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Na plac Piłsudskiego wmaszerowali 
ułani, kirasjerzy (żołnierze ciężkiej 

jazdy) oraz piechota w pełnym umundu-
rowaniu i uzbrojeniu z czasów Księstwa 
Warszawskiego. W ten sposób rozpoczę-
ły się obchody 200. rocznicy powstania 
Księstwa Warszawskiego. Wojsko z epoki 
przemaszerowało do Łazienek, gdzie od-
były się m.in. karaoke pieśni patriotycz-
nych i pokazy kaskaderskie kawalerzystów 
na hipodromie. Księstwo Warszawskie 
utworzył Napoleon Bonaparte z ziem 
drugiego, trzeciego i części pierwszego 
zaboru pruskiego, a w 1809 r. powięk-

szono je o ziemie trze-
ciego zaboru austria-
ckiego. Formalnie było 
to niepodległe państwo 
polskie, ale w rzeczy-
wistości uzależnione od 
Francji. 

7 lipca stolica 
uczciła 200. 
rocznicę 
powstania 
Księstwa 
Warszawskiego

To nie rower, z którego 
można w biegu zejść i 

oprzeć go o drzewo – mówi 
obrazowo jeden z członków 
Zarządu Fundacji Świątyni 
Opatrzności Bożej o pogłos-
kach, że budowa stanęła 1 
lipca. Ale prawdą jest, że ka-
sa fundacji świeci pustkami i 
decyzja o wstrzymaniu budo-
wy musiała w końcu zapaść. 
Świątynia czeka więc na cud 
lub większą ofiarność wier-
nych. Powód do radości mają 
natomiast tzw. tradycjonali-
ści (którzy w Warszawie two-
rzą jeden z najprężniejszych 
ośrodków), bo Benedykt 
XVI zezwolił na sprawowa-
nie Mszy św. w starym rycie. 
Dla tych jednak, którzy wolą 
Mszę św. w języku polskim, 
mamy inną propozycję: za-
chęcamy do noszenia szka-
plerza karmelitańskiego. 

TOMASZ GOŁĄB
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  CHODŹMY na pielgrzymkę… 
 PRĄD Z CYTRYNY i inne cuda

JUBILEUSZ Z NAPOLEONEM

Dzieci i młodzież rywalizują  na stadionie i w teatrze. 
– Chodzi o to, by zaangażować młodzież  w pracę 
nad własnym, harmonijnym rozwojem – tłumaczy 
o. Józef Joniec, pijar, pomysłodawca imprezy.

8 lipca rozpoczęły się finały XIX Międzynaro-
dowej Parafiady Dzieci i Młodzieży. Ponad 3 tys. 
uczestników z Polski i zagranicy bierze udział 
w konkursach sportowych, muzycznych i biblij-
nych. Program parafiady, która zakończy się 15 lip-
ca, obejmuje współzawodnictwo dzieci i młodzie-
ży, pochodzących z parafii polskich i zagranicz-
nych. Tradycyjnie polega na rywalizacji w trzech 
dziedzinach: sporcie, twórczości scenicznej i wie-
dzy biblijno-liturgicznej. Jest to nawiązanie do pa-
rafiadowej zasady rywalizacji w tzw. triadzie „Sta-
dion, Teatr, Świątynia”. Uczestnicy rywalizują ze so-
bą w czternastu dyscyplinach, grach i zabawach ze-
społowych. Na scenie odbywają się konkursy pla-
styczne, muzyczne i geograficzne, a także Przegląd 
Małych Form Teatralnych. Współzawodni-
ctwo biblijno-liturgiczne polegać będzie 
na sprawdzeniu wiedzy na temat Pisma 
Świętego, historii Kościoła, ekumenizmu 
i liturgii. Parafiada rozpoczęła się Mszą 
św. w stołecznym sanktuarium Matki Bo-
żej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach. 
Warszawski finał XIX Międzynarodowej Parafiady 
Dzieci i Młodzieży jest efektem trwającego cały rok 
współzawodnictwa na szczeblu lokalnym, regional-

nym i diecezjalnym. W eliminacjach bra-
ły udział parafie, szkoły, kluby, domy dzie-
cka i placówki opiekuńczo-wychowawcze. 
Wszystkie konkursy parafiadowe przepro-
wadzane są w czterech kategoriach: 11–
13 lat, 14–16 lat, 17–19 lat oraz niepełno-

sprawni. Zawody odbywają się na terenie kampu-
su akademickiego Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego na Ursynowie. TG/ KAI

