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Kartki na Forum 

JÓZEFÓW. Jak co roku w 
Niedzielę Palmową, działa-
cze Grupy Charytatywnej 
i Stowarzyszenia Forum 
Chrześcijańskie z józefow-
skiej parafii Matki Bożej 
Częstochowskiej, zorganizo-
wali kiermasz przedświąteczny. 
Sprzedawali palemki, kartki świą-
teczne i ozdoby wielkanocne wy-
konane przez uczniów z okolicz-
nych szkół. Nasza redakcja prze-
kazała Forum wszystkie świą-
teczne kartki, nadesłane przez 
Czytelników „Gościa” na konkurs 
na kartkę wielkanocną. Dochód 
z kiermaszu (jak również dary 
od sponsorów prywatnych) zo-

stał przeznaczony na pomoc po-
trzebującym mieszkańcom mia-
sta. Forum organizuje też dla 
wyjazdy i półkolonie dla dzieci, 
prowadzi świetlicę terapeutycz-
ną, dwa razy w roku przekazu-
je biedniejszym rodzinom pacz-
ki świąteczne. Dzięki staraniom 
działaczy Forum, ks. proboszcza 
Ludwika Antolaka i władz miej-
skich przy parafii powstał bez-
pieczny plac zabaw dla najmłod-
szych. W Forum działają nieraz 
całe rodziny. Stowarzyszenie jest 
organizacją pożytku publicznego 
– można je wspomóc, przekazu-
jąc jeden procent podatku na je-
go działalność.
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Dobry duch Forum – Jarosław Grudziński, na kiermaszu parafialnym

Wygraj T-shirt

OTWOCK. 9 kwietnia zmarł 
ks. prałat Bogusław Janusz 
Inlender, profesor Wyższego 
Metropolitalnego Seminarium 
Duchownego w Warszawie 
i Papieskiego Wydziału 
Teologicznego. Miał 83 la-

ta, 57 lat przeżył w kapłań-
stwie. Od 1952 r. był kapelanem 
sióstr elżbietanek w Otwocku. 
Uroczystości pogrzebowe od-
były się 12 kwietnia, w koście-
le św. Wincentego à Paulo w 
Otwocku.

Między Gnieznem a Warszawą
UKSW. Kontynuatorem li-
nii wielkich prymasów na-
zwał kard. Józefa Glempa prof. 
Jerzy Pietrzak z Uniwersytetu 
Warszawskiego, podczas sympo-
zjum zatytułowanego „Prymasi 
naszych czasów”. Spotkanie od-
było się 8 kwietnia na Papieskim 
Wydziale Teologicznym. Okazją 
do zorganizowania konferen-
cji stały się przypadające w 
tym roku trzy „prymasowskie” 
rocznice: 60-lecie ingresu kard. 
Augusta Hlonda, 25-lecie śmier-
ci kard. Stefana Wyszyńskiego 
oraz 25-lecie posługi kard. Józefa 
Glempa. Jak zauważył ks. prof. 
Waldemar Chrostowski, Prymas 

Tysiąclecia, jako duchowy przy-
wódca Kościoła i narodu, po-
trafił niezwykle trafnie oceniać 
przeszłość i teraźniejszość, a po-
tem z tych doświadczeń kształto-
wać przyszłość. Wśród uczestni-
ków konferencji znaleźli się tak-
że: prof. Marek Drozdowski, dr 
Jan Żaryn oraz kard. Józef Glemp. 
Sympozjum poprzedziła Msza 
św. odprawiona w kościele poka-
medulskim na Bielanach. Warto 
pamiętać, że choć obecnie funk-
cja prymasa wiąże się jedynie 
z tytułem honorowym, dawniej 
przywódcę polskiego Kościoła 
określano mianem interreksa 
oraz pierwszego senatora.

Więcej włamań do kościołów
MAZOWSZE. O 28 proc. wzro-
sła liczba włamań do obiektów sa-
kralnych na Mazowszu w 2005 r. 
– poinformował wydział prasowy 
Komendy Wojewódzkiej Policji z 
siedzibą w Radomiu. Straty z te-
go tytułu wyniosły ponad 500 tys. 
złotych. W 2004 r. kroniki poli-
cyjne odnotowały 39 włamań do 
kościołów w województwie ma-
zowieckim, w roku ubiegłym było 
ich już 50. Pocieszające jest to, że 
wzrosła wykrywalność i w ubie-

głym roku ustalono sprawców 
ponad połowy tych zdarzeń. „Z 
całą pewnością wprowadzenie 
lepszych zabezpieczeń w znacz-
nym stopniu utrudniłoby spraw-
com dokonywanie włamań – 
podkreśliła Elżbieta Cieślak z 
wydziału prasowego mazowie-
ckiej policji. Najczęściej złodzie-
je dostawali się do obiektów sa-
kralnych po uprzednim wyważe-
niu drzwi, wyłamaniu zamków 
lub wybiciu szyb.

CARITAS. Warszawska Caritas 
chce leczyć zęby młodzieży lice-
alnej i gimnazjalnej z najuboż-
szych rodzin. Żeby dotrzeć do 
uczniów, będzie współpracowała 
z pedagogami szkolnymi i parafia-
mi. „Pomoc w wyleczeniu zębów 
i korekcie ortodontycznej poma-
ga podopiecznym Caritas w zdo-
byciu pracy i osiągnięciu życiowej 
stabilizacji” – mówią organizato-
rzy. Prawie 90 proc. polskich dzie-
ci jest dotkniętych próchnicą, a 
trzy czwarte społeczeństwa cierpi 
na inne choroby związane z zęba-
mi. Te zaś są źródłem innych cho-
rób, m.in. układu krążenia, serca i 
nerek. Środki finansowe uzyska-
ne przez Caritas na cele tego pro-
gramu zadecydują o liczbie osób 
objętych tą formą pomocy i za-
kresie świadczonych usług stoma-
tologicznych. Program jest bar-
dzo kosztowny i Caritas liczy na 
przychylność sponsorów. Pierwsi 

już się znaleźli. Anonimowy dar-
czyńca przekazał torbę z biżute-
rią, wartą 100 tys. zł. Pierścionki 
będą zlicytowane 26 kwietnia o 
godz. 19.00 w Domu Aukcyjnym 
„Rempex” przy ul. Karowej.

Zmarł ks. prałat B.J. Inlender

„GOŚĆ” NA TARGACH. 
Od 21 do 23 kwietnia każdy, 
kto odwiedzi stoisko „Gościa 
Niedzielnego” (numer 62) na 
Targach Wydawców Katolickich, 
ma szansę wygrać koszulkę z logo 
JPII i B16, czyli T-shirt pokolenia 
dwóch Papieży, a także atrakcyj-
ne książki i gadżety. Zapraszamy 
na Stegny, do Zespołu Szkół 
Integracyjnych nr 2, przy ul. Św. 
Bonifacego 10. H
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„Śmiej się śmiało”
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To dopiero plac Wilsona, a kiedy dojedziemy na Słodowiec?

Metro na Bielany

Siostry Rodziny Radia Maryi?
MIEDZYLESIE. Serwis infor-
macyjny dzielnicy Wawer do-
nosi, że „6 kwietnia piłkarze 
warszawskiej Legii odwiedzi-
li Dom Dziecka Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek Rodziny 
Radia Maryi, przy ul. 
Paprociowej w Międzylesiu”. 
Oczywiście Franciszkanki 
Rodziny Maryi nie mają nic 
wspólnego z Rodziną Radia 

Maryja. A piłkarzy do do-
mu dziecka zaprosili harce-
rze Szczepu 145 Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej. 
Marcin Klatt, Marcin Burkhardt 
i Łukasz Fabiański odpowiada-
li na pytania, rozdawali auto-
grafy, pozowali do zdjęć, a na 
końcu przekazali siostrom ko-
szulkę z podpisami wszystkich 
zawodników klubowej kadry.

Studenci o cierpieniu
SOLI DEO. 11 kwietnia 
w Szkole Głównej Handlo- 
wej studenci SGH, Uniwersy- 
tetu Warszawskiego, Szkoły 
Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego oraz Akademii 

Medycznej wystawili sztu-
kę: „Współczesna Droga 
Krzyżowa”. Autorką scenariu-
sza była Agnieszka Ejsmont z 
Akademickiego Stowarzyszenia 
Katolickiego „Soli Deo”.

Czym dzisiaj jest cierpienie? – pytali studenci
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WARSZAWA. W najbliższych 
tygodniach rozpocznie się bu-
dowa kolejnego odcinka metra, 
do stacji Słodowiec na Bielanach. 
Według planów potrwa ona 510 
dni i będzie kosztowała blisko 
242 mln zł. Mimo że przetarg na 
budowę rozstrzygnięto we wrześ-

niu ubiegłego roku, dopiero te-
raz sądy oddaliły liczne protesty 
firm, które przegrały w przetar-
gu. Budowa pierwszej linii metra 
ciągnie się już jedenaście lat. Do 
jej ukończenia pozostało jeszcze 
wydrążenie czterech kilometrów 
tunelu i zbudowanie pięciu stacji.

Krzyż to zmartwychwstanie
TRIDUUM PASCHALNE. 
„Kapłani są powołani, by przy-
bliżać dobroć Boga” – mó-
wił Prymas Polski kard. Józef 
Glemp w archikatedrze war-
szawskiej  13 kwietnia, podczas 
Mszy Krzyżma. Podczas wieczor-
nej Mszy Wieczerzy Pańskiej w 
Wielki Czwartek Prymas Polski 
obmył i ucałował nogi dwunastu 
starszym mężczyznom, co jest 

symbolicznym wyrazem tego, iż 
Kościół jest powołany do służ-
by. Eucharystii przewodniczył bp 
Marian Duś, a koncelebrowali ją 
pozostali warszawscy biskupi po-
mocniczy. Głoszacy homilię ks. 
Władysław Nowicki, proboszcz 
parafii św. Franciszka, podkreślił, 
że Kościół rozdając ubogim zwy-
czajny chleb, pobudza potrzebę 
Chleba Eucharystycznego.

W WIELKI PIĄTEK tysią-
ce warszawiaków przeszło 
w Drodze Krzyżowej ulicami 
Starego Miasta. Kilkumetrowy 

krzyż nieśli kolejno: studenci, 
harcerze, policja, wojsko, praw-
nicy, służba Totus Tuus, członko-
wie Drogi Neokatechumenalnej, 
Wspólnoty Rodzin i Wspólnoty 
„Wiara i Światło”, strażacy, 
twórcy, Akcja Katolicka, rze-
mieślnicy, służba zdrowia i rad-
ni. Przy kolumnie Zygmunta 
uczestnicy przekazali so-
bie znak pokoju, a Prymas 
Polski przypomniał o symbo-
lice krzyża: pozioma belka do-
tyczy spraw tego świata, a pio-
nowa powinna kierować ludz-
kie serca i umysły ku górze. 
Prymas podkreślił, że krzyż to 
nie tylko cierpienie i śmierć, 
ale przede wszystkim zmar-
twychwstanie.

