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Była tam studnia Jakuba, więc Jezus 
zmachany podróżą, glebnął se przy 

niej...”. W świątyni ewangelicko-refor-
mowanej przy al. Solidarności odbyło 
się pierwsze młodzieżowe nabożeństwo 
hip-hopowe. Młodzi, m.in. z duszpaster-
stwa dominikanów na Służewie, czytali 
fragmenty „Dobrej Czytanki wg św. zioma 
Janka” – Ewangelii wg św. Jana przeło-

żonej na młodzieżowy 
slang. Była muzyka, ta-
niec i śpiew przerywane 
świadectwami młodych 
chrześcijan  z Kościołów 
katolickiego i ewangeli-
ckiego.  W neogotyckim 
wnętrzu zagrał hip-ho-
powy zespół Merkava, 
a całość zakończyła się 
ekumenicznym błogo-
sławieństwem. 

Brałem dragi, 
miałem próby 
samobójcze, 
Master mnie 
uratował! 
– także takie 
świadectwa 
padały od 
ołtarza 
ewangelickiej 
świątyni

Marketingowcy się 
oburzą: jak to, chce-

cie kogoś za darmo re-
klamować? Dziś tak. Nie 
tylko reklamujemy, ale 
wręcz gorąco zachęcamy. 
To z myślą o wszystkich 
szukających wytchnienia 
opracowaliśmy przewod-
nik po ośrodkach ducho-
wego fitnessu w okolicach 
Warszawy. Sami byliśmy 
zaskoczeni liczbą ofert 
kursów, rekolekcji i dni 
skupienia, które zakony 
i inne ośrodki proponują 
nam na wakacyjne rege-
nerowanie duchowych sił. 
Wygląda na to, że dziś 
spełnia się testament 
Prymasa Tysiąclecia, któ-
ry pragnął, by stolica by-
ła opleciona siecią takich 
miejsc. Oto one…  

TOMASZ GOŁĄB
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  Warszawa 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH?
  Modlitwa w rytmie HIP-HOPU

HIP–HOP ROBI SWOJE

Benedykt XVI nałoży paliusze wszystkim nowym 
metropolitom, między innymi nowemu 
arcybiskupowi Warszawy.

Uroczystość odbędzie się 29 czerwca godz. 
10 w Bazylice św. Piotra. Paliusz jest to biała ta-
śma z wyszytymi sześcioma krzyżykami, sym-
bolizującymi codzienną wierność biskupa, któ-
ra nie cofa się nawet przed krzyżem i męczeń-
stwem. Benedykt XVI mówił, że paliusz „mo-
że być uważany za obraz Chrystusowego jarz-
ma, jakie biskup (...) bierze na swoje ramio-
na”. W homilii inaugurującej pontyfikat powie-
dział, że „owcza wełna stara się ukazać zagu-
bioną owieczkę (...), którą pasterz bierze na 
swe ramiona i prowadzi do wód życia”. Papie-
że od wieków przyznawali arcybiskupom oraz 
niektórym biskupom paliusz w dowód uzna-
nia i na znak łączności z Rzymem. Obecnie no-
szą go ordynariusze podczas sprawowania litur-
gii we własnej diecezji. Paliusze, które zakłada 
się na ornat, przygotowują zakonnice z klaszto-
ru świętej Agnieszki w Rzymie. Tkają je z wełny 
jagniąt, które papież święci co roku 21 
stycznia. Nazwa „paliusz” pochodzi od 
łacińskiego słowa pallium, które ozna-
cza „płaszcz”. Jedni pochodzenie paliu-
sza wywodzą od wierzchniego męskie-
go okrycia z czasów cesarstwa rzym-
skiego, inni od płaszcza, jaki nosili filozofowie, 

lub od rzymskiej togi. Niektórzy twier-
dzą, że św. Piotr dzielił się ze swoimi 
współpasterzami pewnymi pamiątkami 
religijnymi. Istnieje legendarny przekaz 
mówiący, że szatę św. Piotra w kawał-

kach rozdawano biskupom większych miast. TG

Abp Kazimierz Nycz przyjmie z rąk Ojca Świętego paliusz

Na znak łączności

Abp Nycz 
otrzyma paliusz 
29 czerwca
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IV TOM DZIEŁ ZEBRA-
NYCH JPII. – Wzbudza po-
dziw i pokazuje ogrom pra-
cy Papieża Polaka, jaką wyko-
nał w ciągu 26 lat pontyfika-
tu – mówili o kolejnym tomie 
nauczania Jana Pawła II: kon-
stytucjach apostolskich oraz 
orędziach na światowe dni, 
które ukazały się nakładem 
Wydawnictwa M. Niektóre do-
kumenty ukazują się po raz 
pierwszy w języku polskim. 
Na prezentacji IV tomu „Dzieł 
zebranych”, która odbyła 
się 12 czerwca w siedzibie 
Konferencji Episkopatu Polski 
obecni byli m.in. kard. Józef 

Glemp oraz abp Kazimierz 
Nycz. Zdaniem metropolity 
warszawskiego, dotychczaso-
we „ślizganie się” po naucza-
niu Jana Pawła II musi zostać 
zastąpione rzetelnym pogłę-
bianiem wiedzy na temat tego, 
czego nauczał i co pozostawił 
po sobie Ojciec Święty. Choć 
– jak przyznaje abp Kazimierz 
Nycz – kolejne tomy „Dzieł ze-
branych” nie są łatwą lektu-
rą, dają jednak każdemu czy-
telnikowi możliwość dotarcia 
do nauki Papieża. Kolejny, V 
tom „Dzieł zebranych” Jana 
Pawła II ukaże się na rynku we 
wrześniu. 