Finał XIX Parafiady

Walka o ducha i ciało

Parafiada trwa 
do 15 lipca. 
A później... 
cały rok
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Strajk i numer dla pacjentów
STRAJK LEKARZY. Pielęg-
niarki są bliskie porozumienia z 
rządem w sprawie podwyżek pła-
cowych. Lekarze, oprócz podwy-
żek, chcą zapewnień, że także w 
następnych latach ich płace bę-
dą rosły. Na Mazowszu strajkują 
32 szpitale. W zawiązku ze straj-
kiem lekarzy i pracowników służ-
by zdrowia wojewoda mazowie-
cki uruchomił telefon, pod któ-
rym pacjenci mogą zgłaszać sytu-
acje zagrażające życiu i zdrowiu. 
Do urzędników dotarły bowiem 
informacje o nieudzielaniu przez 
strajkujących lekarzy pomocy 
chorym. Teraz pacjent, któremu 

odmówiono koniecznego lecze-
nia, może zgłosić ten przypadek 
pod całodobowym, bezpłatnym 
numerem: 92 87. Wojewoda ma-
zowiecki stwierdził, że strajk pie-
lęgniarek przed kancelarią pre-
miera jest nielegalny, podważa-
jąc tym samym decyzję prezydent 
Hanny Gronkiewicz-Waltz, która 
wydała pozwolenie na założenie 
miasteczka namiotowego. Woje-
woda skierował pismo do prezy-
dent, w którym zobowiązał ją do 
„zdelegalizowania demonstracji”. 
Hanna Gronkiewicz-Waltz twier-
dzi, że według ekspertyz Urzędu 
Miasta, protest jest legalny.

Prezydent w Pogotowiu
KOREPETYCJE. Prezydent 
Hanna Gronkiewicz-Waltz spot-
kała się 6 lipca z wolontariu-
szami (nauczycielami i studen-
tami) udzielającymi korepetycji 
w ramach programu „Pogotowie 
Naukowe”. Program od siedmiu 
lat prowadzi Fundacja „Świat na 
Tak”. „Pogotowie Naukowe” to 
bezpłatne konsultacje i korepe-
tycje dla gimnazjalistów i lice-
alistów, prowadzone w okresie 
wakacji. Korzystają z nich szcze-
gólnie uczniowie przygotowują-
cy się do egzaminów poprawko-
wych, i ci, którzy chcą nadrobić 
zaległości w jakimś przedmiocie, 

a nie mają pieniędzy na korepe-
tycje. Obecnie korzysta z nich ok. 
200 uczniów.

Bezpłatny Internet
ŻOLIBORZ. Na razie tylko 
w jednej dzielnicy i dopiero od 
kwietnia przyszłego roku, ale 
pierwsze jaskółki naprawdę po-
wszechnego dostępu do sieci mu-
szą cieszyć użytkowników. Żoli-
borz jako pierwsza warszawska 
dzielnica będzie oferował miesz-
kańcom darmowy dostęp do sie-
ci. O tym samym myślą Ocho-
ta i Mokotów, a za cztery lata 
bezprzewodowym darmowym In-
ternetem będą mogli się cieszyć 
wszyscy warszawiacy. Jedyny jed-
norazowy wydatek to (oprócz ko-
nieczności posiadania kompute-
ra) modem za kilkadziesiąt zło-
tych. Jest jednak pewien minus: 
oferowany dostęp będzie w jed-
nej z najniższych prędkości. Cóż, 
nie można mieć wszystkiego.

Jeśli szukasz swojej zguby...
WARSZAWA. 120 rowerów, 
biżuteria, sprzęt grający, telefo-
ny komórkowe, a nawe... garn-
ki. Ponad osiem tysięcy przed-
miotów znalezionych na tere-
nie Warszawy czeka na swo-
ich właścicieli. I tylko do koń-
ca roku. Ruszyła akcja odda-
wania przedmiotów przecho-
wywanych w magazynach sto-
łecznego Biura Rzeczy Znalezio-
nych. Od stycznia przedmioty 

przechowywane w latach 2000–
2003 przejdą na własność Skar-
bu Państwa. Aby odebrać zgubę, 
należy udać się do najbliższe-
go Wydziału Obsługi Mieszkań-
ców (adresy na www.warszawa.
um.gov.pl, i szczegółowo opisać 
przedmiot. Najlepiej znać jego 
numer ewidencyjny. Biuro Rze-
czy Znalezionych znajduje się 
przy ul. Dzielnej 15, tel. 636 36 
34, 831 84 88.