W WIELKĄ SOBOTĘ war-
szawiacy modlili się przed 
grobem Pańskim w warszaw-
skich kościołach. Najbardziej 
oryginalny w tym roku moż-
na było oglądać w koście-
le środowisk twórczych przy 
pl. Teatralnym – była to do-
kładna kopia Grobu Chrystusa 
z Jerozolimy, składająca się 
z przedsionka i komory gro-
bowej.  Kopię można zoba-
czyć jeszcze do 30 kwietnia w 
godz. 10.00–17.00.

W Wielki Czwartek Prymas Polski obmył nogi starszym mężczyznom

W czasie Drogi Krzyżowej 
odczytywano rozważania  
Jana Pawła II i Benedykta XVI

Adoracja krzyża w archikatedrze 
warszawskiej
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Największą miłością Anny Świderkówny jest oczywiście Biblia, z którą praktycznie się nie rozstaje

Bóg stał się jej karierą
„Biblia mnie pożera!” 
– powiedziała o sobie najbardziej 
znana popularyzatorka  
Pisma Świętego w Polsce,  
prof. Anna Świderkówna. 

– Na nic innego nie mam 
już czasu – mówi prof. Anna 
Świderkówna.

Urodziła się w Warszawie, 
w 1925 r. Oboje rodzice by-
li chemikami, ale nie przeka-
zali córce wiary. Pełna pasji 
popularyzatorka Biblii sama w 
wywiadzie-rzece  przeprowa-
dzonym przez Elżbietę Przy-
był mówiła niedawno, że jako 
młoda dziewczyna nie zawsze 
była wierna Bogu. Ale nigdy 
całkowicie od Niego nie ode-
szła. Najwyżej, jak mówi, sta-
wiała Go czasem do kąta. – A 
każde przebudzenie było jak-
by małym zmartwychwstaniem 
– podkreśla.

– Twoją karierą jest Bóg 
– powiedział kiedyś zmarły w 
ubiegłym roku mistrz ducho-
wy Świderkówny, o. Augustyn 
Jankowski.

W rodzinie Anny Świder-
kówny tradycje religijne nie 
były szczególnie żywe. Rodzi-
ce matki byli protestantami. 
Od strony ojca rodzina była 
katolicka, brat stryjeczny oj-
ca był księdzem. Poza szcze-
gólnymi okazjami rodzice nie 
chodzili do kościoła. Dziecię-
ca pobożność Ani była więc 
zaskoczeniem dla całej rodzi-
ny. Od kiedy to było możliwe, 
starała się codziennie uczest-
niczyć w Mszy św. Po wojnie 
szukała stałego spowiednika. 
Do jesieni ub. r. był nim właś-
nie o. Jankowski, benedyktyn 
z Tyńca, wybitny biblista, re-
daktor naukowy Biblii Tysiąc-
lecia.

Już jako nastolatka zaczę-
ła się fascynować łaciną, gre-
ką, kulturą śródziemnomorską. 
Mając 13 lat, przeczytała z za-
partym tchem „Grecję niepod-
ległą”, książkę prof. Tadeusza 
Zielińskiego, światowej sławy 
filologa klasycznego. Zdała ma-
turę na tajnych kompletach w 

szkole im. C. Zyberk-Platerów-
ny, a w roku 1945 zaczęła stu-
diować w stolicy filologię kla-
syczną. Zrobiła doktorat z pa-
pirologii, potem wyjechała na 
stypendium do Paryża. W roku 
1986 została profesorem zwy-
czajnym. Jej uwielbienie staro-
żytności już wówczas przero-
dziło się w fascynację Biblią.

– Bo my z niej tak napraw-
dę niewiele rozumiemy – pod-
kreśla siwiuteńka, starsza pani 
z pogodnym uśmiechem na po-
oranej zmarszczkami twarzy.

Do serca wzięła sobie be-
nedyktyńską regułę, że „bez-
czynność jest wrogiem duszy”. 
Autorce kilkudziesięciu pub-
likacji, w tym licznych ksią-
żek popularnonaukowych o Bi-
blii, z wykształcenia filologowi 
klasycznemu oraz historykowi 
kultury greckiego świata an-
tyku, udało się do Biblii przy-
ciągnąć pokolenia młodszych 

i starszych. Sama Pismo Świę-
te czyta codziennie, a najchęt-
niej Księgę Izajasza i początek 
Księgi Rodzaju.

– Czytanie modlitewne Pis-
ma Świętego odgrywa bardzo 
ważną rolę w życiu mnicha, 
lecz bodaj czy nie ważniejszą 
jeszcze w życiu chrześcijani-
na w świecie. W jakiejś przy-
najmniej mierze musi mu ono 
zastąpić i wspólną modlitwę 
brewiarzową, i kierownictwo 
przełożonego. Wszystko to 
wszakże pod jednym warun-
kiem, że nie będziesz próbo-
wał interpretować Słowa Bo-
żego według własnej wygo-
dy i własnych poglądów ani 
też że nie będziesz kreował 
się samowolnie na „uczone-
go w Piśmie”, który poza so-
bą nie uznaje żadnych autory-
tetów – podkreśla populary-
zatorka Biblii.

Książki pisze pięknym, przy-
stępnym, i ponadkonfesyjnym 
językiem. Kieruje je do wszyst-
kich, którzy chcą zrozumieć pol-
ską i europejską kulturę. Także 
– jak mówi sama – do ludzi nie-
wierzących. Nadal wykłada m.in. 
na Uniwersytecie Warszawskim, 
pisze książki popularyzujące Bi-
blię i udziela się duszpastersko. 
Dama Zakonu Bożogrobców, 
która skończyła niedawno 80 
lat, sprawnie posługuje się kom-

puterem, często korzysta z ko-
mórki. Zna Pismo Święte pew-
nie na pamięć. Uwielbia czytać 
„W pustyni i w puszczy” Sien-
kiewicza, z zamiłowaniem sięga 
po C.S. Lewisa i… powieści kry-
minalne, a jednocześnie często 
jeździ do klasztoru benedykty-
nów w Tyńcu. Zawsze podkre-
ślała, że duchowo czuje się... 
benedyktynką.

– Żeby być uczniem św. Be-
nedykta, potrzeba tylko jed-
nego: takiego ustawienia ca-
łego życia, aby Bóg był w nim 
w każdej chwili uwielbiony 
przez wszystko. Otóż ta właś-
nie cecha duchowości bene-
dyktyńskiej sprawia, że mo-
że nią żyć w pełni każdy czło-
wiek, zawsze i wszędzie, tak-
że każdy świecki chrześcijanin 
bez względu na swój zawód, 
rodzaj pracy, stopień zaabsor-
bowania codziennymi zajęcia-
mi czy stan rodzinny – mówi 
Anna Świderkówna.

Była nawet w nowicjacie 
benedyktynek w Żarnowcu. Ale 
po pewnym czasie władze za-
konne usunęły ją z klasztoru, 
gdyż stwierdziły, że nie ma po-
wołania.

– Bóg chciał mnie tam przy-
gotować do tej misji, którą peł-
nię obecnie: popularyzowania 
Pisma Świętego – mówi.

TOMASZ GOŁĄB

BIBLIA NA „SIELSKICH FALACH”
Słuchacze Radia Józef słuchają prof. Świderkówny w czwartki o 19.00. 
Konstrukcja audycji „Prawie wszystko o Biblii” jest prosta: słuchacze 
dzwonią i zadają pytania, profesor odpowiada. Nad całością czuwa ks. 
Zbigniew Kapłański. Pytania są bardzo różne, bo pytają osoby starsze, 
mniej lub bardziej obyte teologicznie, młodzież. Chyba nie było jeszcze sy-
tuacji, żeby profesor powiedziała „nie wiem”. Jej wiedza, ciepło wewnętrz-
ne, spokojny głos sprawiają, że audycja zyskuje coraz więcej wiernych słu-
chaczy. Co ważne, odpowiedzi na trudne nieraz pytania są udzielane prosto 
i przystępnie, a do tego – piękną polszczyzną. Twórcy programu zaprasza-
ją do zadawania pytań. Można dzwonić podczas trwania audycji (tel.: 022 
622 20 98), pisać na adres mailowy: biblia@sielskiefale.pl lub przesyłać 
listy na adres Radia Józef z dopiskiem: „dla p. prof. A. Świderkówny”.



Rodowita warszawianka podczas 
konklawe 1978 r. była postulantką  
u benedyktynek. Ale jej powołaniem 
miało się stać popularyzowanie 
Biblii. Przez cały pontyfikat  
Jana Pawła II codziennie odmawiała 
za papieża „Zdrowaś Maryjo”
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Szukasz całodobowej opieki dla Twoich bliskich?!
Może sam potrzebujesz pomocy?!

Możemy rozwiązać Twój problem za jedyne 85 zł miesięcznie!!!

Care Center Sara jest pierwszą w Polsce firmą, która postawiła sobie za cel opiekę
nad ludźmi w podeszłym wieku, chorymi i samotnymi w ich naturalnym środowisku,
czyli w ich domach. Nasze Centrum Alarmowe działa przez 24 godziny na dobę.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (022) 609 16 15
lub na stronie www.sara-pomoc.pl 

Care Center Sara Sp. z o.o.
ul. Sabały 3,  02-174 Warszawa

e-mail: handlowy@sara-pomoc.pl

Zakaz sprzedaży alkoholu, 
zmiana kalendarza rozgrywek 
piłkarskich, wstrzymane loty nad 
Warszawą, 30 tys. funkcjonariuszy 
policji i żandarmerii wojskowej 
pilnujących porządku na ulicach 
– wizyta Benedykta XVI 
w Warszawie będzie wyjątkowa. 
Ale głównie z innego powodu.

– Początkowo Benedykt XVI 
miał odwiedzić tylko archidiece-
zję krakowską. Ale Papież, osobi-
ście zatwierdzając program swo-
jej pielgrzymki do Polski, chciał 
także złożyć hołd stolicy, z którą 
związanych jest tyle symboli: w 
maju będziemy obchodzić 25-le-
cie śmierci kard. Stefana Wyszyń-
skiego, wkrótce potem rocznicę 
pamiętnej homilii na Placu Zwy-

cięstwa z 1979 r. – podkre-
śla nuncjusz apostolski 
abp Józef Kowalczyk.

