadzonych 
przyjęło 
sakrament 
bierzmowania
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Janusz Zakrzeński radzi

Aktorska retoryka
Zawsze marzyłem o tym, żeby 
pisać, bo pisanie jest cudowne. 
Nie ma reżysera, dyrektora, 
kierownika personalnego, tylko 
sam autor – przekomarzał się 
z czytelnikami aktor Janusz 
Zakrzeński, podczas promocji 
swojej książki „Gawędy o potę-
dze słowa”.

„Proszę nie myśleć, że fra-
za jest  tylko w śpiewie. W mo-
wie też – proszę mi wierzyć. Je-
żeli wytrwacie ze mną do końca 
tej książki, to wytłumaczę”. Nie 

trzeba wcale wytrwa-
łości, by doczytać do 
końca tę uroczą ksią-
żeczkę, gdzie autor ra-
dzi, jak posługiwać się 
polszczyzną. Słowo i 
jego werbalny prze-
kaz to jedna z naj-
bardziej wspaniałych 
rzeczy, którymi dys-
ponują ludzie. Zna-
komity aktor na własnym przy-
kładzie wyjaśnia też, jak ćwiczyć 
przeponę, krtań, nos... – po to, 
by być słyszanym i zrozumia-

nym. A w tekście roi 
się od anegdot z bo-
gatego życiorysu sce-
nicznego Janusza Za-
krzeńskiego. Czekamy 
więc z niecierpliwością 
na następną książkę ze 
wspomnieniami o wy-
bitnych kolegach autora: 
Władysławie Hańczy, Ta-
deuszu Fijewskim, Stani-

sławie Jasiukiewiczu.  AW

Janusz Zakrzeński „Gawędy o potędze 
słowa”, Oficyna ADAM 2005.  

Hiszpańskie klimaty 
w Warszawie

Fiesta 
na Solcu
Już 22 maja, nie ruszając się z 
Warszawy, możemy przenieść 
się w świat Don Kichota, fla-
menco i Velazqueza. Parafia 
Świętej Trójcy organizuje wiel-
ką fiestę na Solcu.

„Hiszpańska Niedziela 
na Solcu” rozpocznie się o 
godz.  12.30  na  Rynku  Sole-
ckim, przy kościele. Tu właś-
nie przed 300 laty pojawili 
się  hiszpańscy  mnisi  zajmu-
jący się wykupywaniem nie-
wolników m.in. Cervantesa. 
Ślad tej obecności jest wciąż 
żywy.  Nie  zabraknie  więc  
niczego, co charakterystycz-
ne dla ojczyzny Don Kicho-
ta: wspaniałej kuchni, wina, 
ceramiki, „żywych obrazów”, 
czyli scen z najsłynniejszych 
obrazów malarstwa hiszpań-
skiego.  Będzie  można  wy-
grać roczny kurs nauki hi-
szpańskiego. Z koncertem i 
pokazem tańca wystąpi gru-
pa  Viva  flamenco  oraz ze-
spół  Chili  My.  W  Kościele  
Świętej Trójcy o godz. 19.00 
Maryla   Ochimowska-Teper   
(sopran   koloraturowy)   za-
śpiewa  ludowe  pieśni  hi-
szpańskie  w  XVIII-wiecznej  
aranżacji. 

Więcej o imprezie na stro-
nie:  trinitas.mkw.pl.



Jest w Warszawie szary dom. To z niego wyruszył 
na konklawe kard. Karol Wojtyła. Dziś można w 
nim oglądać papieską sutannę i buty. W urszulań-
skim pokoju przy ul. Wiślanej przechowywane 
są jak relikwie.

17 kwietnia minęła 140. rocznica urodzin św. Ur-
szuli Ledóchowskiej, założycielki urszulanek Serca 
Jezusa Konającego. Jan Paweł II kanonizował ją 18 
maja 2003 r. Urszula Ledóchowska była zaś świad-
kiem innej kanonizacji. 17 kwietnia 1938 r. uczest-
niczyła, wraz z ośmiotysięczną  rzeszą Polaków 
przybyłych wtedy do Rzymu, w kanonizacji św. An-
drzeja Boboli. Zapisała wówczas w kronice zgroma-
dzenia: „Około 9. 30 zaczęła się procesja. Wniesio-
no wielkie chorągwie z wizerunkami nowych świę-
tych. Oklaskiwano ich entuzjastycznie. Widok ślicz-

ny, wzruszający! Potem Polacy zaśpiewali Boże, coś 
Polskę – po raz pierwszy w Bazylice Św. Piotra roz-
legł się nasz hymn”.