Przestańmy się ślizgać

Czwarty tom „Dzieł zebranych” prezentowali m.in. kard. Józef Glemp 
oraz abp Kazimierz Nycz

DOBRE MIEJSCE. Włoski 
dokument „Jan Paweł I, Papież 
uśmiechnięty – Wielka Historia”, 
ukazujący trwający zaledwie 
33 dni pontyfikat oraz filmo-
wy zapis VI Międzynarodowego 
Motocyklowego Rajdu Katyń- 
skiego pt. „6000 km śladami pol-
skiej męki” obejrzeli 17 czerwca 
ci, którzy nie mogli uczestniczyć w 

zakończonym trzy tygodnie temu 
Festiwalu „Niepokalanów 2007”. 
W „Dobrym Miejscu” – Domu 
Rekolekcyjno-Formacyjnym na 
Bielanach pokazano najlepsze 
spośród 141 filmów, które na-
desłano z 18 krajów świata na 
22. edycję Międzynarodowego 
Katolickiego Festiwalu Filmów i 
Multimediów.

Niepokalanów na Bielanach

ROKITNO. II Pielgrzymka Ka- 
techetów Archidiecezji War- 
szawskiej do sanktuarium Mat- 
ki Bożej Prymasowskiej Wspo- 
możycielki w Rokitnie Mazo- 
wieckim odbyła się 16 czerwca. 
Uczestnicy organizowanej przez 
Wydział Nauki Katolickiej kurii 

warszawskiej pielgrzymki prze-
szli 5 km odcinek z Brwinowa 
do Rokitna, a następnie uczest-
niczyli w modlitwie Anioł Pański 
i Mszy św. pod przewodnictwem 
ks. prałata Henryka Małeckiego. 
Na koniec bawili się na majówce 
przy ognisku.

Katecheci pielgrzymowali
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NEOPREZBITERZY. Abp 
Kazimierz Nycz skierował no-
wo wyświęconych kapłanów na 
pierwsze parafie. Ks. Robert 
Andrzejczyk – mianowany 
został wikariuszem parafii 
Nawiedzenia NMP, ks. Sergiusz 
Dębecki – parafii Ofiarowania 
Pańskiego, ks. Jacek Gomulski 
– Dobrego Pasterza, ks. 
Pedro Jose Guzman Ardila 
– św. Augustyna, ks. Piotr 
Kisielnicki – św. Zygmunta, 
ks. Daniel Kołakowski – MB 
Częstochowskiej, ks. Marcin 
Kościecha – św. Wojciecha 
BM w Lewiczynie, ks. Mariusz 
Miodek – Zesłania Ducha 
Świętego w Iwicznej, ks. 
Dariusz Olejniczak – NMP 
Matki Kościoła, ks. Sławomir 
Opaliński – Wniebowzięcia 

NMP w Starych Babicach, ks. 
Karol Oparcik – św. Stanisława 
Kostki, ks. Rafał Paprocki – 
MB Różańcowej w Piasecznie, 
ks. Bartłomiej Pergoł – św. 
Maksymiliana Kolbego, ks. 
Krzysztof Piątkowski – św. 
Józefa Oblubieńca NMP w 
Warszawie Ursusie, ks. Michał 
Płoszajski – św. Teresy od Dz. 
Jezus w Warszawie Włochach, 
ks. Maciej Raczyński Rożek – św. 
Franciszka z Asyżu, ks. Andrzej 
Sikorski – Niepokalanego 
Poczęcia NMP, ks. Mikołaj 
Skowron – MB Wspomożycielki 
Wiernych, ks. Paweł Szymborski 
– MB Szkaplerznej w Warce, 
ks. Maciej Wygnański – MB 
Anielskiej w Skolimowie, ks. 
Maciej Zieliński – św. Jadwigi 
w Milanówku.

Ich pierwsze parafie

URSYNÓW. I rocznica ko-
ronacji wizerunku Matki Bożej 
Ursynowskiej Wytrwale Szukają-
cej minęła 18 czerwca. Z tej oka-
zji kard. Józef Glemp, Prymas 
Polski, przewodniczył Mszy 
św. koncelebrowanej w parafii 
Wniebowstąpienia Pańskiego na 
Ursynowie. Wierni aż do godz. 22 
uczestniczyli w modlitwie uwiel-
bienia w wykonaniu Królewskich 
Dzieci, Apelu Jasnogórskim oraz 
czuwaniu przed wizerunkiem 
MB Ursynowskiej Wytrwale 
Szukającej, prowadzonym przez 
wspólnotę różańcową.

MB Wytrwale Szukająca

Obraz MB Ursynowskiej 
koronowany był rok temu

KAPLICA PARLAMENTA-
RZYSTÓW. Abp Kazimierz 
Nycz poświęcił 14 czerwca 
stacje Drogi Krzyżowej w sej-
mowej kaplicy. Z tej okazji 
przewodniczył Mszy św. dla 
parlamentarzystów. Wzięli 
w niej udział m.in. marsza-
łek Sejmu Ludwik Dorn, je-
go poprzednik na tym urzę-
dzie Marek Jurek oraz Joanna 
Fabisiak. Metropolita war-
szawski w swoim kazaniu 
zwrócił uwagę na związki ży-
cia codziennego z religijnoś-
cią. Przypominając nauczanie 
Benedykta XVI, wezwał parla-
mentarzystów, aby ich chrześ-

cijaństwo było spójne, by nie 
doprowadzali „do żadnej schi-
zofrenii życia religijnego”. – 
Chodzi o to, żeby człowiek bę-
dąc uczniem Chrystusa, wno-
sił Ewangelię we wszystko, 
co czyni, nie tyle deklaratyw-
nie, ale samym sobą – zazna-
czył abp Nycz. Podkreślił też, 
że parlamentarzyści – podob-
nie jak Chrystus na Drodze 
Krzyżowej na wąskich ulicz-
kach Jerozolimy – są „w środ-
ku ludzkich spraw”. Stacje 
Drogi Krzyżowej i krzyż oł-
tarzowy dla sejmowej kaplicy 
ufundowali z własnych środ-
ków parlamentarzyści.

Droga Krzyżowa w Sejmie
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Mieszka głównie w samolocie. 
Mimo blisko 80 lat nieustannie 
podróżuje po świecie: nawraca  
i z pomocą Jezusa uzdrawia.  
Pod koniec czerwca i w lipcu 
odwiedzi Otwock.