Odwiedziny Warsza-
wy są wyjątkowe w piel-
grzymkowych planach 

następcy Jana Pawła II. 
Benedykt XVI nie zdecydo-

wał się na pobyt w stolicy swojej 
ojczyzny – Niemiec, ani nie pla-
nuje zawitać do stolicy Hiszpanii, 

podczas uczestnictwa w 
Światowym Dniu Rodzin. 
– To precedens – podkre-
śla nuncjusz, zaznacza-
jąc, że pierwsza zagra-
niczna wizyta Papieża, 
odbywana  śladami  wiel-
kiego poprzednika, jest 
swoistym hołdem dla niego.

Przypominamy: Karty 
wstępu na papieską Mszę św.,  
sprawowaną pod przewodni-
ctwem Ojca Świętego 26 ma-
ja o godz. 9.30 na pl. Piłsud-
skiego, są wydawane jedy-
nie w parafiach. Archidiece-
zja rezerwuje również miej-
sca w sektorach dla wiernych 
na krakowskich Błoniach. 

– Gotowy jest już pomysł oł-
tarza na Mszę papieską – mó-

wi ks. Andrzej Przeka-
ziński, przewodniczący 
komisji ds. projektu oł-
tarza i dekoracji.

Według planów 
najniższa część ołta-
rza, na której znajdzie  
się miejsce dla konce-

lebrujących biskupów, będzie 
miała ponad 50 metrów szero-
kości. Zadaszony tron, na któ-
rym zasiądzie sam Papież, bę-
dzie usytuowany kilka metrów 
nad ziemią. Tuż za nim stanie 
około 20-metrowy krzyż. Kon-
cepcja artystyczna ołtarza ma 
nawiązywać do ołtarza z 1979 
roku, na którym Jan Paweł II 
odprawił historyczną Mszę św., 
jak również do osoby Ducha 
Świętego.  TG

Logo majowej pielgrzym-
ki Benedykta XVI do Polski 
powstało w Piastowie pod 
Warszawą. Jego twórcą jest 
42-letni Jarosław Babikowski.

– Mia-
łem zaledwie 
pięć dni na 
przygotowa-
nie projektu 
– mówi Babi-
kowski. – Po-
mysłów mia-
łem kilka: z 
chlebem, zło-
żonymi ręka-
mi, krzyżem, 
łodzią... Ten 
ostatni naj-
bardziej po-
dobał się mo-
jej żonie. Potem oka-
zało się, że wskazał 
go również kard. Dzi-
wisz.

Wpisana w niebie-
skie koło czerwono-bia-
ła łódź z żółtym żaglem, kolo-
rystyką nawiązuje do barw na-
rodowych i papieskich. Maszt 
w kształcie krzyża, przypomi-
na pastorał Jana Pawła II, wska-
zuje też na chrześcijańskie  ko-
rzenie Polski. Niebieskie ko-
ło symbolizuje kulę ziemską, 
po której „płynie” z misją Koś-
ciół powszechny.  Koło oto-
czone jest hasłem papieskiej 
pielgrzymki: „Trwajcie mocni w 
wierze” oraz informacją o piel-
grzymce. 

Jarosław Babikowski jest 
absolwentem wydziału wzorni-
ctwa warszawskiej ASP, twórcą 
wielu projektów graficznych, 
ilustracji, a także autorem oko-
licznościowych dekoracji w 
kościołach. Od kilku lat współ-
pracuje z Caritas Polską, przy 
tworzeniu wizerunku m.in. Wi-
gilijnego Dzieła Pomocy Dzie-
ciom. Mieszka w Piastowie, w 
salwatoriańskiej parafii św. Mi-
chała Archanioła.

JOANNA JURECZKO-WILK

Papieskie logo

Podobało 
się też 
żonie

Przed wizytą Papieża

Wyjątkowa pielgrzymka

To będzie 
wyjątkowa 
pielgrzymka 
– mówi nuncjusz 
abp Józef 
KowalczykArtysta 

z Piastowa 
jest twórcą 
logo papieskiej 
pielgrzymki 
do Polski
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Przekraczając próg 
pallotyńskiego 

seminarium, 
wchodzi się  

w inny wymiar. Tylko 
kilkanaście kilometrów 

stąd tętni przecież potężna 
metropolia z wielkim 

biznesem, politycznymi 
sporami, setkami tysięcy 

samochodów… 

Tu natomiast największy 
ruch panuje na trasie 
człowiek – Bóg – czło-
wiek. I to od samego ra-

na. Tuż przed godz. 6.00 Michał 
zrywa się z łóżka, by zdążyć na 
poranne rozmyślanie. Choć stu-
diuje tu drugi rok, zdarza mu się 
zaspać, bo tak wczesne wstawa-
nie nie leży w jego naturze. Wraz 
z ponad 80 innymi klerykami roz-
poczyna pracowity dzień. 

– Życie tutaj mamy dokładnie 
zaplanowane: wykłady, modlitwa 
wspólnotowa i osobista, dbanie 
o porządek w domu. Jeśli czegoś 
nie zdążę zrobić, może zabrak-
nąć czasu np. na odpoczynek – 
mówi Michał w drodze do koś-
cioła. – A jak zaśpię, to będę tłu-
maczyć się przełożonym. Ale nie 
są tacy straszni – śmieje się.

Na schodach omal nie zderza 
się z pędzącym Krzyśkiem z III 
roku. Tego dnia spotkają się jesz-
cze w kaplicy na Koronce do Bo-
żego Miłosierdzia oraz na Apelu 
Jasnogórskim. Nie są to obowiąz-
kowe modlitwy, wyjątkiem jest 
tu I rok, ale kleryków nie trzeba 
do nich namawiać. 

Ekonom po faulu

Do seminaryjnej furty, przy-
pominającej hotelową recep-
cję, zbiega Krystian. Wygląda 
na hip-hopowca i osiłka, ale 

już po chwili nietrudno go nie 
lubić.

– Zanim wstąpiłem do pal-
lotynów, grałem w koszyków-
kę, chodziłem na siłownię.  Ale 
nie oczekiwałem, że w semina-
rium zaakceptują mój styl by-
cia. Czas na rekreację dzielę 
więc na różne sporty – mówi 
Krystian. – To pomaga odrea-
gować np. sesję.

Tuż przed polem karnym 
sędzia odgwizduje faul. Ze zo-
ranej korkami murawy podnosi 
się dwóch mężczyzn. Jeden z 
nich to wykładowca, a drugi – 
jego student. Podają sobie dło-
nie. A już wkrótce jeden dru-
giemu poda indeks.

Mecz obserwuje Jarek z III 
roku. Przygląda się nowym bu-
tom, które w czwartek przy-
wiózł z Warszawy.

– W innych seminariach by-
łoby to nie do pomyślenia, by 
profesorowie ganiali za piłką. A 
my z naszymi to i w tenisa po-
gramy. Nasz wiceekonom doro-
bił się nawet gipsu po jednym 
z meczów – podkreśla Jarek. 

Seminarium ma 
siłownię, stoły do 
ping-ponga i bilardu, 
rowery. Klerycy jeżdżą 
też na basen. A jeśli 
ktoś nie chce wytężać 
mięśni, może napisać 
artykuł do czasopisma 
kleryków „Nasz Prąd” 
– tak, jak to robi Mateusz z 
II roku, który przed wstąpie-
niem do pallotynów był dzien-
nikarzem.

Nie jest tajemnicą, że nie-
jeden kleryk z Ożarowa przy-
spiesza bicie serca okolicznym 
pannom. – Łatwo dostrzec, gdy 
jakaś dziewczyna jest tobą za-
interesowana. Trzeba to wów-
czas „uciąć” – mówi Krzysiek. 
– Ale kontakty z płcią przeciw-
ną staramy się mądrze kształ-
tować. Nie udajemy, że nie ma 
jej na świecie.  

Socjoterapia  
lub za kratki
Na scenie seminaryjnego 

teatru trwa próba do miste-

rium Męki Pańskiej. 
Krzysiek, reżyser i od-
twórca roli św. Jana, 
niczym dyrygent kieru-
je poczynaniami akto-
rów. On, Jarek i Patryk 
dla potrzeb przedsta-
wienia zapuścili brody. 
W końcu ilu Żydów go-

liło się w tamtych czasach?
– Misterium to nie tylko 

okazja do ewangelizacji, ale 
także szansa, byśmy głębiej 
przeżywali nasze kapłaństwo 
i miłość do Jezusa – mówi Pa-
tryk.   

Za dekoracjami „Pieśni o 
Zbawicielu” kryją się pozosta-
łości po „Oskarze” – sztuce o 
chłopcu chorym na raka. 

– Gdy trwały przygotowa-
nia do tego spektaklu, roz-
począłem praktyki w Centrum 
Zdrowia Dziecka. Dwa razy w 
miesiącu spędzam tam dzień. 
Bawię się z dzieciakami, odra-
biam z nimi lekcje, rozmawiam 
z ich rodzicami… Po prostu je-
stem z tymi ludźmi… – mówi 
Krzysiek. 
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Studiują, grają w tenisa, wystawiają sztuki… Będą dobrymi księżmi

Nie udają, że nie ma świata
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tekst 
DOMINIK JABS

Ważna chwila  
w życiu 
przyszłego 
pallotyna.  
Ks. prowincjał 
Kazimierz Czulak 
wręcza sutannę
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Klerycy mogą odbywać 
praktyki w więzieniu, pomaga-
jąc kapelanowi, w świetlicach 
socjoterapeutycznych, na obo-
zach czy pielgrzymkach. Waż-
ne, by każdy spróbował czegoś 
innego, by nie trafiał do tych 
samych miejsc.

Młodzi kandydaci do pój-
ścia w ślady Wincentego Pal-
lottiego zgodnie przyznają, że 
bardzo ważną rolę w budowa-
niu więzi z Jezusem odgrywa 
modlitwa indywidualna. Prze-
siąknięty jest nią cały dzień. 
W poniedziałki na wieczor-
ną Mszę świętą zapraszani są 
współbracia pallotyni, księża z 
innych zgromadzeń, bądź die-
cezjalni. Celebrans, który gło-
si słowo Boże, dzieli się swoim 
kapłaństwem, opowiada, jak 
je przeżywa, jakie ma radości, 
problemy, jak jest z modlitwą 
w życiu księdza…  

Ksiądz profesor  
nie utrudnia
W czwartki kleryków częś-

ciej można spotkać w jednym 
z warszawskich marketów lub 
na Starówce niż w seminarium. 
Tego dnia śpią nieco 
dłużej i nie mają wy-
kładów. 