Zakaz stadionowy
LEGIA. Szefowie warszaw-
skiej Legii zapowiadają zakaz 
stadionowy i pozwy przeciw 
pseudokibicom, którzy 8 lipca 
wtargnęli na boisko i doprowa-
dzili do przerwania meczu Pu-
charu Intertoto z Vetrą Wilno. 
Mecz pierwszej rundy piłkar-
skiego Pucharu Intertoto został 
przerwany po 45 minutach gry. 

Polski zespół przegrywał 0:2. 
30 chuliganów zostało areszto-
wanych. Członek zarządu Legii 
Warszawa Jarosław Ostrowski 
zapowiedział, że klub zidenty-
fikuje uczestników awantur na 
stadionie Vetry Wilno i zabro-
ni im udziału w meczach. Nie 
wykluczył, że skieruje przeciw 
nim pozwy do sądu.

Wyruszyli do Lichenia
GÓRA KALWARIA. Około 
150 osób wyruszyło 7 lipca od 
grobu założyciela Zgromadzenia 
Księży Marianów, ojca Stanisła-
wa Papczyńskiego, w Górze Kal-
warii, do sanktuarium maryjne-
go w Licheniu. W połowie wrześ-
nia w Licheniu zmarły trzysta lat 
temu zakonnik zostanie beatyfi-
kowany. Przed wyruszeniem na 
trasę wierni wzięli udział we 
Mszy św. w kościele Wieczerzy 
Pańskiej na Mariankach, gdzie 
w 1701 r. pochowano ojca Pap-
czyńskiego. Ks. Paweł Naumo-
wicz, przełożony Polskiej Pro-
wincji Księży Marianów, apelo-
wał do pielgrzymów, by „chrześ-

cijaństwo wziąć na serio, a nie 
iść na kompromisy w swoich ży-
ciowych wyborach i zachowa-
niach”. Do sanktuarium maryjne-
go w Licheniu pątnicy z Góry Kal-
warii dotrą 15 lipca wieczorem. 
Nazajutrz, w święto Matki Bożej 
Szkaplerznej, wezmą udział w 
dziękczynnej Mszy św. w licheń-
skiej bazylice. Licząca prawie 
trzysta kilometrów trasa prowa-
dzi między innymi przez Pusz-
czę Mariańską koło Skierniewic 
– gdzie w 1673 r. o. Papczyński 
założył pierwszy klasztor maria-
nów, a także przez sanktuaria 
maryjne w Domaniewicach koło 
Łowicza i w Brdowie.

Lekarze i pielęgniarki nadal prowadzą strajk

Za kilka lat bezprzewodowy 
darmowy Internet ma być dostępny 
w całej Warszawie
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Program „Pogotowie Naukowe”  
od siedmiu lat prowadzi  
Fundacja „Świat na Tak”
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Zbrojarze wspinają się na szczyt 
dwudziestoparometrowego słupa. 
Montują ostatnie szalunki 
pod kolejny z 32 pochyłych 
filarów, które u szczytu 
wywiną się w kielich, 
utrzymujący planowany 
Instytut Jana Pawła II. 
Stąd, z tarasu dookoła szczytu 
świątyni, widok będzie zapierał 
dech w piersiach. Będzie?

Robotnicy mają coraz wię-
cej wątpliwości. Podobnie 
wielu kapłanów, którzy pod 
koniec czerwca podczas spot-
kania z dziekanami usłyszeli 
od abp. Kazimierza Nycza, że 
budowa zostanie zatrzymana. 

Historia się powtarza

Nie ma szczęścia nasze na-
rodowe wotum. Może dlate-
go, że według prawideł ży-
cia duchowego jest tak wiel-
kim dziełem, że sprzymierza-
ją się przeciwko niemu wszel-
kie siły?

Na to pytanie nikt nie od-
powie. Ale przecież historia 
świątyni, do której budowa-
nia naród Polski podchodził 

już trzy razy, musi bu-
dzić wątpliwość. Dla-
czego przez 200 lat 
nie udaje się zreali-
zować testamentu po-
przednich pokoleń?