O. Joseph Bill, misjonarz ze 
Zgromadzenia św. Wincentego 
à Paulo, pochodzi z indyjskie-
go miasta Kerala. Został księ-
dzem katolickim i przez krót-
ki czas pełnił wysoką funkcję w 
administracji kościelnej. Ale w 
48. roku życia przeszedł dwa 
zawały. Okazało się, że jego 
stan jest na tyle poważny, że 
zabroniono mu jakiegokolwiek 
wysiłku fizycznego. Wykluczo-
no nie tylko wchodzenie po 
schodach, ale także pełnienie 
posługi duszpasterskiej. 

Ojciec Bill wziął wtedy 
udział w rekolekcjach prowa-
dzonych przez Ruch Odno-
wy Charyzmatycznej. Po mo-
dlitwie wstawienniczej, którą 
prowadziło nad nim 160 księ-
ży i dwóch biskupów – wyzdro-
wiał. Całkowicie. Potwierdziły 
to badania lekarskie. 

– Przyszedł do mnie wtedy 
Jezus i dotknął mnie, zupełnie 

tak jak uzdrawiał dwa 
tysiące lat temu, w Je-
rozolimie – opowiada 
o. Bill. 

Po tym wydarzeniu 
ojciec oddał się bez 
reszty ewangelizacji. 
W USA przeszedł seminarium 
szkoleniowe na temat uzdro-
wienia przez wiarę. Gdy pod 
koniec modlił się nad sparali-
żowanym człowiekiem, zno-
wu był świadkiem cudu: nie-

dowład chorego ustą-
pił.

O. Bill pracuje po 
14 godzin na dobę. 
Na całym świecie pro-
wadzi m.in. rekolek-
cje zamknięte i od-

prawia Msze św. z modlitwą o 
uzdrowienie.

Wstał o własnych siłach

Chociaż o. Bill w Polsce był 
już kilka razy, pierwszy raz od-
prawi Mszę św. z modlitwą o 
uzdrowienie, która nie będzie  
częścią rekolekcji. Msza św. 
przeznaczone dla wszystkich 
chętnych zostanie odprawio-
na 28 czerwca w kościele św. 
Wincentego à Paulo w Otwoc-
ku o godz. 10.00.  Ojciec wy-
głosi homilię, na którą zwy-
kle składa się historia jego ży-
cia i świadectwo o uzdrawia-

jącej miłości Boga, oraz mo-
dlitwa o uzdrowienie. Podczas 
modlitwy wstawienniczej o. Bill 
prosi Boga w intencjach wier-
nych. Mówi o dolegliwościach, 
na które cierpią i prosi, aby 
ustąpiły.

– Najważniejsze nie jest 
uzdrowienie fizyczne, ale ducho-
we. Najbardziej liczy się wzmoc-
nienie wiary, nadziei i miłości – 
mówi o. Bill.

Zdarzają się jednak przypad-
ki uzdrowień także z ciężkich 
chorób. 

Cisza! Jezus leczy
O rekolekcjach zamknię-

tych, o. Bill mówi, że są to 
„rekolekcje w szpitalu Jezusa”. 
Trwają 7 dni. Na przełomie lip-
ca i sierpnia odbędą się w pal-
lotyńskim Domu Rekolekcyj-
nym w Otwocku. 

– Pomagają usłyszeć, zo-
baczyć i dać świadectwo Je-
zusowi. A wtedy Jezus będzie 
mógł uleczyć nasze dusze, na-
szą psychikę i ciało – mówi Oj-
ciec. 

Katechezy dotyczą m.in. 
roli przebaczenia, dobrej spo-
wiedzi. O. Bill modli się tak-
że egzorcyzmami. W jego na-
uczaniu ważne są odniesienia 
do życia świętych, a każda z 
nauk jest głęboko osadzona w 
Ewangelii. Podczas rekolekcji 
ojciec namawia wiernych do 
milczenia i adoracji Jezusa w 
Najświętszym Sakramencie.  
 AP

Więcej o o. Billu: www.frbill.net. 
Informacje o rekolekcjach: 
tel. 0 605 245 457
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STOWARZYSZENIE APOSTOŁÓW BOŻEGO MIŁOSIERDZIA  „FAUSTINUM”
I ZGROMADZENIE MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA,
w którym żyła i pracowała św. Siostra Faustyna

 ZAPRASZA NA REKOLEKCJE
o miłosierdziu Boskim i ludzkim:

 19–22 lipca
 26–29 lipca
 2–5 sierpnia

Derdy k. W-wy; tel. (022) 757 77 40;
e-mail: milosierdzie-derdy@faustyna.pl

 R E K L A M A 

Hindus pod Warszawą

Otwocki szpital Jezusa

REKOLEKCJE ZE SCENY
O ojcu Billu powiedział mi dominikanin,  
o. Aleksiewicz z Warszawy. Postać ojca mnie za-
fascynowała. To wspaniały człowiek, który mó-
wi np., że nie ma ludzi złych. Są dobrzy i ci, któ-
rzy nie poznali Jezusa... Mówi też, że jest „ośli-
cą, która wiezie Pana Jezusa do ludzi”. O. Bill, 

mimo wieku i trybu życia, jest w świetnej formie. Nie do-
jada, nie dosypia, mieszka od wielu lat właściwie nad ocea-
nami – latając od Europy po Azję, a ma niespożyte siły. Jego 
ukochanym kontynentem jest Afryka. Od wielu lat pracuje na 
rzecz jej dalszej ewangelizacji. Kilka lat temu po raz pierw-
szy uczestniczyłam w rekolekcjach prowadzonych przez o. 
Billa. Byłam tłumaczem i jednocześnie przeżywałam rekolek-
cje z bardzo bliska, ze sceny. Rekolekcje są bardzo intensyw-
ne, trwają od rana do wieczora, przez tydzień. Z pewnością 
właśnie dzięki nim pogłębiłam swoją wiarę. Kiedyś np. nie 
mogłam systematycznie modlić się brewiarzem. Po rekolek-
cjach przychodziło mi to z łatwością. Obecnie modlitwę bre-
wiarzową zastąpiła codzienna Msza św.