Krzysiek tłucze się 
starym tramwajem w 
stronę centrum. Ma 
nadzieję kupić kilka 
najpotrzebniejszych 
rzeczy i wpaść do pa-
ru znajomych. Jego 

kursowy kolega Jarek zamie-
rza odwiedzić rodzinę. Oby-
dwaj muszą wyrobić się do 
kolacji.

– W każdy trzeci czwartek 
miesiąca prawie cały dzień ma-
my wolny. Rano jedynie jest 
krótka konferencja. W pozostałe 
czwartki przygotowujemy Mszę 
świętą o godz. 12.00, a później 
też możemy wyjechać, ale prze-
łożeni muszą wydać na to zgodę 
– wyjaśnia Krzysiek, a Jarek do-
daje: – Nie tylko w tej sprawie 
prosimy o pozwolenie… Księ-
ża profesorowie są jednak wyro-
zumiali i z reguły nie utrudniają 
nam życia. Zdarza się też tak, że 
niektóre pomysły nam perswa-
dują, a później okazuje się, że 
np. lepiej zrobiłem, zostając w 
Ożarowie… Mimo wszystko po-
słuszeństwo to ciężkie przyrze-
czenie i bardzo uczy pokory.

Grupa kleryków spaceruje 
wśród zieleni okalającej semi-
naryjne zabudowania, pod no-
gi toczy się im właśnie tenisowa 
piłka za mocno zagrana przez 
Michała. Między drzewami pę-
dzą na rowerach jego koledzy… 
Każdego dnia po obiedzie jest 
czas na rekreację. Po niej klery-

cy uczą się, a wieczo-
rem znowu mogą po-
czuć się swobodniej.   

Chcesz do mamy?  
 To dobrze…

Większość klery-
ków przyznaje, że de-
cyzja o wstąpieniu do 

pallotynów była podejmowa-
na po spotkaniach z nimi. Kry-
stian opowiada, że do jego 
wyboru przyczyniły się wizy-
ty w Ożarowie przy okazji mi-
sterium Męki Pańskiej. Łukasz 
poznał pallotynów w Często-
chowie. Jego uwagę przykuł 
sposób odprawiania Mszy św. 

– Początkowo pallotyni 
mnie nie interesowali, mię-
dzy innymi dlatego, że nie są 
zakonem – wspomina Krzy-
siek. – Upierałem się, że będę 
robił co innego, ale Bóg tak 
pokierował moim życiem, że 
błyskawicznie podjąłem de-
cyzję. 

Pierwsze niełatwe doświad-
czenie w życiu przyszłych księ-
ży to pozostawienie rodzinne-
go domu.

– Najbardziej odczuwa się 
to w nowicjacie, który odby-
wamy na południu Polski – 
mówi Krystian. – Możemy ko-
respondować, dzwonić, nato-
miast rodziny nie mogą zbyt 
często nas odwiedzać… z po-
wodu odległości. Jarek jest z 
Koszalina, inni są z Mazowsza, 
Kielecczyzny, ale też ze Słowa-
cji, Białorusi.  Z czasem jednak 
akcent przesuwa się na wspól-
notę, choć nie żyjemy w całko-
witym oderwaniu od rodzin-
nego domu. Ważna jest nawet 
tęsknota za nim, chęć odwie-
dzania go. Ona pokazuje ja-

kość naszych relacji z rodzi-
ną i czy przypadkiem semina-
rium to nie okazja do uciecz-
ki z domu.

Innym trudnym sprawdzia-
nem jest życie we wspólno-
cie – przyznają zgodnie alum-
ni. A właśnie umiejętność ta-
kiego życia ma wyróżniać pal-
lotynów. 

– Trzeba nauczyć się, że 
już nie można mówić tylko 
„ja”, bo teraz jest „my”. Uczy-
my się też żyć z tymi, którzy 
nie zawsze nam odpowiadają 
– wyjaśnia Krzysztof. – Jest to 
trudne, ale możliwe i są pięk-
ne tego świadectwa w naszym 
domu. Tacy ludzie to najważ-
niejsi świadkowie Chrystusa, 
a spotkanie z nimi to najważ-
niejsze doświadczenie w semi-
narium. 

Studiują, grają w tenisa, wystawiają sztuki… Będą dobrymi księżmi

Nie udają, że nie ma świata

KONTAKT  
Z SEMINARIUM:

Wyższe Seminarium Duchowne 
Stowarzyszenia Apostolstwa 
Katolickiego, ul. Kilińskiego 20, 
05-850 Ożarów Mazowiecki, 
www.wsdsac.opoka.net.pl, e-mail:  
wsdsac@szkola.opoka.org.pl,  
tel.: 022 722 10 24, 722-32-24.



Mają wspólny 
cel: wytrwać  
w Miłości. Nawet 
na boisku  
(na zdjęciu mecz  
z zaprzyjaźnionym 
seminarium  
w Ełku)

ZAPRASZAMY

KS. TOMASZ SKIBIŃSKI SAC,
REKTOR PALLOTYŃSKIEGO 
SEMINARIUM
– Drzwi nasze-
go seminarium 
są zawsze ot-
warte dla gości. 
Szczególnie za-
praszamy w 
okresie Wielkiego Postu 
– kiedy w teatrze semi-
naryjnym alumni wysta-
wiają tradycyjne miste-
rium Męki Pańskiej, oraz 
na Sztukę jesienną – w 
okresie Adwentu, a także 
na uroczystości wyznacza-
jące drogę do święceń i sa-
me święcenia. Szczególne 
zaproszenie kierujemy do 
ludzi młodych, którzy sta-
wiają sobie pytanie o wy-
bór właściwej drogi po-
wołania. Chodźcie i zo-
baczcie, może to miej-
sce pomoże wam w wy-
borze i  podjęciu decy-
zji! My będziemy towarzy-
szyć wam naszą modlitwą, 
szczególnie prosząc w co-
dziennych modlitwach, by 
Pan  „posłał robotników 
na żniwo swoje i zlito-
wał się nad ludem swym, 
aby wszyscy zjednoczeni 
z Nim i z Ojcem i Duchem 
Świętym, radować się mo-
gli na wieki”.



Zapytaliśmy odwie-
dzających prywatne  
forum internetowe 
„Wychowanie w wie-

rze”, czy zechcieliby pomóc 
w stworzeniu „kanonu ksią-
żek dla katolika”. Książek, któ-
re pomogły im w budowa-
niu wiary i formacji ducho-
wej. Odpowiedzi bardzo nam 
zaimponowały, chociaż zrozu-
mieliśmy, że o pisaniu „żela-
znego kanonu” dla wszystkich 
nie może być mowy. Każdemu 
z nas pomagają w wierze, for-
macji duchowej zupełnie in-
ne lektury. 

Unum necessarium 
(jedyne konieczne)
– Oto mój osobisty, żelazny 

zestaw: Biblia (najlepiej z ko-

mentarzem) i Katechizm Koś-
cioła Katolickiego. To jest mo-
je unum necessarium, którego ja-
ko katolik staram się nie kwe-
stionować – mówi jedna z py-
tanych osób. – Lubię mieć pod 
ręką jakąś antologię typu „Bre-
viarium fidei”, czyli wybór wy-
powiedzi doktrynalnych Koś-
cioła.  Używam takiego kie- 
szonkowego wydania pt. „Kato-
licyzm” pod red. Marcina Kara- 
sia. No i używam słowni-
ka teologicznego, mój aku-
rat jest pod redakcją Rah-
nera i Vorgrimlera, ponie-
waż moja edukacja teologicz-
na jest jednak niesystematycz- 
na i wyrywkowa, to wolę cza-
sem się upewnić, czy jakichś he-
rezji nie głoszę… – podkreśla. 

Isma (to nick z interneto-
wej grupy dyskusyjnej) zazna-
cza, że ukształtowały ją doku-
menty Soboru Watykańskie-
go II, zwłaszcza dwie kon-
stytucje: „Gaudium et spes” i 
„Lumen gen-
tium”.

– To dla 
mnie ważne, 
jako osoby na-
wracającej się 
– mówi, pole-
cając swoisty 
komentarz – 
wywiady młodych dziennika-
rzy z autorytetami Kościoła – 
do dokumentów Vaticanum II, 
świetną książkę „Dzieci Soboru 
zadają pytania” pod red. Zbi-
gniewa Nosowskiego.

Isma poleca też antologię 
tekstów patrystycznych i teolo-
gicznych z komentarzem Hen-
ri de Lubaca SJ, pt. „Katoli-
cyzm. Społeczne aspekty dog-
matu”. – To przystępnie sko-

mentowane podstawowe praw-
dy wiary, z powołaniem się 
na często mało znane, a litera-
cko piękne, teksty Ojców Koś-
cioła, mistyków – mówi, jakby 
miała doktorat z teologii. 
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tekst 
AGATA PUŚCIKOWSKA

Statystyczny Polak  
czyta pół książki  

w ciągu roku. Nie ma 
czasu, pieniędzy  

na lekturę, coraz mniej 
rozumie słowo pisane. 
Po co i dla kogo 
organizowane są 

więc targi książek 
katolickich? 

Dla Polaka 
niestatystycznego… 
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Co czytają katolicy?

Wiara między wierszami

 R E K L A M A 

Jedno jest  
pewne  

w kanonie 
książek  

dla katolika:  
Biblia
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Raniero Cantalamessa
Wiara, która zwycięża świat
Najnowsza książka Kaznodziei Domu Papieskiego – pierwsze konferencje wygłoszone dla Benedykta XVI.
Co to znaczy wierzyć w Chrystusa? Czy sama wiara może człowieka zbawić, czy też do zbawienia potrzebne są dobre uczynki?
Co trzeba zrobić, aby móc uznać się za człowieka wierzącego? W jaki sposób wiara zbawia?

Beata Kołodziej
Święty Franciszek i Anioł Stróż

Czy zdarzyły Ci się w życiu miłe „przypadki”? A jeśli to nie przypadek, tylko interwencja Anioła 
Stróża? Przeczytaj, co o życiu Świętego Franciszka opowiada jego Anioł Stróż, a być może 

zaprzyjaźnisz się ze swoim aniołem...  Polecamy nie tylko dla dzieci. 
Zapraszamy na spotkanie z Autorką w niedzielę, 23 kwietnia, godz. 12.00-14.00 

oraz do udziału w zabawach i konkursach z nagrodami!

księgarnia internetowa: www.e-serafin.pl • zamówienia tel. 012 623 80 58
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Cegły i cegiełki

– Ja raczej sięgam po lżej-
sze gatunki, chociaż kilka „ce-
gieł” też czeka na przeczytanie 
(np. „Summa contra gentiles” 
św.Tomasza z Akwinu). Chętnie 
sięgam też po książki ks. Jana 
Twardowskiego, Ernesta Brylla, 
Anny Kamińskiej i oczywiście Ja-
na Pawła II („Przekroczyć próg 
nadziei”, „Pamięć i tożsamość”) 
– przyznaje inna czytelniczka.