Decyzje o budo-
wie najpierw krzyżo-

wała historia: w 1792 r. woj-
ska rosyjskie i zabory, później  
szalejąca inflacja po 1921 r., 
wreszcie wojna. Teraz, kie-
dy po 200 latach od pierw-
szych prób złożenia dzięk-
czynienia „najwyższemu losa-
mi narodów Rządcy”, na no-
wo ideę tę podjął kard. Józef 
Glemp Prymas Polski (wspar-
ty sejmową uchwałą z 23 paź-
dziernika 1998 r.), idei Świą-
tyni Opatrzności Bożej zno-
wu grozi to, że nie zostanie 
zrealizowana. Choć niewielu 
dopuszcza myśl, by budowy, 
która dotarła blisko do poło-
wy, można było nie ukończyć. 
Ale już jest pewne, że nie na-
stąpi to szybko.

Czekając 
na lepsze czasy
Tej decyzji nie było ła-

two podjąć. Ale też abp Ka-
zimierz Nycz wiedział, że ar-

chidiecezja warszaw-
ska nie udźwignie sa-
ma budowy wotum, 
którego koszt szaco-
wany jest na 110 mln 
złotych. Musi się tym 
zająć tylko i wyłącz-
nie powołana do te-
go Fundacja. Z dru-
giej strony metropo-

lita warszawski musiał rozwa-
żyć imponujący wysiłek wier-
nych, których datki były do 
tej pory jedynym źródłem fi-
nansowania budowy. Mury 
wznoszonej świątyni pochło-
nęły już bowiem kilkadziesiąt 
milionów, o czym zaświad-
czają wmurowane w dolnej, 
czynnej już, części świątyni 
dziesiątki tabliczek z nazwi-
skami fundatorów.

Wbrew medialnym donie-
sieniom, na świątynię nie wy-
dano do tej pory nawet zło-
tówki z publicznych pienię-
dzy. Mimo iż Sejm dwukrot-
nie zapisał w budżecie: naj-
pierw 20, potem 40 mln zł. 
Problem w tym, że posło-
wie hojnej „dotacji” nie kon-
sultowali z zainteresowany-
mi, w efekcie czego nie da się 
jej przeznaczyć na cele kultu, 
a jedynie na planowane Mu-
zeum Jana Pawła II. A nawet 
ono nie może być jeszcze bu-
dowane, bo według projektu 
zaczyna się dopiero powyżej 
24. metra świątyni. W dodat-
ku ustawę zaskarżyli do Try-
bunału Konstytucyjnego po-
słowie SLD.

Wygląda na to, że wotum 
narodu musi poczekać na lep-
sze czasy. Albo na cud.

TOMASZ GOŁĄB
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Budowa świątyni w Wilanowie stanie pod koniec listopada. Chyba że stanie się cud

Wilanów bez Opatrzności?

Konstrukcja 
pochyłego słupa 
jest bardzo 
skomplikowana. 
Budowy 
nie można 
wstrzymać, 
zanim nie 
powstanie ich 32

Z ks. dr. Januszem 
Bodzonem, wice-
prezesem Fundacji 
Budowy Świątyni 
Opatrzności Bożej, 
rozmawia Tomasz 
Gołąb.

TOMASZ GOŁĄB: Czy 
prace na budowie 
Świątyni zostaną 
wstrzymane?

KS. JANUSZ BODZON: – Koniecz-
ność przerwania prac wynika z 
braku środków na kontynuowa-
nie budowy. Przerwanie jej na 
obecnym etapie jest jednak nie-

wskazane ze wzglę-
dów technologicz-
nych. Wykonywane 
teraz elementy (słu-
py) nie są gotowe i 
mogłyby się zawalić. 
Sytuacja jest trudna, 
ale robimy wszystko, 
aby kontynuować 
prace do momen-
tu, w którym będzie 
możliwa tzw. prze-
rwa technologiczna.

Budowa już była raz wstrzy-
mywana, w 2004 r. Na jakim 
etapie są dzisiaj prace bu-
dowlane?

– Budowa nigdy nie była 
wstrzymywana. Raz tylko pod 
koniec 2003 r. przerwano pra-
ce i przerwa trwała do poło-
wy 2005 r. Powodem był brak 
pieniędzy.

Na budowie świątyni ak-
tualnie trwa wylewanie ele-
mentów nośnych – żelbe-
towych słupów, na których 
oprze się kopuła świątyni. 
Do chwili obecnej wykonano 
połowę podpór. Ściany ob-
wodowe (zewnętrzne) świą-
tyni zostały doprowadzone 
do wysokości ok. 20 metrów. 
Trwają prace pomiędzy 20. i 
24. metrem.