BEATA LAHEY
tłumaczka rekolekcji, współorganizatorka spotkań z o. Billem

Ojciec Bill mówi 
o sobie, 
że jest... oślicą 
Pana Jezusa, 
która wiezie Go 
do ludzi
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Na co dzień mamy pra-
cę, stres, pośpiech, 
w wakacje szukamy 
więc czegoś wręcz 

przeciwnego. Doceniamy ci-
szę, spokój, chętnie spędza-
my czas otoczeni przyrodą. 
Chcemy pobyć z bliskimi i sa-
mi ze sobą. Wakacje to najlep-
szy czas, by przyjrzeć się swo-
jemu życiu z pewnej perspek-
tywy: by ocenić, czy nie zatra-
ciło się celów, nie zatarło war-
tości, czy codzienna bieganina 
nie przesłoniła tego, co w ży-
ciu naprawdę ważne.

Dlatego z roku na rok co-
raz większą popularnością cie-
szą się wakacyjne pobyty w za-
konach – także tych kontem-
placyjnych, w czasie których 
można na nowo ustawić swo-
je życie, przemyśleć i przemo-
dlić ważne decyzje. Okazją do 
tego są też różnego rodzaju re-
kolekcje, dni skupienia, warsz-
taty, wyjazdy wypoczynkowo-
-rekolekcyjne…Nie trzeba być 
członkiem oazy czy Odnowy 
w Duchu Świętym, by znaleźć 
dla siebie wartościową i przy-
jemną propozycję. Mogą to być 
kilkudniowe spotkania w za-

konach, warsztaty, pomocne 
w rozwiązywaniu konkretnych 
problemów duchowych, warsz-
taty z pomocą psychologiczną, 
rekolekcje dla całych rodzin al-
bo kontemplacyjne. Propozycji 
jest naprawdę wiele. My przed-
stawiamy te – naszym zdaniem 
– najbardziej interesujące i róż-
norodne. Takie, w których każ-
dy znajdzie coś dla siebie. 

Jak na obrazie 
Rembrandta
Na ubiegłorocznych war-

sztatach, łączących wypoczy-
nek z edukacją psychologiczną 
i duchową, rozdano uczestni-
kom reprodukcję obrazu Rem-
brandta, przedstawiającego po-
wrót syna marnotrawnego. Ty-
godniowy pobyt był poświęco-
ny właśnie temu jednemu obra-
zowi, a raczej zdarzeniu. Odej-
ście syna, a potem jego powrót 
na łono rodziny to pretekst do 
przyjrzenia się naszemu życiu, 
zastanowienia, jakie przyjmu-
jemy postawy i podejmujemy 
decyzje.

– To był dla mnie wstrząs. 
Zawsze czułam się wykorzy-

stywana: w pracy, w domu… 
Po tych rekolekcjach zrozumia-
łam, że raczej jestem podob-
na do brata syna marnotrawne-
go, który domaga się uznania i 
wdzięczności za swą wierność 
– mówi jedna z uczestniczek 
warsztatów.  

Milczenie jak złoto… 

Prawdopodobnie nie po-
znasz przyjaciół w milczeniu. 
Nie porozmawiasz z nikim in-
nym poza kierownikiem du-
chowym o tym, co ważne. Naj-
prawdopodobniej nie będzie 
miło, łatwo i przyjemnie. Dla-
czego więc rekolekcje w mil-
czeniu z medytacją ignacjań-
ską? 

– Masz wtedy niepowta-
rzalną okazję do bycia kilka dni 
sam na sam z Bogiem, tylko i 
jedynie w spotkaniu z Jezusem, 
odpoczynku przy Nim – mówi 
o. Piotr Kropisz SJ z warszaw-
skiego duszpasterstwa akade-
mickiego „Dąb”. – W milcze-
niu nikt nie przeszkadza, nic 
nie zagłusza tego, co głębo-
ko w tobie, nic nie koncentru-
je bardziej niż sam Bóg. Reko-

lekcje ignacjańskie są dla tych, 
którzy nie markują, że chcą co-
kolwiek zmienić. Jeśli wreszcie 
spotkasz się z Chrystusem sam 
na sam, odmienisz siebie sa-
mego i swoje życie.  

Domy pękają w szwach

Dom Rekolekcyjno-Forma-
cyjny  Archidiecezji Warszaw-
skiej na Bielanach, oraz inne 
domy rekolekcyjne, w czasie 
wakacji na okrągło przyjmu-
ją ludzi, którzy przyjeżdżają 
modlić się i odpoczywać. Ko-
rzystają z tego nie tylko gru-
py. Często właśnie w okresie 
wakacji różne ruchy zaprasza-
ją na wspólne wyjazdy oso-
by z nimi niezwiązane. To do-
bra okazja, by spróbować cze-
goś nowego. I przekonać się o 
tym, jaka duchowość nam od-
powiada.

– Wakacje trwają dwa, a dla 
niektórych nawet trzy miesią-
ce, warto więc przez tydzień 
poświęcić je na rozwój ducho-
wy, uporządkowanie własnego 
wnętrza – podkreśla ks. Bogu-
sław Jankowski, dyrektor domu 
na Bielanach.   

Czy zaplanowałeś już duchowe wakacje?

Mniej ciała, więcej ducha
Aktywny odpoczynek 

w górach, na rowerowych 
szlakach? A może beztroskie 

nicnierobienie. Niezależnie 
od tego, jak spędzasz 

wakacje, warto pomyśleć 
nie tylko o fizycznym 

i psychicznym ładowaniu 
akumulatorów. 