Iza czyta w oryginale, bo au-
tora, którym jest zachwycona, 
żadna polska oficyna jeszcze nie 
tłumaczyła.

– Scott Hahn, były prezbite-
riański pastor, który przeszedł na 
katolicyzm, jak na teologa, pisze 
niezwykle prosto i zrozumiale, 
odsłaniając treści, których w Bi-
blii czasem nie dostrzegamy. Po-
lecam zwłaszcza jego książki o 
Eucharystii i o Maryi – zachęca.

Inna 30-latka uzupełnia li-
stę obowiązkowych lektur o kil-
ka lżejszych pozycji. Na jej pół-
ce leżą teraz: „Zraniony Pasterz” 
Daniela Ange’a,  „Ewangelicz-

ni katolicy” Keitha A. Fourniera 
i „Ewangelia Maryi” Georgette’a 
Blaquiere’a.

Szukając pereł
– Moje lektury to prze-

de wszystkim sperso-
nalizowane świadectwa 
albo „filozofowanie”. Stąd 
bardzo cenię sobie książ-
ki, które są jednym i 
drugim albo też jednocześnie 
świadectwem i rozważaniem. 
A oto niektórzy autorzy, bar-
dzo dla mnie ważni: Merton, 
św. Teresa od Dzieciątka Jezus, 
św. Teresa Benedykta od Krzy-
ża, Józef Tischner, św. Augu-
styn, św. Faustyna, Stefan Świe-
żawski, ks. Wacław Hryniewicz 
i wiele innych nazwisk – wyli-
cza inny czytelnik, zaznacza-
jąc, że nie odważyłby się po-
lecać „jedynie słusznego kano-
nu”. Może i dobrze. Nie spo-
sób przeczytać nawet części 
tego, co pojawia się na rynku. 
A wyłowić z niego perły, może 
tylko ten, kto ich szuka… 

Co czytają katolicy?

Wiara między wierszami
 

Każdy potrzebuje zupełnie innej lektury. Jedni szukają tre-
ści intelektualnych – bo takie przemawiają do nich najle-

piej, inni – tematyki oddziałującej na emocje, bezpośrednio 
kształtującej wiarę (np. świadectwa). Wybór zależy od naszej 
psychiki, sposobu doświadczania wiary i Boga, i bardzo wie-
lu różnych czynników, w tym czynników środowiskowych. 
Każdy, kto czyta, w ciągu lat tworzy własny kanon. Ważne, 
by zacząć czytać. Dlaczego niezbyt wielu z nas sięga po 
książki katolickie? Ludzie myślą, że są nudne, chcą też mieć 
prawdy wiary, odpowiedzi na nurtujące pytania „podane 
na tacy” – podczas niedzielnego kazania czy w obejrzanym 
programie katolickim. Moim znajomym staram się czasem 
jakiś tytuł podsunąć i często to wystarcza, żeby po następny 
sięgnęli samodzielnie. Książki katolickie to nie nuda i czysta 
teologia (choć i takie oczywiście istnieją). Większość z nich 
to wspaniałe lektury, które niejednemu pomogły w codzien-
nym życiu. Dla mnie taką książką są „Rozważania o wierze” 
ks. Tadeusza Dajczera. Jest to lektura wyjątkowa: o proble-
mach zwyczajnego, przeciętnego człowieka, o trudnościach 
w wierze, rodzinie, kształtowaniu relacji z Bogiem. Okazuje 
się, że Boga nie należy szukać we wzniosłych przeżyciach, 
lecz ludziach i wydarzeniach dziejących się obok nas.

KASIA SZARANIEC 
absolwentka teologii UKSW

MOIM 
ZDANIEM



Szokujący tytuł? To tylko 
próba przetłumaczenia  

z polskiego na 
„młodzieżowe” słów,  

że Jezus jest przyjacielem, 
który nie kłamie… 

Młodzież tworzy 
subkultury, buntuje 

się, kontestuje. 
Trudno do niej dotrzeć, 

bo nawet język ma 
odmienny. Czy aby stać 

się przyjacielem „wron” 
trzeba jak one „krakać”?

Dusza gimnazjalisty 
jest niejednokrot-
nie obca i niezrozu-
miała nawet dla „sta-

ruszka” trzydziestolatka. „Ta 
dzisiejsza młodzież” ma swój 
świat, swoją kulturę, a właści-
wie bardzo wiele kultur, sub-
kultur, jak kto woli. Gadu- 
-gadu, czat, trzy krótkie SMS-y, 
to ich rozmowy. Własna „mu-
za”, takie, a nie inne (róż-
ne dla różnych grup) ciuchy. 
Charakterystyczny styl wy-
powiedzi, z którym zaciekle 
walczy większość polonistów: 
krótkie, jakby urwane zdania, 
mnóstwo anglicyzmów i wyra-
żeń slangowych. I oczywiście 
pojawiające się tu i ówdzie 

wulgaryzmy. Czy do „takich” 
można w ogóle trafić, mówiąc 
po polsku i wykorzystując tra-
dycyjne środki? 

„Starzy” mają z tym prob-
lem. Przyznają, że zyskanie 
zaufania „młodych gniew-
nych” to ekwilibrystyka pe-
dagogiczna, a mówienie szes-
nastolatkowi o Bogu przero-
sło już niejednego ewangeli-
zatora i katechetę. Wielu zre-
zygnowało więc z tradycyjne-
go „trucia” i zaczęło szukać 
nowych form i środków. Dość 
tu wspomnieć o dominikani-
nie o. Janie Górze i jego spot-
kaniach w Lednicy, pielgrzym-
kach ks. Szpaka, „Przystanku 
Jezus” – tuż obok „Przystanku 
Woodstock”. Te i inne nowa-
torskie sposoby dotarcia do 
młodzieży, a właściwie… by-
cia z nią, łączy język: prosty, 
zrozumiały, zawierający wiele 
wyrażeń slangowych i… kon-
trowersje, które wywołują. 

Strona z brodą

www.broders.pl. Internau-
tów wita ostre brzmienie: ro-
ckowe granie zespołu… mło-
dych zakonników. Uśmiechnię-
ci, zakapturzeni bracia kapu-
cyni, czarno-białe „undergro-
undowe” tło. Strona jest mło-
dzieżowo łamana, trzeba się 
dobrze przyjrzeć, żeby stwier-
dzić, że tu piszą o Bogu, wie-
rze i takich tam, „nawiedzo-
nych” sprawach. 

  – To jest nasze „okienko” 
do kontaktów z młodzieżą – 
mówi jeden z jej twórców, br. 
Łukasz Woźniak. – Mówimy do 
młodych tak, żeby rozumieli – 
sami niedawno byliśmy kilku-
nastolatkami. Wiemy, co „raj-
cuje” licealistę. 

Tajemnicze tytuły: „Zieme-
lis&kowalski”, „Bracia inaczej”, 
czyli „elektryzujące zdjęcia 
prawdziwych broders”, „Under-
ground”, z pewnością przyciąg-

ną uwagę na-
stolatka, któ-
ry nawet przy-
padkiem trafił 
na kapucyńską 
stronę. Jednak 
rozszerzenia 
krótkich in-
formacji, choć 
pisane lekko, 
swobodnie, z dużą dozą dow-
cipu, nie są płytkie i miałkie. 
Kapucyni w przystępny sposób 
mówią o głodzie miłości, poszu-
kiwaniu Boga, prawd wiary (HA-
KUNA MATATA w języku suahi-
li znaczy: nic się nie martw, bę-
dzie dobrze. (...)ta część broder-
sów ma za zadanie pokazać, jak 
to Pan Bóg trzyma nas w swo-
jej opiece, na nie zawsze ogól-
nie przyjętych drogach aktywów 
mnisich”).

– Nigdy nie przekraczamy 
granicy dobrego smaku, zacho-
wujemy pewien poziom języka, 
a jednocześnie piszemy zrozu-
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Jak mówić do młodych? Po polsku. Ale polszczyzna niejedno ma imię…

Jezus – Ziomal nawija bez ściemy

tekst 
AGATA PUŚCIKOWSKA

„Brodersi” – to 
próba dotarcia 
z przesłaniem 
Ewangelii  
do środowisk, 
które rzadko 
interesuje wiara. 
Czy udana? 
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Jak mówić do młodych? Po polsku. Ale polszczyzna niejedno ma imię…

Jezus – Ziomal nawija bez ściemy
miale, znajdujemy ciekawe te-
maty, które nie mieszczą się na 
oficjalnej kapucyńskiej stronie 
– twierdzi br. Łukasz.

„Faceci w Brązie” – jak sami 
o sobie piszą, „tropią wezwa-
nych do Winnicy Pańskiej”. Na 
stronie rzuca się w oczy migo-
czący napis: „casting broders”. 
Casting na kapucyna? „Oczy-
wiście to żart – czytamy da-
lej – nie prowadzimy castingu 
do żadnego reality show. Ale 
mamy dla Ciebie zaproszenie: 
przyjedź na spotkanie ze św. 
Franciszkiem i z nami”. 

Na forum dyskusyjnym 
„brodersów” porusza się wie-
le tematów, szuka przyjaciół, 
dawnych znajomych. Wszyscy 
występują pod internetowymi 
pseudonimami, tzw. nickami.

Symforian pisze: „Szukam ta-
kiego Jednego Gościa, co się kie-
dyś włóczył po Palestynie i nie 
mogę znaleźć. Podczas podróży 
pomagał wielu ludziom i mówił 
takie tam różne mądrości, np. o 
miłości. Ostatnio widziało Go 12 
jego kumpli gdzieś w Ogrodzie 
Oliwnym. Mówili, że odleciał, ale 
wróci. Wie ktoś coś o Nim, gdzie 
Go teraz mogę znaleźć??”. Odpo-
wiada Ppelka: „Jak to śpiewa Ar-
mia, on jest tu, on jest tu, on ży-
je)”. Wodzu dodaje: „Popatrz na 
bliźniego”. I komentarz Fr_tymo-
teusza: „Chrystus przede wszyst-
kim obecny jest w drugim czło-
wieku, masz rację Wodzu...”.