Św. Urszula zawsze bardzo kochała Rzym, z nim 
wiązała przyszłość zgromadzenia, a nawet pragnęła 
w nim umrzeć. I rzeczywiście, chwila śmierci zasta-
ła ją w tym mieście 29 maja 1939 r. 1 czerwca, po 
uroczystym pogrzebie w Bazylice Santa Maria degli 
Angeli e dei Martini, spełniło się życzenie Matki – 
jej ciało spoczęło na Campo Verano. Tak splotły się 
dzieje trojga świętych ze sobą i Świętym Miastem.

Dzisiaj relikwie św. Urszuli spoczywają w domu 
macierzystym zgromadzenia w Pniewach koło Po-
znania. Sanktuarium św. Urszuli nawiedza z każdym 
rokiem coraz więcej pielgrzymów, by prosić ją i dzię-
kować za łaski uzyskane przez jej wstawiennictwo.

S. JANINA SABAT USJK
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Św. Bobola, św. Urszula, Jan Paweł II…

Trojga świętych rzymskie drogi

Zwlekałem z przeczytaniem tych 
wierszy kilka miesięcy. Teraz 
wiem, dlaczego.

Strofy Piotra Edwarda Gołęb-
skiego nie wymagają czytania na 
klęczkach, choć pełne są mistycz-
nych tęsknot za Wszechmogą-
cym. Szuka go Gołębski w iza-
belińskich chaszczach, w brzozo-
wym liściu  i w niewinności trzy-
letniego dziecka. Wiele więc w 
poecie ciekawości i prostoty ks. 
Twardowskiego, tropiącego Bo-
ży ład w rzeczach najbliższych. I 
więcej jeszcze zachwytu Dobrą 
Nowiną o „wiarygodnej obecno-
ści Przedwiecznego”.

Nie jest świat w wierszach Go-
łębskiego idyllą, choć autor mó-
wi z okładki, że nie widzi jego 
bezsensu. Gdy nowe wieże Babel 
wznosi ambicja i pycha budowni-
czych, marzących „o czasie, gdy 
nic nie będzie niemożliwe”, Go-
łębski przez dedykacje wierszy 
wskazuje na filary jego wiary w 
to, że w bezmiarze kosmosu żyją 
dusze czekające zmartwychwsta-
nia. Dwa wiersze poeta dedykuje 
Janowi Pawłowi II, „w podzięce za 
wszystko”. Już dla nich dwóch, w 
kontekście wydarzeń ostatniego 
miesiąca, warto sięgnąć po tomik 
najnowszych wierszy. Albo przy-
najmniej dla znalezienia sensu w 
tym, co czasem wydaje się go nie 
mieć.  TG

Piotr Edward Gołębski, „Nie widzę 
bezsensu”. Lublin 2004.

Wystawa w Muzeum Etnograficznym

Kicz nasz powszedni
Wystawa dzieł kiczowatych w Muzeum 
Etnograficznym może jednych zbulwersować, 
innych rozczarować. Warto ją obejrzeć chociażby 
po to, by dostrzec, jak niepostrzeżenie kicz 
wkrada się do naszego życia codziennego.

„Po chrismasach trzy psiapsiuły załapały trochę 
keszu (...) Ciekawe, co wyczają na polowaniu po 
sklepach? A może wyhaczą fajny towar?” – to frag-
ment młodzieżowej gwary, która znalazła się na wy-
stawie, przedstawiającej różne oblicza kiczu. Tekst 
zamieszczono obok manekinów ubranych w „mod-
ne” błyszczące bluzeczki i haftowane cekinami dżin-
sy. Obok kolekcja butów na wysokich obcasach – ró-
żowe i zielone w białe kropki. Całość jak z wystawy 
drogich, renomowanych sklepów z młodzieżowymi 
ubraniami. Na ścianach powyklejane są plakaty mło-
dzieżowych idoli: piosenkarzy, piłkarzy, aktorów, a 
nawet bohaterów kreskówek. Nad nimi rozwieszo-
ne zdobione malunkami wojskowe chusty.