Czy w wakacje 
znajdziesz czas 

dla ducha?

tekst  
JOANNA  

JURECZKO-WILK



Dla młodzieży

 Dni skupienia dla dziewcząt 
(od 29 czerwca do 1 lipca) u 
sióstr benedyktynek-sakramen-
tek na Nowym Mieście. Prowa-
dzi o. Konrad Małys OSB. Zapi-
sy: tel. 022 635-71-13 (sekretar-
ka), e-mail: benedyktynki.sakra-
mentki@gmail.com.
 Rekolekcje dla chłopców 
w Niepokalanowie (2–6 lip-
ca) – zapisy: tel. 0 600-012-
730, 046 864-22-42, e-mail: 
barka@ofmconv.opoka.org.pl.
 „Daj się Bogu pocałować” 
– to hasło rekolekcji organi-
zowanych dla młodzieży przez 
ojców augustianów w klaszto-
rze w Łomiankach (od 16 do 
24 lipca). Koszt: 100 zł. Zapisy: 
012  430-62-42, 0 693-032-679, 
e-mail: pplata@wp.pl. 
 U benedyktynek w Otwocku 
rozpoczynają się 28 czerwca re-
kolekcje powołaniowe dla peł-
noletnich dziewcząt. Rekolek-
cje zakończą się 1 lipca. Zapi-
sy: tel. 081 533-87-17, e-mail: 
benedettag@o2.pl.
  Rekolekcje misyjne dla 
dziewcząt (10–14 lipca) odbę-
dą się w Domu Nowicjatu Sióstr 
Służebnic Ducha Świętego (ul. 
Wspólna  45, Sulejówek). Koszt 
40 zł lub według możliwości. 
Zgłoszenia: 022 783-27-49, 
e-mail: siostryssps@go2.pl.
 Rekolekcje z bonifratra-
mi (5–8 lipca) odbędą się w 
klasztorze w Warszawie przy 
ul. Sapieżyńskiej 3. Szcze-
gółowe informacje i zapi-
sy: tel. 0 668-972-134, e-mail: 
promotor@bonifratrzy.pl.

Dla dorosłych

 Kurs Filip – dla tych, któ-
rzy chcą przekonać się o tym, 
że wiara rzeczywiście przenosi 

góry. Termin: 22–24 czerwca. 
Kurs odbywa się w salach przy 
kościele św. Stanisława Kost-
ki (ul. Hozjusza 2). Zgłoszenia: 
0 609-683-940.
 Rekolekcje dla osób cierpią-
cych na nerwice, depresje, lęki, 
uzależnienia. Spotkania mod-
litewne i terapeutyczne odbę-
dą się w Domu Rekolekcyj-
nym Sióstr Franciszkanek Słu-
żebnic Krzyża w Laskach od 
15 do 20 sierpnia. Zgłoszenia: 
091 416-06-37, 0 500-863-104.
 Rekolekcje ewangelizacyj-
ne Odnowy – dla tych, któ-
rzy stracili sens życia albo się 
pogubili – odbędą się 23–30 
lipca w Domu Rekolekcyjnym 
„Wieczernik” w Magdalen-
ce oraz 19–26 sierpnia w Do-
mu Rekolekcyjnym św. Huber-
ta w Zalesiu Górnym. Zgłosze-
nia: tel. 022 757-99-93, e-mail: 
magdalenka@odnowa.org.pl.
  „Uprzywilejowany czas 
dla siebie” – tak członkowie 
Wspólnoty Chemin Neuf i Fra-
terni KANA, zachęcają małżon-
ków i narzeczonych do wzię-
cia udziału w sesji w Diece-
zjalnym Domu Rekolekcyjnym 
w Wesołej (od 23 do 29 lip-
ca). Dzieci w wieku 3–7 lat 
będą miały zapewniona opie-
kę animatorów. Zgłoszenia: 
tel. 022 844-93-13, e-mail: 
kana@chemin-neuf.pl.

Poza Warszawą

 Rekolekcje warsztatowe dla
rodzin z dziećmi w Stoczku 
Klasztornym na Warmii organi-
zują księża marianie. W pro-
gramie: modlitwa, codzienna 
Eucharystia, rozmowy indywi-
dualne z kapłanem, warsztaty 
psychologiczne, wycieczki. Ter-
min: 0d 25 lipca do 5 sierp-
nia. Zapisy: tel. (022) 425-24-
88  lub 0 662 -788 -595, e-mail: 
centrum@marianie.pl.
 Zainteresowani instytutami 
świeckimi są zaproszeni od 20 
do 24 lipca do Dursztyna na 
Spiszu. W programie: elementy 
rozeznawania powołania, dzie-
wictwo konsekrowane prakty-
ka życia i apostolstwo, możli-
wość indywidualnych rozmów 
z kapłanem. Prowadzenie: Ewa 
Kusz, przewodnicząca Świato-
wej Konferencji Instytutów Świe-
ckich; Zgłoszenia do 30 czerw-
ca: tel. 018 265-92-91, e-mail: 
wichrowa@oaza.pl.
 Tygodniowe rekolekcje ig-
nacjańskie (Fundament Ćwi-
czeń Duchowych), w całkowi-
tym milczeniu rozpoczynają się 
31 sierpnia w Suchej na Pomo-
rzu. Od 22 do 30 sierpnia odbę-
dzie się Tydzień Ćwiczeń Ducho-
wych. Wiek uczestników: 17–30 
lat. Zapisy: tel. 022 542-87-10, 
pkropisz@jezuici.pl. 
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Czy zaplanowałeś już duchowe wakacje?