Na pytanie, co sądzi o „bro-
dersach”, szesnastoletni Karol 
Pykało odpowiada bez waha-
nia: – Fajna stronka, powiem o 
niej kolegom.

Sorry, Boże, 
ale moich starych 
czcić się nie da…
Są beznadziejni. Chyba zda-

jesz sobie z tego sprawę?! Jeśli są 
Twoim darem dla mnie, to wiel-
kie dzięki! Póki co, daj mi siłę, że-
by ich nie nienawidzić”. „Panie, 

ten miły szmerek po paru browa-
rach, tyle że ja się po tym zacho-
wuję dziwnie, pamiętam jeszcze 
akcje z poprzednich imprez, na-
ucz mnie proszę stawiać sobie 
granice (...)”. Te i inne (stylistycz-
nie podobne) modlitwy można 
znaleźć w modlitewniku dla mło-
dzieży pt. „Z Bogiem na czacie” 
ks. Wojciecha Jędrzejowskiego. 
Czy autor modlitewnika (który 
pisząc tomik, korzystał z pomo-
cy swoich kilkunastoletnich przy-
jaciół) nie posunął się ciut za da-
leko? Czy zwracając się do Boga, 
można używać języka aż tak po-
spolitego, żeby nie powiedzieć 
prymitywnego? 

Nie klepać

– Jeżdżąc w różne miejsca, 
spotykając się z młodzieżą 
z różnych środowisk, odkry-
łem, że nie umie ona napraw-
dę rozmawiać z Bogiem – mó-
wi ks. Jędrzejewski. – Młodzi 
nie nauczyli się, że Bogu moż-
na i trzeba wszystko powie-
dzieć: że pożąda się dziew-
czyny, że wszystko jest do ba-
ni, że ma się ochotę komuś 
przyłożyć. Owszem, umieją  
„klepać” nauczone w dzie-
ciństwie modlitwy, ale nie ro-
zumieją ich, nie otwierają się 
na Boga. W konsekwencji wy-
łączają Go z wielu bardzo 
ważnych dziedzin życia, a to 
m.in. prowadzi do odejścia 
od wiary. Wiem, że język po-
toczny, wyrażenia slangowe w 
modlitewniku mogą drażnić. 
Jednak młodzi mi za niego 
dziękują. Mówią, że ułatwia 
im on normalny kontakt z Bo-
giem, że wyrażają nim praw-
dziwe emocje, że teraz nie 
udają przed Nim aniołków. 
Przed wydaniem modlitewnik 
przeszedł wszelkie możliwe 
„filtry”: wielokrotnie czytali 
go i sprawdzali mądrzy ludzie 
Kościoła, którzy zadbali, że-
bym nie przegiął. 

Odpowiednie 
dać rzeczy słowo…
– Kościół od dawna nie mó-

wi już po łacinie, a jak się oka-
zało, „prymitywne” języki naro-
dowe okazały się lepsze, bo na-
sze, bliskie, zrozumiałe – mó-
wi językoznawca, prof. Włodzi-
mierz Gruszczyński (UW). – Po-
za tym w sprawach tak delikat-
nych i intymnych jak wiara nie 
należy nikomu narzucać języka, 
którym ma o nich mówić. Młody 
człowiek rozumie styl literacki 
w modlitwie czy kazaniu. Jed-
nak nie chodzi o to, żeby „rozu-
mieć”, ale „czuć” i „przyjąć”. 

Przeciwnicy luzu językowe-
go w ewangelizacji obawiają 
się, że „zniżenie się” do ję-
zykowego poziomu młodzieży 
niszczy autorytet wychowaw-
ców, katechetów. 

– Absolutnie się z tym nie 
zgadzam – mówi. prof. Grusz-
czyński. – Młodzież doskona-
le wyczuwa prawdę i fałsz. Kie-
dy wychowawca udaje i wcho-
dzi w pewną rolę, stara się mó-
wić „jak młodzież”, ale nie wy-
nika to z prawdziwych emocji, 
staje się w jej oczach śmiesz-
ny. Kiedy jednak język, które-
go używa, wynika z własnych 
doświadczeń czy środowiska, 
z którego wyszedł, z pewnoś-
cią sprawi, że mówiący w ten 
sposób przyciągnie do siebie 
ludzi młodych. Może stać się 
dla nich prawdziwym autoryte-
tem.   

 

Modlitewnik ks. Ję-
drzejewskiego – ka-

pitalna sprawa. Podoba mi 
się, szczególnie że oprócz 
„młodzieżowych” modlitw 
są tradycyjne rozważania 
i litanie. Ale wbrew pozo-
rom „archaiczne” modlitwy 
są dla mnie i moich rówieś-
ników ważne i potrzebne. 
Ja to nazywam „połącze-
niem tradycji z nowoczes-
nością”. Nie można przegi-
nać w żadną stronę. Fajnie, 
że mogę porozmawiać z 
Bogiem „normalnym” ję-
zykiem, ale fajnie też, że 
istnieją Godzinki! To two-
rzy jakiś niepowtarzalny 
klimacik, który na młodych 
też działa. 
Stronka „brodersów” bardzo 
mi się podoba. Oglądałem 
– polecę kumplom. Mówi 
się „trudna” młodzież, a 
czasami… trudni i nudni 
są katecheci. 
Dlaczego tak się dzie-
je? Sam nie wiem. Może 
to wina samych szkol-
nych murów, może nasza 
– bo przecież nie zawsze 
grzecznie słuchamy…

KAROL PYKAŁO, 16 LAT

przygotowuje się do bierzmowania

MOIM 
ZDANIEM

 R E K L A M A 



W przeszłość odchodzi obraz 
biblioteki parafialnej  
z zakurzonymi półkami, w ciasnej 
piwnicy, otwartej tylko w niedziele 
przez godzinę czy dwie.

W parafiach powstają biblio-
teki, które z powodzeniem mo-
gą konkurować z pozostałymi. 
Ich księgozbiory sięgają kilkuna-
stu tysięcy woluminów, a na pół-
kach można znaleźć wiele nowoś-

ci. Ale jest to możliwe 
tylko dzięki niezwykłym 
bibliotekarzom, którzy 
starają się przyciągnąć 
czytelników i potrafią 
znaleźć hojnych sponso-
rów. A o tych ostatnich 
jest ciągle trudno. 

Maria Płuciennik, wieloletnia 
bibliotekarka w Milanówku, roz-
winęła bibliotekę parafialną pra-
wie w lokalną instytucję. To nie 
tylko nowoczesna, skomputery-
zowana  wypożyczalnia książek, 

kaset wideo i prasy kato-
lickiej. To także miejsce 
spotkań z ludźmi kultu-
ry i sztuki, a także miej-
sce,  gdzie zawsze moż-
na przyjść porozmawiać 
nie tylko o literaturze. 

Biblioteka przy para-
fii katedralnej św. Floriana na Pra-
dze liczy już ponad 7 tys. wolu-
minów. Dzięki operatywności Ak-
cji Katolickiej, może zaoferować 
czytelnikom wiele wartościowych 
pozycji, w tym encyklopedie, lek-
sykony, słowniki. Dla osób niedo-
widzących przygotowano specjal-
ne nagrania książek na kasetach. 
W bibliotece odbywają się też za-
jęcia, które pomagają uczniom w 
przygotowaniu się do lekcji języ-
ka polskiego. W soboty można w 
niej wysłuchać ciekawych prelek-
cji o historii i literaturze. W ho-
lu biblioteki odbywają się werni-
saże wystaw.

Z kolei w bibliotece przy pa-
rafii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Falenicy wystawiony 
jest kosz, do którego parafia-
nie składają książki i prasę, któ-
rą chcieliby pożyczyć do prze-
czytania innym. Biblioteka pa-
rafialna na Bemowie ma włas-
ną stronę internetową: www.bi-
blioteka.parafia-bemowo.waw.
pl, na której m.in. poleca no-
wości, książki do przeczytania 
dla rodziców, młodzieży...

 JJW
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Parafialne wypożyczalnie książek są coraz lepsze

Pożycz od proboszcza
GDZIE SZUKAĆ 

BIBLIOTEK?
 przy parafii św. Michała 
Archanioła na Mokotowie, ul. 
Puławska 95; czynna w środy w 
godz. 17.00–18.30 oraz w niedzie-
le w godz. 10.00–18.00
 przy parafii Matki Bożej 
Królowej Aniołów na Bemowie, ul. 
ks. B. Markiewicza 1; czynna w po-
niedziałki, wtorki, środy i piątki w 
godz. 16.30–19.00, w czwartki w 
godz. 8.00–11.00, w pierwsze so-
boty miesiąca w godz. 9.00–11.00
 przy parafii św. Augustyna 
na Muranowie , ul. Nowolipki 18; 
czynna w czwartki w godz. 17.00–
19.00 oraz w niedziele w godz. 
10.00–13.00
 przy parafii Dzieciątka Jezus 
na Żoliborzu, ul. Mierosławskiego 
15; czynna w poniedziałki i piątki 
w godz. 16.00–17.00
 przy parafii Narodzenia NMP w 
Płudach, ul. Klasyków 21/23; czynna 
w środy w godz. 18.30–19.30 oraz 
w niedziele w godz. 10.00–11.00
 przy parafii św. Floriana na 
Pradze, ul. Floriańska 3; czynna we 
wtorki w godz. 10.00–12.00 oraz 
w czwartki w godz. 16.00–18.00
 przy parafii Najświętszego 
Serca Maryi na Grochowie, ul. 
Chłopickiego 2; czynna we wtorki i 
piątki w godz. 16.30–18.00
 przy parafii NMP Matki 
Kościoła w Otrębusach, ul. 
Sadowa 14; czynna w środy w 
godz. 17.30–18.00 oraz w nie-
dziele w godz. 12.00–12.30
 przy parafii MB Często-
chowskiej w Wołominie, ul. Kościel-
na 54; czynna w środy w godz. 
17.00–18.00 oraz w niedziele w 
godz. 10.00–12.30
 przy parafii Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Górze Kalwarii, ul. 
ks. Z. Sajny 2; czynna w czwartki w 
godz. 16.00–18.00 oraz w niedzie-
le w godz. 10.00–12.00



Maria Płuciennik 
od lat prowadzi 
bibliotekę  
w Milanówku 
przy parafii  
św. Jadwigi
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Informuję, że moje Biuro Poselskie 
mieści się przy pl. Dąbrowskiego 5 

w Warszawie

Godziny otwarcia: poniedziałek 12.00–20.00
 wtorek–piątek 9.00–17.00
Dyżur poselski: poniedziałek 17.00–20.00
Dyżur prawny: poniedziałek 15.00–17.00
Porady psychologiczne: poniedziałek 16.00–17.00

Doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów 
dotyczących spłaty kredytów udzielonych przez 

banki: pierwszy poniedziałek miesiąca 17.00–18.00
Porady w sprawach mieszkaniowych: 

po telefonicznym umówieniu.