Czy teraz istnieje niebezpie-
czeństwo, że świątynia w ogó-
le nie zostanie ukończona?

– Kontynuowanie budowy za-
leży od posiadanych funduszy. 
Do ukończenia świątyni w stanie 
surowym potrzeba ok. 45 mln zł, 
licząc według dzisiejszych cen 
materiałów i robocizny. Liczymy, 
że tak jak dotychczas ofiarność 
tych, którym budowa leży na 
sercu, pozwoli na ukończenie 
tego dzieła. Miesięczne wydat-
ki zależą od tempa prac i rodza-
ju wykonywanych robót. Sza-
cunkowo potrzeba co miesiąc 
2–3 mln zł. 

Co dalej ze Świątynią? 
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To nie jest tak, że ka-
płan stoi tyłem do wier-
nych. Istotne jest, że 
składa ofiarę Mszy św. 

zwrócony wraz z wiernymi w kie-
runku wschodnim – poprawia 
mnie Maciej Przepióra, gdy py-
tam o charakterystyczne elemen-
ty Mszy trydenckiej.  – W pieśni 
Zachariasza czytamy, że stamtąd 
przychodzi Chrystus – „wscho-
dzące Słońce”. W starych koś-
ciołach, np. w Bazylice św. Piotra 
w Rzymie, prezbiterium było za-
wsze po stronie wschodniej – 
przypomina.

Maćka spotykam w niedzie-
lę 1 lipca kilka minut po trzy-
nastej przed małym kościółkiem 
pod wezwaniem św. Benona na 
Nowym Mieście. Studiuje biolo-
gię na Uniwersytecie Warszaw-
skim. W niedzielę służy do Mszy 
św. w klasycznym rycie rzymskim. 
Jedyna taka w stolicy jest odpra-
wiana o godzinie 13.30 właśnie u 
św. Benona.

– W starym kalendarzu obcho-
dzimy dziś niedzielę Przenajdroż-

szej Krwi Pana Jezusa, więc bę-
dzie jeszcze uroczyściej niż zwy-
kle. Trzeba przygotować kadzid-
ło, ustawić świece, poinstruować 
innych ministrantów, jak ustawić 
procesję – wyjaśnia Maciek.

Mój duchowy dom

Przed sześciu laty na sta-
rą Mszę Maćka zabrał kolega 
z liceum.

– Gdy człowiek przychodzi 
pierwszy raz, jest trochę skon-
fundowany – przyznaje. – Ale 
stopniowo uświadamiałem so-
bie, że miliony katolików przez 
wieki modliło się w tym rycie i 
uświęcało się w taki sposób. Ja 
odkryłem tu swój duchowy dom 
– mówi z przekonaniem.

W liturgii zachwycił go naj-
bardziej moment ciszy pod-
czas konsekracji. Podoba mu 
się też, że wierny może słu-
chać Mszy, którą szeptem od-

prawia kapłan lub w ciszy roz-
ważać jej tajemnice.

– Nieznajomość łaciny nie 
jest przeszkodą – podkreśla.

Sprawowane w ciszy miste-
rium urzekło także byłego mar-
szałka Sejmu Marka Jurka, któ-
ry jest stałym bywalcem „starej” 
Mszy u św. Benona.

– To bardzo teocentrycz-
na liturgia, zwrócona ku Bogu, 
podkreślająca świętość miejsca 
i fakt realnej obecności Jezu-
sa Chrystusa – mówi „Gościo-
wi Niedzielnemu” Marek Jurek. 
– Przede wszystkim to liturgia 
oryginalna, owoc nie projektu, 
ale organicznego wzrostu od 
początków rzymskiego chrześ-
cijaństwa. Ma bardzo podobny 
charakter do innych liturgii tra-
dycyjnych – żywych na Wscho-
dzie i raczej historycznych na 
Zachodzie. Dzięki temu, że nie 
ogranicza się do słów, choć jest 
bardzo biblijna, ma miejsca ci-
szy, jest bardzo kontemplacyj-
na. Ta liturgia przenika całe ży-
cie chrześcijańskie – dodaje.