Mniej ciała, więcej ducha
Wakacyjne propozycje
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MOIM 
ZDANIEM

JOANNA FRYŚ

psychoedukator, mediator

Wakacje to doskona-
ły czas, by połączyć 

odpoczynek z refleksją nad 
sobą. To czas, który można 
wykorzystać na budowa-
nie własnej świadomości. 
Można zadać sobie pytanie: 
kim jestem? I nie poprzestać 
na łatwych odpowiedziach 
typu: uczeń, urzędnik, mat-
ka trójki dzieci, emerytka... 
Trzeba sięgnąć w głąb sie-
bie. Może potrzebna będzie 
przy tym pomoc innych: 
bliskich, księdza, psycholo-
ga... Dlatego zachęcam do 
skorzystania z wakacyjnych 
rekolekcji czy warsztatów.
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Drzwi Domu Rekolekcyjno-
-Formacyjnego na Bielanach 
praktycznie się nie zamykają.
Codziennie spotykają się tu inne 
ruchy i grupy modlitewne
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Parafiada Archidiecezji Warszawskiej

Szukając Mistrza
W Pruszkowie odbyły się dziesiątki 
grupowych i indywidualnych 
potyczek. Nie wymigali się  
nawet księża.

Kuba Stolarski ma 10 lat, je-
go kolega z drużyny Przemek 
Sobol – 11. Pierwszy woli Del 
Piero z Juventusu Turyn, dru-
gi Ronaldo z AC Milan. Chłop-
cy są ministrantami w parafii 
NMP Królowej Świata przy Opa-
czewskiej.

– Trenujemy na salkach przy 
parafii pod opieką ks. Piotra Pa-
łaca i Olka, starszego lektora – 
relacjonuje Przemek, ledwo ła-
piąc oddech po jednym z me-
czów.

16 czerwca na parafiadę 
przyjechał z rodzicami. Mama 
nie opuszcza żadnych zawodów 
i gorliwie kibicuje Przemkowi.

– Niby to tylko gra, ale pod-
czas meczu na eliminacjach die-
cezjalnych tak głośno krzycza-
łam, że następnego dnia stra-
ciłam głos – śmieje się Danu-
ta Sobol.

Tym razem gorący doping 
nie pomógł. Jedna bramka Ku-
by nie wystarczyła, by poko-
nać drużynę gospodarzy, któ-
ra świetnie czuła się na boisku 
pruszkowskiego „Znicza”. Za to 
trochę lepiej było z przeciąga-
niem liny, w co zaangażowa-
li się nawet opiekunowie dru-
żyn i księża, którzy chwycili linę 
tak, jak stali: w sutannach i ko-
loratkach.

– To takie świadectwo bycia 
razem: dowód, że bawić mo-
że się każdy – mówi ks. Sławo-
mir Hermanowicz, którego pod-
opieczni z parafii Świętej Trójcy 

w Belsku Dużym zajęli 
pierwsze miejsce w tej 
dyscyplinie. 

Belszczanie wypa-
dli świetnie także w 
ogólnej klasyfikacji: 
byli trzeci, zdobywa-
jąc 51 punktów. Dru-
gie miejsce i 54 punk-
ty zdobyła parafia Świętego Ja-
kuba Apostoła w Rybiu. Ale 
niekwestionowanym zwycięz-
cą parafiady z 60 punktami na 
koncie została drużyna z pa-
rafii Narodzenia Pańskiego w 
Błoniu. To ona otrzymała pu-
char Prymasa Polski dla najlep-
szej drużyny.

Trudno się dziwić: Do Prusz-
kowa przyjechało z Błonia aż 54 
zawodników – ministranci, lek-
torzy, parafialna schola, a nawet 
niedawno bierzmowana mło-
dzież. Kasia Ociepa i Ania Ku-
rzeja poradziły sobie świetnie 
w skoku w dal. Startowały też 
w innych konkurencjach indywi-
dualnych: biegu na 60 metrów i 
rzucie piłeczką palantową. Każ-
dy z uczestników mógł wybrać 
trzy dyscypliny.

Jednak nikt nie wy-
jechał z parafiady prze-
grany, bo, jak podkre-
ślał podczas homilii ks. 
Adam Zelga, były ka-
pelan reprezentacji Pol-
ski, każdy – nawet jeśli 
nie wygra zawodów – 
może mieć udział w mi-

strzostwie Jezusa. 
– Mistrzami często nazywa-

my sportowców, ale i Jego nazy-
wano Mistrzem. I to jest Mistrz 

wszechczasów, choć bywa lek-
ceważony – mówił do młodzie-
ży ks. Zelga.

To nie koniec zmagań mię-
dzy służbą liturgiczną. Niedosyt 
pozostał, więc niektóre zespoły 
umówiły się na rewanżowe me-
cze, już poza konkursem. Naj-
lepsi sportowcy wezmą udział 
w międzynarodowych finałach 
parafiady, które odbędą się w 
Warszawie w lipcu.

AGATA MADAJ

NASZ JUBILEUSZ
KS. BOGUSŁAW JANKOWSKI, DIECEZJALNY DUSZPASTERZ MŁODZIEŻY
I SŁUŻBY LITURGICZNEJ:
– Za nami już X Parafiada Archidiecezji War-
szawskiej. Co roku uczestniczy w niej około tysiąca 
zawodników z 40 parafii. Od pięciu lat gościmy w 
Pruszkowie. Parafiada przyciąga młodzież do róż-
nych grup parafialnych, bo rozwój religijny zawsze 
idzie w parze z rozwojem fizycznym, emocjonal-
nym i kulturalnym. Ideą imprezy jest wyjście poza sam sport 
i oparcie się na triadzie: stadion – teatr – świątynia. Dlatego 
rozpoczęliśmy Mszą świętą, przeprowadziliśmy konkurs biblij-
ny, wystąpił też zespół muzyczny Trapiści, który jako pierw-
szy wprowadził do kościoła w Podkowie Leśnej Msze święte z 
oprawą młodzieżową. 

Nie słabły 
zagrzewające  
do walki okrzyki. 
Nikt z tysiąca 
uczestników 
jubileuszowej 
parafiady nie 
przegrał…
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Czy w poważnym muzeum można 
taplać się w wodzie, budować 
dom i zadawać dziesiątki pytań? 
A dlaczego by nie?! Trwa konkurs 
na interaktywną ekspozycję dla 
maluchów, która na stałe zagości 
w powstającym na Powiślu 
Centrum Nauki Kopernik.