Zapisy na dyżury: tel. 022 828 63 79
Joanna Fabisiak, poseł na Sejm RP



Rok po śmierci Jan Paweł II 
jest niewątpliwie najbardziej 
poszukiwanym przez czytelników 
autorem i bohaterem książek. 

Kiedy dziennikarz Paweł 
Zuchniewicz szukał wydawni-
ctwa, które chciałoby opubli-
kować jego najnowszą książkę 
„Cuda Jana Pawła II”,  w kilku 
usłyszał, że rynek „papieski” 
jest już zapchany. Niektórzy 
wydawcy mieli wręcz „papie-
żowstręt”, bo autorzy tłumnie 
zaczęli pisać o Janie Pawle II. 

Patrząc na księgarskie pół-
ki, trudno nie przyznać im ra-
cji. Obok dzieł, poezji, ho-
milii samego Ojca Świętego, 
są pozycje opisujące jego za-
graniczne pielgrzymki, Świa-
towe Dni Młodzieży, spotka-
nia z s. Łucją i z Matką Tere-
są z Kalkuty, udział w oba-
leniu komunizmu w Europie, 
przypominające dzieciństwo, 
inwigilację, jakiej był podda-
wany w czasach biskupstwa w 
Krakowie, przyjaźń z Pryma-
sem Tysiąclecia. Wie-
le jest książek opisu-
jących ostatnie dni ży-
cia, analizujących, co 
Papież myślał i powie-
dział o ekumenizmie, 
stosunkach chrześci-
jańsko -żydowskich,  
kwestiach społecz-
nych, aborcji,  przeba-

czeniu, miłosierdziu Bożym... 
Można o jego życiu poczytać 
w formie kalendariów, ency-
klopedii, obszernych biogra-
fii, przyjrzeć się mu na znacz-
kach pocztowych, wybijanych 
monetach, a nawet przeczytać 
papieskie prywatne listy i do-
kumentację medyczną chorób. 
Przewodniki turystyczne „z Ja-
nem Pawłem II” poprowadzą 
nas szlakami gór i jezior, któ-
re lubił Wojtyła; modlitewniki 
z ulubionymi modlitwami Ja-
na Pawła II mogą zachęcić nas 
do większej medytacji; myśli i 
sentencje Papieża przypomną 
o przesłaniu jego pontyfika-
tu... Czy coś nowego, odkryw-
czego jeszcze o Janie Pawle II 
da się napisać?

– Ludzie pytają zwłasz-
cza o książki pokazujące ży-
cie Karola Wojtyły, później Pa-
pieża – mówi Grażyna Woź-
niak z księgarni św. Jana Bo-
sko w Warszawie. – Rzadziej 
sięgają po jego nauczanie: ho-
milie, encykliki... To pokazu-
je, że postrzegają go przede 

wszystkim jako świad-
ka, który żył tak jak 
nauczał.

Krakowskie Wy-
dawnictwo Biały Kruk, 
które specjalizuje się 
w wydawaniu pięk-
nych albumów o pon-
tyfikacie Jana Pawła 
II, rozpoczęło właśnie 

27-tomową edycję o 27 latach 
pontyfikatu.

– Niektórzy uważają, że 
proces beatyfikacyjny Jana Pa-
wła II jest niepotrzebny, że i 
bez tego jesteśmy przekona-
ni o świętości Papieża, że san-
to subito... – mówi Paweł Zuch-
niewicz. – A ja twierdzę, że 
ten proces jest nam niezwykle 
potrzeby, żeby udokumento-

wać ten pontyfikat. Warto ze-
brać to, co Papież powiedział, 
napisał, czego nauczał, jakim 
był człowiekiem, jakich do-
konywał wyborów w codzien-
nych sytuacjach. My go pamię-
tamy, ale warto  te dokumenty 
i świadectwa jego współpra-
cowników zachować dla na-
szych dzieci i wnuków.

JOANNA JURECZKO-WILK
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Rośnie sprzedaż książek o Janie Pawle II

Chcemy czytać o Papieżu

 R E K L A M A 

W katolickiej 
księgarni  
przy Miodowej 
w Warszawie 
można wybierać 
spośród blisko 
300 pozycji  
o Janie Pawle II
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Rozmowa z ks. Markiem 
Otolskim, prezesem zarządu 
Stowarzyszenia Wydawców 
Katolickich

TOMASZ GOŁĄB: – Czy czyta-
nie  książek katolickich jest 
do „zbawienia koniecznie po-
trzebne”?

KS. MAREK OTOLSKI: – Z całą 
pewnością nasze losy po śmier-
ci zależą od jakości naszej wia-
ry. Nie wyobrażam sobie jed-
nak, by współczesny chrześci-
janin, mając do dyspozycji ty-
le środków, nie pogłębiał swo-
jej relacji do Boga. Wobec ca-
łej masy przewrotnych publika-
cji, nawet w obliczu ogłoszenia 
tzw. Ewangelii Judasza, trzeba 
umieć tej wiary bronić. Odpo-
wiedzi na podstawowe pytania 
o chrześcijaństwo szukać moż-
na w setkach i tysiącach ksią-
żek katolickich, jakie drukuje 
się nad Wisłą. 

Jak z tego gąszczu wybrać 
najlepiej?

– To jest dziś problem. Nie 
tak dawno ktoś pytał mnie o 

poradę w tej kwestii. Przyznam 
szczerze, nie umiałem mu po-
móc. Brakuje w Polsce miej-
sca, w którym istniałaby kom-
pletna baza wydawanych ksią-
żek katolickich. Może jeszcze 
powstanie.

Książka katolicka odniosła 
sukces?

– Mogłaby znacznie większy, 
gdyby wydawcy działali bardziej 
profesjonalnie. Dziś wystarczy 
dać tytuł oficynom świeckim, by 
książka rozeszła się w znacznie 
większym nakładzie niż w wy-
dawnictwie katolickim.

Gośćmi honorowymi tych tar-
gów miały być wydawnictwa 
niemieckie. Udało się zapro-
sić Francuzów. Czy w Polsce 
wydano już drukiem wszyst-
ko, co wartościowe ukazało 
się na Zachodzie na rynku ka-
tolickiej książki?

– Na pewno nie. Osobiście 
czekam na wydanie wszystkich 
dzieł Karla Rahnera  czy Bal-
thasara.

Co po 11 latach istnienia tar-
gów zapisuje Ksiądz po stro-
nie sukcesów?

– Rynek książki katolickiej w 
Polsce jest wciąż jednym z naj-
bardziej obiecujących. Na tar-
gach, na sali wraz z dostawia-
nym namiotem, co w sumie da-
je 700 mkw., prezentuje się bli-

sko 90 oficyn. Co roku odwie-
dza nas około 6 tys. czytelników. 
Książki są coraz lepsze: ich szata 
graficzna, jakość techniczna nie 
ustępują innym wydawnictwom. 
Ale, niestety, wciąż kuleje pro-
mocja tych książek. Mamy mnó-
stwo wartościowych książek, 
które przez wydawców zostały 
zapomniane. To dlatego powsta-
ło Stowarzyszenie Wydawców 
Katolickich, które dziś reprezen-
tuje interesy 50 wydawców ka-
tolickich. I dlatego po raz dwu-
nasty organizujemy targi.

Plotka niesie, że to ostatnie 
targi na Stegnach…

– Niedostatki Targów Wy-
dawców Katolickich widzi każ-
dy, kto je odwiedza. Wszystkim 
dokucza brak przestrzeni, ale w 
Warszawie nie ma dobrego i ta-
niego miejsca na organizację po-
dobnej imprezy. Nikt inny nie 
wynajmie nam podobnej sali za 
20 tys. zł. Ale staramy się coś w 
tym kierunku zrobić. Rozmowy 
trwają. Musimy brać pod uwa-
gę także bliskość kościoła, która 
dla niektórych punktów progra-
mu jest niezbędna. Ale nie za-
pominamy też o przyzwyczaje-
niach odwiedzających. 

Targi Wydawców Katolickich odbywają  się po raz dwunasty

Książka nie zbawi, ale pomoże wierzyć
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Czekając na beatyfikację 

Przeczytałem w „Gościu 
Niedzielnym” z dnia 19 mar-
ca br. artykuły Joanny Jurecz-
ko-Wilk pt.: „Przeniesienie 
doczesnych szczątków kard. 
Hlonda” oraz „Z krypty do ka-
tedry” i zrodziła się we mnie 
potrzeba sprostowania kilku 
faktów. Prymas Polski nie bło-
gosławił doczesnych szcząt-
ków swego poprzednika (te-
go się nie robi), lecz poświęcił 
nowy sarkofag. Odmówił na-
stępnie modlitwę o rychłą be-
atyfikację sługi Bożego kard. 
Augusta Hlonda.

Nie jest prawdą, że doczes-
ne szczątki kard. Augusta Hlon-
da zostały złożone do srebrnej 
trumienki, a ta do drewnia-
nej. Szczątki te zostały zło-
żone od razu do drewnianej 
trumienki, natomiast w przy-
szłości, gdy dojdzie do beaty-
fikacji Sługi Bożego, zostaną 
przełożone do zaprojektowa-
nej dopiero srebrnej trumien-
ki. Wtedy też płyta granitowa 
zasłaniająca obecnie drewnia-
ną trumnę zostanie zastąpio-
na szklaną, żeby była widoczna 
trumienka srebrna.

Mija się z prawdą informa-
cja, że o przeniesienie doczes-

nych szczątków zabiegał tylko 
obecny proboszcz ks. Andrzej 
Filaber. Ta sprawa była rozwa-
żana i planowana od wielu lat, 
na pewno od momentu wy-
budowania kaplicy grobowej 
kard. Stefana Wyszyńskiego, a 
może i wcześniej. Jest to prag-
nienie i decyzja przede wszyst-
kim Prymasa Polski kard. Józe-
fa Glempa. Przypisywanie więc 
tego zdarzenia komu innemu, 
jest rodzajem niesprawiedli-
wości, a może i przykrością 
wyrządzoną Księdzu Prymaso-
wi. Stawia też w złym świetle 
obecnego proboszcza, bo ktoś 
może zrozumieć, że przypisu-

je sobie pewne zdarzenia. Za-
pewniam o prawdziwości tego 
wszystkiego, co napisałem, po-
nieważ mieszkam przy archika-
tedrze 32 lata, a ostatnio by-
łem notariuszem w specjalnej 
Komisji ds. ekshumacji kard. 
Augusta Hlonda (przewodni-
czący bp Marian Duś; promo-
tor sprawiedliwości – o. Ga-
briel Bartoszewski) i brałem 
udział w przebiegu całej eks-
humacji. Budową sarkofagu i 
trumienki zajmował się osobi-
ście bp Marian Duś.