Młodzi wierzą 
po staremu
Stałe grono, które gromadzi 

się wokół Mszy trydenckiej, liczy 
dziś około stu osób. Inni przy-
chodzą okazjonalnie, ale niewiel-
ka świątynia zawsze szczelnie się 
wypełnia.

– Zainteresowanie 
znacznie wzrosło przez 
ostatni rok z powo-
du pytań o starą litur-
gię, możliwość jej po-
wszechnego powrotu 
czy miejsca łaciny we Mszy świę-
tej – mówi ojciec Krzysztof Stę-
powski, redemptorysta – rektor 
kościoła św. Benona, mianowa-
ny przez kard. Józefa Glempa do 
sprawowania w Warszawie kla-
sycznej Mszy św.

Msze św. w starym rycie są 
odprawiane w stolicy od 11 lat. 
Przez osiem lat celebrował je 

ks. prałat Jan Szymbor-
ski m.in. w Res Sacra 
Miser na Krakowskim 
Przedmieściu i w para-
fii Nawiedzenia NMP. 
Od pięciu lat związana 

z nimi społeczność spotyka się 
u św. Benona. Znalazła tu spo-
kojne schronienie, choć kościół 
ze względu na posoborową ar-
chitekturę ołtarza nie pozwala 
wydobyć całego piękna klasycz-
nej liturgii. Oprócz niedzielnej 
Mszy św. wierni celebrują też 
święta i pierwsze piątki miesią-
ca, spotykają się na dorocznych 

Wraca Msza święta w klasycznym rycie rzymskim

Czas odkurzyć babcine mszaliki
Łacina, odwrócony tyłem 

do wiernych ksiądz w birecie 
i ministranci w sutannach 

– tyle wiemy o Mszy świętej 
w starym rycie. 
– Ale nie to jest 

najważniejsze! – 
podkreślają jej uczestnicy. 

Właśnie doczekali się 
dokumentu Ojca Świętego 

pozwalającego  
na powszechniejsze 

sprawowanie  
„Mszy świętej  

wszech czasów”.

Kapłan składa 
ofiarę Mszy św. 
zwrócony 
na wschód

9-letniego Ignacego 
do ministrantury zachęcił tata
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pielgrzymkach „Christianitas” do 
Czerwińska, w grupie biało-czar-
nej pielgrzymują także wspólnie 
na Jasną Górę. 

Stary ryt przyciąga szczegól-
nie młodych ludzi, którzy uro-
dzili się już po soborowej refor-
mie, lecz fascynują się dawną po-
bożnością. Spotkać można też 
konserwatywne środowisko pra-
wicowe.

– Widocznie wierni o przeko-
naniach narodowo-politycznych 
mają większą potrzebę łączno-
ści z liturgiczną tradycją Kościo-
ła, ale przyjść może każdy, a pod-

czas Mszy św. nie są przekazywa-
ne żadne treści polityczne – za-
pewnia ojciec Krzysztof.

Dotychczas bez ślubu

Ci, którzy zasmakowali Mszy 
trydenckiej, przyprowadzają na 
nią swoje rodziny i znajomych. 
Zofia Witosek była chrzczona w 
starym rycie. Po latach zetknęła 
się z tą liturgią u benedyktynów 
we Francji. Dziś do św. Benona 
przychodzi z gromadką dzieci. 
Wszystkie, jak ich mama, sakra-
ment chrztu św. otrzymały w kla-
sycznym rycie. Dzieci marszałka 
Marka Jurka podczas starej Mszy 
przystępowały do swojej Pierw-
szej Komunii Świętej.

Wielu wiernych chciałoby też 
móc korzystać z sakramentu mał-
żeństwa w starym rycie. Ale jak 
dotąd ich prośby spotykały się z 
odmową biskupów.

– Kuria diecezjalna pozwa-
la nam celebrować według daw-
nego zwyczaju sakrament chrztu 
św., ale dotychczas odmawiała 
celebrowania sakramentu mał-
żeństwa w starym rycie – przy-
znaje ojciec Krzysztof.

Zgodę na udzielenie sakra-
mentu małżeństwa podczas sta-
rej Mszy św. otrzymali za to Be-
ata i Jan Budzyńscy z Lublina. Ich 
ślub w czerwcu 2004 roku w lu-
belskim kościele Świętego Ducha 
po raz pierwszy od 50 lat odpra-
wiono w tradycyjnej liturgii. 