– Chcemy stworzyć taką wy-
stawę, która rozbudzi w dzie-
ciach ciekawość poznawczą, a 
nawet zasieje w nich pierwia-
stek życiowej pasji – opowia-
da Maja Wasyluk, koordynator 
działu „Najmłodsi” w Centrum 
Nauki Kopernik.

Do zagospodarowania jest 
316 mkw. powierzchni, na któ-
rej przeprowadzać eksperymen-
ty będą mogły maluchy w wieku 
od 3 do 6 lat.

– Dzieci w tym wieku są naj-
bardziej ciekawe świata – mó-

wi Wasyluk. – Chcemy, 
by bawiąc się, mogły 
poznawać go wszyst-
kimi zmysłami: wzro-
kiem, słuchem, doty-
kiem, węchem. Zależy 
nam, by próbując róż-
nych rzeczy, wyrabiały 
w sobie otwartość umy-
słu, umiejętność obser-
wacji, dociekliwość... – 
wylicza.

Żeby chętnie wracały

Warszawskie Centrum Nauki 
Kopernik – wspólny projekt mia-
sta, Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego oraz Minister-
stwa Edukacji Narodowej – to 
pierwsze muzeum w Polsce, w 
którym zwiedzający będą mo-
gli samodzielnie wykonywać do-
świadczenia z różnych dziedzin 
wiedzy. Podobne centra z wy-
odrębnionymi działami dla dzie-
ci istnieją m.in. w Paryżu, Lon-

dynie, Belfaście. Ma-
luchy mogą tam 
na przykład bawić 
się wodą na „wod-
nym stole”. Regu-
lując bieg sztucznej 
rzeki i tworząc dla 
niej ścieżki, pozna-
ją właściwości wo-
dy i prawa fizyki. 
Z kolei podczas 

zabaw konstruk-
torskich – takich jak 
budowa domu – do-
świadczalnie spraw-
dzają, jak łączą się ze 
sobą różne materiały. 
Mali budowniczowie 
uczą się też reguł spo-
łecznego współżycia, 
bo sami muszą podzie-
lić się rolami w ekipie 
budowlanej. Europej-
skie centra to nie mu-
zea, które zwiedza się 
raz w życiu, ale place 
zabaw, do których ma-

luchy chętnie wracają.
– Inne muzea mogą 

być inspiracją dla uczest-
ników konkursu, ale go-
towych pomysłów kopio-
wać nie chcemy – podkre-

śla Maja Wasyluk. – Za-
leży nam na wyłonie-
niu oryginalnego, au-
torskiego projektu.

Pracownicy cen-
trum liczą na udział ab-
solwentów Akademii 
Sztuk Pięknych. Zgło-
szenia udziału w kon-
kursie można nadsy-
łać do 29.06 (formularz 
zgłoszeniowy i regula-
min do pobrania ze stro-

ny www.kopernik.org.pl). Termin 

składania gotowych projektów 
upływa 3.09, więc uczestnicy ma-
ją całe wakacje na opracowanie 
koncepcji wystawy dla najmłod-
szych. Na zwycięzcę czeka 10 tys. 
zł nagrody i autorski nadzór nad 
realizacją wystawy.

Wykonawca 
poszukiwany
Do tej pory w drodze prze-

targu udało się wyłonić wyko-
nawcę dwóch innych części mu-
zeum: działów „Człowiek i śro-
dowisko” oraz „Świat w ruchu”. 
Wykona je  holenderska firma 
Bruns – światowy ekspert w 
tworzeniu interaktywnych wy-
staw. Przed twórcami muzeum 
wciąż stoi jednak najważniejsze 
zadanie: wyłonienie wykonaw-
cy całego budynku. To niezbęd-
ny warunek, by budowa mogła 
wreszcie ruszyć. Wcześniej or-
ganizatorzy długo czekali na de-
cyzję administracyjną Regional-
nego Zarządu Gospodarki Wod-
nej, która była niezbędna do 
projektu wykonawczego, gdyż 
muzeum będzie położone tuż 
nad Wisłą. Teraz kończy się pro-
ces uzyskiwania pozwolenia na 
budowę. Przetarg na wykonaw-
cę ma zostać ogłoszony pod 
koniec miesiąca. Jeśli wszystko 
pójdzie sprawnie, pierwsza ło-
pata pod interaktywne muzeum 
zostanie wbita jeszcze jesienią 
tego roku. Główna część wysta-
wy ma zostać otwarta dla zwie-
dzających w pierwszym kwar-
tale 2009 r. Potem powstanie 
pozostała część wystawienni-
cza, planetarium i pomieszcze-
nia biurowe.

AGATA MADAJ
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ją właściwości wo-
dy i prawa fizyki. 

Popularność 
ubiegłorocznej 
interaktywnej 
wystawy
w Pałacu Kultury 
i Nauki pokazała,
że takie miejsca 
są w Warszawie 
bardzo 
potrzebne

Wystawa jak plac zabaw

Proszę dotykać eksponaty! 
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W poprzednich latach jurorzy konkursu 
World Press Photo chcieli nas utwierdzić 
w przekonaniu, że żyjemy w czasach 
ostatecznych. W tym roku odpuścili.

Na najlepszym spośród 79 tysięcy obra-
zów nadesłanych na 50., jubileuszowy kon-
kurs, po raz pierwszy od kilku lat nie wi-
dzę ani łez, ani krwi, ani śmierci. Ameryka-
nin Spencer Platt, z agencji Getty Images, 
zdjęcie przedstawiające młodych Libańczy-
ków przejeżdżających przez zbombardo-
waną dzielnicę Południowego Bejrutu luk-
susowym kabrioletem  zrobił dzień po za-
wieszeniu broni między Izraelem a Hezbol-
lahem, 15 sierpnia ub.r. Zdaniem przewod-
niczącej jury Michele McNally z „The New 
York Times”, ukazuje ono sprzeczność 
prawdziwego życia pośród chaosu.