KS. GRZEGORZ KALWARCZYK
Kanclerz Kurii Metropolitalnej 

Warszawskiej

Prawie każda księgarnia  
w Warszawie ma w ofercie  
książki katolickie.  
Niewiele jest jednak takich,  
które się w nich specjalizują.

W księgarni katolickiej 
łatwo znaleźć to, czego się 
szuka, a niezdecydowanym 
sprzedawcy potrafią polecić 
ciekawą lekturę. W księgar-
ni przy kurii metropolitalnej, 
przy ul. Miodowej,  na ozna-
czonych półkach można wy-
szukać pozycje m.in. z homi-
letyki, psychologii, prawa, du-
chowości, biblistyki, mario-
logii, nauczania papieskiego,  
literatury dziecięcej i mło-
dzieżowej. Są dziesiątki wy-
dań Pisma Świętego, modli-
tewników, katechizmów oraz 
dokumentów Kościoła. Książ-
ki  szczególnie „poczytnych” 
świętych, np. o. Pio, Faustyny, 
Tereski, zajmują odrębne pół-
ki. Nowości i książki cieszące 
się szczególną popularnością 
wyłożone są przy kasach. 

Oprócz książek w księgar-
niach katolickich można za-
opatrzyć się w dewocjona-
lia, kasety wideo i audio o 

tematyce re-
ligijnej, a dla 
dzieci kupić 
na przykład 
Biblię wy-
daną na CD, 
gry planszo-
we albo za-
bawny kubek 
z Aniołem 
Stróżem. Ka-
techeci znajdą pomoce w na-
uczaniu, księża – nierzadko 
wybór szat liturgicznych, win 
mszalnych, a nawet elemen-
ty wyposażenia kościołów. 
Przed pielgrzymką Benedyk-
ta XVI do Warszawy księgar-
nie katolickie będą nielicz-
nymi miejscami, w których 
z pewnością będziemy mogli 
kupić emblematy religijne i 
papieskie flagi.

Żeby dotrzeć także do lu-
dzi młodych, księgarnia przy 
Miodowej uruchomiła sprze-
daż internetową. Korzysta 
z niej coraz więcej osób, a 
wkrótce będzie można tak-
że – oprócz książek, multime-
diów, podręczników i pomocy 
katechetycznych – kupić po-
przez internetową księgarnię 
dewocjonalia.

 JJW

Gdzie w Warszawie można kupić książki katolickie?

Biblia, święci, śmieszny kubek

KSIĘGARNIE KATOLICKIE W WARSZAWIE:
 Księgarnia Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej,  
  ul. Miodowa 17/19
 Księgarnia CDAW, ul. Tamka 16
 Księgarnia św. Jana Chrzciciela, ul. Krakowskie Przedmieście 52/54
 Księgarnia św. Wojciecha, ul. Freta 48
 Księgarnia WAM, ul. Rakowiecka 61
 Księgarnia św. Józefa, ul. Domaniewska 20
 Księgarnia parafialna, ul. Deotymy 41
 Księgarnia św. Zygmunta, pl. Konfederacji 55
 Księgarnia św. Jana Bosko, ul. Kawęczyńska 53
 Księgarnia Pallotinum, ul. Skaryszewska 12



Katolicka 
księgarnia  

przy Miodowej  
jako jedna  

z nielicznych 
sprzedaje  

książki  
także  

w Internecie
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Tysiąc złotych, dwa, osiem, 
dziesięć tysięcy – w ciągu kilku 
minut obraz Jana Bonawentury 
Ostrowskiego powędrował do rąk 
pani Anety. Dzięki niej i innym 
darczyńcom na wakacje  
z Pro Bono znowu pojadą 
podopieczni domów dziecka.

„Zasłuchana” – olej na 
płótnie, powstała specjalnie 
na aukcję „Dajmy im szan-
sę”, którą fundacja związana 
z duszpasterstwem akademi-
ckim przy św. Annie zorgani-
zowała po raz ósmy.

– Myślałem, że na piątej 
edycji zakończymy, ale dzie-
ciaki, które dzięki wam wy-
syłamy co roku na kolonie, 
chcą jeszcze długo modlić się 
w waszej intencji – mówił do 
darczyńców Bogdan Bartołd.

8 kwietnia kilkaset osób w 
Muzeum Porczyńskich wysłu-
chało kilku minikoncertów i 
uczestniczyło w licytacji dzieł 
sztuki, dzięki pośrednictwu 
galerii Bellotto, przekazanych 
nieodpłatnie przez artystów 
na cele fundacji.

– Jestem pewien, że ten, 
który w niezwykły sposób 
otaczał się dziećmi, wychyla 
się teraz z domu Ojca w kie-
runku Galerii Porczyńskich, i 
patrzy, jak dzieje się dobro – 
mówił w rocznicę pogrzebu 
Jana Pawła II rektor św. Anny.

Pierwszy obraz wylicyto-
wała Grażyna Miśkiewicz, dy-
rektor agencji artystycznej 
Grami, dzięki której na aukcji 
zagrał m.in. kwartet smyczko-
wy Fobos, operetkowym gło-
sem śpiewała Grażyna Bro-
dzińska, zagrało Simple Acco-
ustic Trio, wystąpiła Agnieszka 
Chrzanowska i Zofia Saretok.

Po raz pierwszy 
na aukcji zlicytowa-
no także… wiersz. I 
to taki, który dopie-
ro miał powstać  we-
dług życzeń mecena-
sa. Za 2 tys. zł, Michał 
Zabłocki, autor takich 
przebojów jak „Cicho-
sza” Grzegorza Tur-
naua, którego akcja Wiersze 
Chodnikowe na dobre zagoś-
ciła już w kilkunastu miastach 
polski (w czerwcu planowa-
na jest w Warszawie), zgodził 
się napisać miłosny wiersz dla 
pani Ewy.

Jak co roku niezawodnym 
przyjacielem fundacji okazał 
się prof. Wiktor Zin, który 
nie dość, że ofiarował na au-
kcję pastel „Święta Weroni-
ka gdzieś z okolic Wadowic”, 
to jeszcze na żywo naszkico-
wał kościół w Wadowicach, 
gawędząc przy okazji o swo-
jej korespondencji z kard. Ka-
rolem Wojtyłą i o fascynacji 

osobą Papieża. Oby-
dwa obrazy znalazły 
nabywców, którzy go-
towi byli zapłacić za 
nie po 15 tys. zł. Rów-
nie szybko właścicieli 
znalazły obrazy Mar-
ka Jaromskiego, Ewy 
Lasek i Janusza Ol-
szewskiego. Wśród 

uczestników, którzy wsparli 
„Pro Bono II” zakupem ce-
giełek, wylosowano nastrojo-
wą fotografię Marcina Kydryń-
skiego z podróży po Afryce.

W sumie aukcja przynio-
sła 90 tys. zł. Dzięki tym pie-
niądzom fundacja „Pro Bono 
II” wyśle w tym roku na waka- 
cje nad morzem dwieście 
dzieci z domów dziecka, któ-
re od lat otacza opieką. Do 
tej pory z fundacją wyjecha-
ło już ponad 4200 maluchów. 
„Gość Niedzielny” objął pa-
tronat nad akcją „Dajmy im 
szansę”.

TOMASZ GOŁĄB

Aukcja „Pro Bono II” przyniosła 90 tys. zł

Dwieście  
dziecięcych uśmiechów

Zapowiedzi
  EKUMENICZNIE  

U ŚW. ORIONE
Z okazji 5. rocznicy Karty 
Ekumenicznej Stowarzyszenie 
Pokoju i Pojednania EFFATHA za-
prasza 23 kwietnia na wspólną 
modlitwę i refleksję w warszaw-
skim kościele św. Alojzego Orione 
(ul. Lindleya 12). Początek spotka-
nia o godz. 19.00.
 DLA ŚWIECKICH 
26 kwietnia o godz. 18.00 w sank-
tuarium MB Łaskawej na Starym 
Mieście odbędzie się kolejne spot-
kanie w Centrum Duchowości 
Świeckich. Wykłady, spotka-
nia, rekolekcje będą pomagać lu-
dziom świeckim rozeznać powo-
łanie, podejmować pracę nad roz-
wojem duchowym.
 BLASK PRAWDY
Wyższe Metropolitalne Semi-
narium Duchowne w Warszawie 
organizuje cykl wykładów o en-
cyklikach Jana Pawła II. Spotkanie 
poświęcone encyklice „Veritatis 
splendor” odbędzie się 28 kwiet-
nia o godz. 20.00 w koście-
le seminaryjnym (ul. Krakowskie 
Przedmieście 52/54). Wykład 
wygłosi ks. prof. Jerzy Bajda z 
UKSW.
  NA CMENTARZU  

EKUMENICZNYM
29 kwietnia będzie okazja do zwie-
dzenia cmentarza ekumeniczne-
go na Tarchominie z przewodni-
kiem biura Turystycznego PTTK 
„TRAKT”. Spotkanie z przewodni-
kiem o godz. 11.00 przy wejściu 
na cmentarz od ul. Mehoffera.
 OTWOCKA WYSTAWA  
Do 29 kwietnia w kościele w 
Otwocku (ul. Kopernika 1) moż-
na obejrzeć wystawę Anny 
Niedźwieckiej-Jędrzejewskiej pt. 
„Jan Paweł II”.
  KURS DLA FOTOGRA-

FÓW I KAMERZYSTÓW
Kurs liturgiczny dla fotografów i 
operatorów kamer wideo odbę-
dzie się w dniach 24, 25 i 27 kwiet-
nia o godz. 17.00 w siedzibie Kurii 
Metropolitalnej Warszawskiej 
przy ul. Miodowej 17/19 (prawe 
skrzydło gmachu, I piętro, sala św. 
Jana Chrzciciela). Kurs poprowadzi 
ks. dr Józef Górzyński, wykładow-
ca liturgiki na Papieskim Wydziale 
Teologicznym w Warszawie. 
Odpowiedzialnym jest ks. prałat 
Marian Raciński. Bliższe informa-
cje: tel. 022 53 17 244 (w godz. 
9.00-14.00). 
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Najwyżej 
wycenione 
zostały rysunki 
prof. Zina.  
Na kolejną 
aukcję trzeba 
będzie  
czekać rok
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