– Dla kogoś, kto uczestni-
czy w klasycznej Mszy św., na-
turalną konsekwencją jest przy-
jęcie sakramentu małżeństwa w 
starym rycie – tłumaczy Jan Bu-
dzyński.

Beata i Jan utorowali drogę in-
nym parom w diecezji lubelskiej. 
Niedawno ochrzcili w tym ry-
cie córkę Teresę. Teraz w swoim 
środowisku przygotowują się do 
sprawowania „po staremu” sakra-
mentu pokuty. Ale nie we wszyst-
kich diecezjach wierni mieli do 
tej pory otwartą drogę. Biskupi 

w diecezji gdańskiej i warszaw-
sko-praskiej, mimo próśb zain-
teresowanych, w ogóle nie ze-
zwolili na odprawianie tradycyj-
nej Mszy.

Doczekali się

Trudno się zatem dziwić, że 
tradycyjne środowiska z niecierp-
liwością oczekiwały na długo za-
powiadany dokument Benedykta 
XVI, który pozwoli na powszech-
niejsze sprawowanie Mszy św. w 
klasycznym rycie rzymskim. W 
ubiegłą niedzielę wierni z koś-
ciółka św. Benona przy biciu 
dzwonów odśpiewali Te Deum 
przed Najświętszym Sakramen-
tem, dziękując Bogu za decyzję 
Ojca Świętego.

– To wielka radość dla na-
szej społeczności. Wielu z nas 
oczekiwało „uwolnienia” starej 
Mszy  i modliło się o to, ale nie 
wszyscy spodziewali się, że do-
czekają tego historycznego mo-
mentu – mówi o. Krzysztof. 

Teraz potrzeba czasu, by 
zmiany weszły w życie. Może 
stopniowo przybędzie kościo-
łów, gdzie np. jedna z Mszy św. 
sprawowana będzie w starym 

porządku. Choć pojawia się też 
wiele pytań, m.in. o to, kto przy-
gotuje kapłanów, albo jak pogo-
dzić mszalne czytania i święta 
kościelne, które nie zawsze po-
krywają się w obu rytach.

Niezależnie od tego miłośni-
cy klasycznej Mszy św. liczą, że 
dzięki dokumentowi przestaną 
być traktowani jak eksponaty w 
liturgicznym skansenie. Ich zda-
niem większy dostęp do „starej” 
Mszy może też uczulić na zanie-
dbania, które – głównie na Za-
chodzie – wkradły się do nowej 
liturgii przy zbyt pośpiesznym 
wprowadzaniu zaleceń Soboru 
Watykańskiego II.

Papieski dokument mo-
że stać się także impulsem do 
wznowienia starego mszaliku 
rzymskiego z tłumaczeniem na 
język polski. Podobno matry-
ce do niego przechowywane są 
wciąż przez tynieckich benedyk-
tynów. Na razie mszał jest towa-
rem deficytowym, a miłośnicy 
Mszy łacińskiej muszą zadowo-
lić się mszalikami wydobytymi z 
babcinej szafy, wyszperanymi w 
antykwariatach lub wylicytowa-
nymi na całkiem współczesnym 
internetowym Allegro. 
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Wraca Msza święta w klasycznym rycie rzymskim

Czas odkurzyć babcine mszaliki

List Ojca Świętego jest wielką radością, ale i zadaniem dla 
wiernych i kapłanów związanych z tradycyjną Mszą św., 

bo nie możemy tych liturgicznych skarbów Kościoła zacho-
wać tylko dla siebie, lecz mamy promieniować nimi na in-
nych. Czas pokaże, z jaką dynamiką ten dokument będzie 
wprowadzany w życie. Wymaga to odpowiedniej formacji li-
turgicznej w seminariach, życzliwości księży proboszczów i 
zaangażowania wiernych, którzy zatroszczą się choćby o od-
powiednie przygotowanie kościoła. Motu prioprio dopusz-
cza też sprawowanie innych sakramentów, a nawet pochów-
ku na sposób tradycyjny, a tego wszystkiego trzeba się po 
prostu nauczyć.

MOIM 
ZDANIEM

O. KRZYSZTOF STĘPOWSKI

rektor kościoła św. Benona
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Karmelitański jest najbardziej znany. 
Ale istnieje jeszcze co najmniej
szesnaście innych. Nie tylko 
związanych z Jezusem i Maryją,
lecz również ze św. Dominikiem, 
Józefem czy Benedyktem.
Od ośmiu wieków szkaplerz
nie wychodzi z mody. 