Ale są i inne, bardziej dosłowne zdję-
cia: 3. miejscem w kategorii „wydarze-
nia” nagrodzono Mohammeda Ballas. Jego 
zdjęcie przedstawia publiczną egzekucję 
podejrzanego o kolaborację na Zachod-
nim Brzegu Jordanu. Tradycyjnie wśród 
pokazywanych na całym świecie obrazów 
mnóstwo jest śladów konfliktów zbroj-
nych, katastrof, zamachów i innych tra-
gedii. Choć recenzenci słusznie zauważa-
ją, że jest ich jednak znacznie mniej niż w 
ubiegłych latach. Może dlatego, że świat 
jest lepszy albo fotograficy zaczęli zauwa-
żać także jego piękniejszą stronę? Taką na 
przykład, jaką pokazuje zdjęcie nagrodzo-
ne drugim miejscem w kategorii „Ludzie w 
wiadomościach” (reportaż): turyści na pla-
ży Tejita, na hiszpańskiej Teneryfie, poma-

gający imigrantom (autorstwa Arturo Ro-
drigueza z Associated Press).

Nagrody przyznano w 10 kategoriach: 
sprawy współczesne, wydarzenia, życie 
codzienne, sztuka i rozrywka, przyroda, 
wydarzenie sportowe, osobliwości spor-
tu, portrety, wiadomości oraz ludzie. Na 
50. edycję konkursu swoje prace nadesła-
ło ponad 4 tys. fotografów ze 124 krajów. 
Polscy fotoreporterzy przysłali 69 zdjęć, 
ale żadna z prac nie znalazła uznania ju-
ry. Może należałoby się cieszyć. Apokalip-
sa nie spełnia się w Polsce?

 TG

World Press Photo, Pałac Kultury i Nauki, sala im. 
Stefana Kisielewskiego (wejście bezpośrednio z placu 
Defilad), do 30 czerwca, w godz. 9–21, bilety: 12 i 9 
zł. Kolejne ekspozycje w Polsce: 26 października–18 
listopada 2007, Katowice, Górnośląskie Centrum 
Kultury; 23 listopada–16 grudnia 2007, Opole, 
Galeria Sztuki Współczesnej.
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WARSZAWSKI

Zapowiedzi
 ROCZNICA KORONACJI
28 czerwca o godz. 18.00 w sanktu-
arium w Powsinie zostanie odprawio-
na Msza św. z okazji IX rocznicy koro-
nacji obrazu Matki Bożej Tęskniącej. 
Tego dnia parafianie z Powsina bę-
dą też wspominać 250. rocznicę uro-
dzin ks. Jana Pawła Woronicza, któ-
ry w latach 1803–1815 był probosz-
czem powsińskiej parafii. Po Mszy św. 
odbędzie się program słowno-muzycz-
ny poświęcony ks. Woroniczowi, a po 
nim wstąpią z koncertami: chór ka-
tedry lwowskiej oraz lwowska kapela 
pod kierunkiem Edwarda Mosulskiego. 
Wspomnienie koronacji zakończy się 
Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00.

 O BEATYFIKACJĘ 
     PRYMASA TYSIĄCLECIA
28 czerwca o godz. 19.00 w archika-
tedrze św. Jana Chrzciciela, przy ul. 
Świętojańskiej 8, zostanie odprawio-
na Msza św. w intencji rychłej beaty-
fikacji sługi Bożego kard. Stefana 
Wyszyńskiego. 

 ROZWAŻANIE SŁOWA
Na wspólne rozważanie słowa Bożego 
i modlitwę zapraszają 28 czerwca, po 
Mszy św. o godz. 18.30 ojcowie kapucyni 
z ul. Miodowej.

 PIESZO DO ŁAGIEWNIK
5 lipca, po Mszy św. o godz. 8.00, 
sprzed świątyni Opatrzności Bożej w 
Wilanowie wyruszy piesza pielgrzym-
ka do sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Łagiewnikach. Jej organizatorem są 
księża pallotyni z Ożarowa. Zapisy na 
pielgrzymkę przyjmowane będą: 1 lip-
ca po każdej Mszy św. w sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Ożarowie (ul. 
Poznańska 183) i 4 lipca od godz. 
14.00. 4 lipca o godz. 18.00 w oża-
rowskim sanktuarium zostanie odpra-
wiona Msza św. dla pielgrzymów wy-
bierających się pieszo do Łagiewnik. 
Więcej informacji na temat pielgrzym-
ki i jej trasy można uzyskać u prze-
wodnika: ks. Jarosława Buchholza SAC 
– tel. 022 722-10-88, e-mail: miłosier-
dzie@milosierdzie.alte.pl. Księża palo-
tyni zapewniają pielgrzymom nocleg w 
Ożarowie z 4 na 5 lipca. 

 DZIĘKUJĄC ZA ŚWIĘTEGO
24 czerwca o godz. 13.00 w warszaw-
skim kościele ojców bernardynów pw. 
św. Jana z Dukli (ul. Czerniakowska 2/4) 
abp Kazimierz Nycz odprawi Mszę św. 
dziękczynną za kanonizację św. Szymona 
z Lipnicy. Nowy święty został ogłoszony 
w Rzymie 3 czerwca. 

Jeszcze przez tydzień WPP w Warszawie

Fotograficzna apokalipsa

1. Nagroda w kategorii „Wydarzenia”, 
Akintunde Akinleye, Nigeria, Reuters, Mężczyzna 
zmywa z twarzy sadzę po eksplozji rurociągu, 
Lagos, Nigeria, 26 grudnia

2. Nagroda w kategorii „Ludzie 
w wiadomościach”, Oded Bality, Izrael, 
Associated Press, Osadniczka 
mocuje się z izraelskimi żołnierzami, osiedle 
Amona, Zachodni Brzeg Jordanu, 1 lutego

3. Nagroda w kategorii „Ludzie 
w wiadomościach”, Arturo Rodriguez, 
Hiszpania, Associated Press, Turyści pomagający 
imigrantom na plaży Tejita, Teneryfa, Hiszpania, 
30 lipca–3 sierpnia