Na wystawie znalazła się też lalka Barbie ze swo-
im mężczyzną Kenem. Prezentują się obok 
lalek cepeliowskich – w strojach ludowych 
– oraz plastikowego pudla, świnki-skarbon-
ki, drewnianych, odpustowych ptaszków.

Oprócz jeleni na rykowisku, łabędzi, 
ogrodowych kransoludków i aniołków 
z wyraźną nadwagą, na wystawie moż-
na znaleźć rzeczy oryginalne, a nawet 
sympatyczne. Ciekawa jest kolekcja pocztówek, 
wśród nich zwraca uwagę kartka z wizerun-
kiem wieży Eiffla, oblepionej kolorowymi szkieł-
kami. Można zobaczyć wizerunek prezydenta 
USA George’a Busha i Bin Ladena, a także mnó-
stwo portretów malowanych na potrzeby domo-

we. Sporo jest odpustowych dewocjona-
liów: Matka Boża fluorescencyjna, wśród 
muszelek, w śnieżnej kuli albo wykonana 
z niebieskiego plastiku. 

Szkoda, że pstrokate i śmieszne, ale w 
sumie przyjemne przedmioty, które może-
my spotkać w wielu domach i sklepach, au-

torzy wystawy połączyli z pracami znanych twórców, 
dla których kicz był formą wyrazu artystycznego, a 
czasami tylko próbą szokowania widza, w stylu pa-
miętnej instalacji przedstawiającej Jana Pawła II przy-
gniecionego meteorem.

JOANNA JURECZKO-WILK 

Przeczytaliśmy

Na tropach 
sensu

Dla jednych 
piękne 
i natchnione,
dla innych 
kiczowate
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O. JANUSZ 
WARZOCHA SJ

Do jezuitów wstąpił w 1979 r.; 
studiował filozofię w Krakowie 
i teologię w Rzymie; w 1988 r. 
przyjął święcenia kapłańskie 
w sanktuarium św. Boboli w 
Warszawie; pracował w Radiu 
Watykańskim, następnie na 
KUL; zakonną formację zakoń-
czył w Salamance; w latach 
1997–2002 – rektor Kolegium 
Jezuitów w Warszawie; od 
2000 r. jest proboszczem pa-
rafii św. Boboli.

PANORAMA PARAFII 
Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie

Święty, który o sobie przypomina

ZDANIEM PROBOSZCZA
Św. Andrzej Bobola jakby zaprasza do współpra-
cy, oczekuje naszego zaangażowania. Wtedy on 
też zaczyna działać. Tak jak za swojego życia, kie-
dy jako wędrowny kaznodzieja szedł do domów, 
tak też po śmierci „przemawia” do wybranych 
osób. Taki był i jest nadal styl działania św. Boboli. 
Dlatego nie sądzę, żeby nasze sanktuarium stało 
się punktem masowych pielgrzymek. Często wi-
dzę, jak pielgrzymi z całej Polski indywidualnie 
modlą się przy relikwiach.

Zapraszamy do sanktuarium
  Msze św. w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.00, 13.00, 17.00, 

19.30, 21.00; w kaplicy akademickiej: 9.30, 10.45
  Msze św. w dni powszednie: 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00 

(z modlitwą przy relikwiach św. Boboli), 17.00, 19.00.
  Majowy odpust: 13.05 – 19.00 w katedrze św. Floriana na 

Pradze zostanie odprawiona Msza św. przy relikwiach św. 
Boboli. 14.05 – 16.30 procesja z relikwiami i figurą od krzyża 
w parku im. Traugutta do Rynku Nowego Miasta, gdzie będzie 
koncelebrowana Msza św. 16.05 – 19.00 Msza św. odpustowa 
w sanktuarium 18.05 – 19.00 Msza św. w sanktuarium w in-
tencji śp. Jana Pawła II, po niej koncert poetycko-muzyczny.

16. dnia każdego miesiąca   
w mokotowskim 

sanktuarium odbywają 
się modlitwy 

za wstawiennictwem 
świętego patrona

Życie o. Andrzeja Boboli 
i jego działanie już 
po śmierci świadczą 
o tym, że był osobowością 
zdecydowanie dążącą do 
obranego celu. Przekonani 
są o tym nie tylko jego 
zakonni współbracia.

Kult Andrzeja Boboli 
rozpoczął się niespełna 
pół wieku po jego mę-
czeńskiej śmierci w Jano-
wie Poleskim, w 1657 r. 
Wtedy to Bobola uka-
zał się ks. Marcinowi 
Godebskiemu, rektoro-
wi Kolegium Jezuitów w 
Pińsku. Po tym wydarze-
niu odnaleziono trum-
nę męczennika. Po pra-
wie stu latach Benedykt 
XIV uznał sługę Bożego 
Andrzeja Bobolę za mę-
czennika. W 1819 r. Bo-
bola ukazał się domi-
nikaninowi o. Alojzemu 
Korzeniewskiemu i za-
powiedział wskrzesze-
nie Polski. Pius IX beaty-
fikował Bobolę w 1853 r. 
W roku 1920 wstawien-
nictwu błogosławionych 
Boboli i Władysława z 
Gielniowa przypisuje się 
sierpniowy Cud nad Wi-
słą. 

Rok przed rozpo-
częciem drugiej wojny 
światowej Bobola zo-
stał zaliczony w poczet 
świętych, a sprowadzo-
na z Rzymu trumna z je-
go relikwiami spoczęła 
w kaplicy jezuitów przy 
ul. Rakowieckiej w War-
szawie. Już wtedy pano-
wało przeświadczenie, 
że św. Bobola patronu-
je Polsce. W następnych 
latach trumna z relik-

wiami świętego znajdo-
wała schronienie w in-
nych warszawskich koś-
ciołach, aż wreszcie w 
1989 r. umieszczono ją 
w krypcie pod prezbi-
terium nowo wybudo-
wanego sanktuarium 
na Mokotowie. 17 ma-
ja 1992 r. św. Bobola 
został patronem metro-
polii warszawskiej, a w 
2002 r. – patronem Pol-
ski.

Życie i śmierć o. Bo-
boli nie były łatwe. Tak-
że po śmierci święty mu-
siał wielokrotnie „upo-
minać się” o swoją wo-
lę, która spełniała się w 
trudach. Plany budowy 
sanktuarium na Moko-
towie gotowe były nie-
bawem po kanonizacji 
w 1938 r. Ich realiza-
cji przeszkodziła druga 
wojna światowa, a po-
tem rządy komunistycz-
ne. Pozwolenie na budo-
wę jezuici uzyskali do-
piero w 1980 r., czyli 27 
lat po utworzeniu para-
fii. Długo musiał czekać 
św. Bobola na ogłoszenie 
go głównym patronem 

Polski, chociaż przeko-
nanie o jego orędowni-
ctwie było powszechne. 
Jeszcze w 1920 r. bisku-
pi obradujący w Często-
chowie wystosowali do 
Benedykta XV prośbę o 
kanonizację bł. Andrze-
ja i o ogłoszenie go pa-
tronem odradzającej się 
Polski.

– Nawet mokotowska 
ulica św. Boboli, która 
została przez władze ko-
munistyczne zmieniona 
na Chodkiewicza, z tru-
dem, po burzliwych dys-
kusjach w 2002 r. powró-
ciła do dawnej nazwy – 
mówi o. Janusz Warzo-
cha, kustosz mokotow-
skiego sanktuarium. – 
Władzom chodziło o to, 
żeby św. Bobolę wyma-
zać z publicznej pamięci, 
jakby obawiali się i prze-
czuwali to, że ten święty 
ma jeszcze wiele do zro-
bienia. Dla mnie św. An-
drzej Bobola nie prze-
staje być męczennikiem, 
pokonującym trudności, 
nawet w swoim kulcie.

JOANNA
JURECZKO-WILK

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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