Objawiła go Matka Boża św. 
Szymonowi Stockowi, generało-
wi karmelitów. Prosił Ją o obro-
nę zakonu przed grożącą mu ka-
satą. Maryja dała słowo, że kto 
będzie miał szkaplerz na sobie 
w godzinie śmierci, nie zosta-
nie potępiony. Oprócz tego każ-
dy, kto go nosi, może liczyć na 
obronę Maryi w trudnych i nie-
bezpiecznych sytuacjach życia na 
ziemi, a w najbliższą sobotę po 
śmierci na wybawienie z czyśćca. 
Szkaplerz szybko zyskał popular-
ność nie tylko wśród karmelitów, 
ale też wśród świeckich i ducho-
wieństwa. Nosili go polscy kró-
lowie, nosił od dzieciństwa do 
śmierci Jan Paweł II. 

Zmniejszył się rozmiar

Pierwotną formę szkaplerza 
ubierają dziś jedynie niektórzy 
zakonnicy. Zakładają go przez 
głowę na habit – jedna część 
materiału opada na piersi, a 
druga na plecy. Częściej spot-

kamy się ze szkaplerzem w for-
mie dwóch niewielkich prosto-
kątnych kawałków tkaniny, po-
łączonych sznurkiem, albo ze 
szkaplerznym medalikiem: na 

jednej stronie wizerunek Mat-
ki Bożej, na drugiej Serca Pa-
na Jezusa.

Szkaplerz można przyjąć 
w każdym zakonie karmeli-
tów, ale również z rąk „zwy-
kłego” księdza, specjalnie do 
tego upoważnionego. Odbywa 
się to najczęściej podczas uro-
czystości szczególnych dla za-
konu, np. MB Szkaplerznej 16 
lipca. Nałożenie szkaplerza od-
bywa się według ściśle określo-
nej formuły.

Skuteczna obrona
– Wiem, że jestem otoczona 

bezpośrednią opieką Maryi – mó-
wi Ula Uljasz, która jedenaście lat 
temu przyjęła szkaplerz karmeli-
tański. Wpływa na całe jej życie.  
Jest pomocnikiem egzorcysty. Ra-
zem z kapłanem modli się nad 
zniewolonymi i opętanymi. Dla-
tego, jak mówi, była wielokrotnie 
dręczona przez szatana. – Diabeł 
szczególnie boi się Matki Bożej, 
a szkaplerz to szata zapewniają-
ca skuteczną obronę przed jego 
atakami. Mogę więc czuć się bez-
pieczniej – uważa. 

Szkaplerz nie jest czymś w ro-
dzaju talizmanu, który wystarczy 
jedynie mieć przy sobie.

– To moje codzienne życie 
ma mi zapewnić zbawienie. Dla-
tego szkaplerz trzeba nosić świa-
domie. Gdy rano wstaję i mówię: 

w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świę-
tego, to dlatego że chcę w ra-
ju spotkać się z Trójjedynym Bo-
giem – zwierza się Ula. – Szka-
plerz jest zewnętrznym, nama-
calnym znakiem Bożej opieki. 
Ale najważniejsze i tak dzieje się 
w sercu – dodaje.  ŁK

Były silne, twórcze. Nie spę-
dzały czasu wyłącznie na mod-

litwie i kontemplacji, choć starały 
się zmieniać świat. „Niepokorne 
święte” to opowieść o kobie-
tach od średniowiecza do współ-
czesności, m.in. Hildegardzie z 
Bingen, Joannie d’Arc, Edycie 
Stein czy Matce Teresie. Joanna 
Petry-Mroczkowska – doktor fi-
lologii romańskiej, tłumaczka, 
eseistka, krytyk literacki, autor-
ka książek „Amerykańska wojna 
kultur” (Biblioteka „Więzi”, 1999) 

oraz „Siedem grzechów głównych 
dzisiaj” – tym razem opisuje mało 
znane szczegóły życia kobiet, któ-
re wyprzedzały swoją 
epokę. Można powie-
dzieć, że były prekur-
sorkami feminizmu. 
Żywoty misjonarki 
Franciszki Cabrini, 
Ludwiki de Marillac, 
założycielki Sióstr 
Miłosierdzia, czy 
Dorothy Day, pi-
sarki, pacyfist-

ki i twórczyni pisma „Catholic 
Worker” pokazują, że do świę-
tości można dochodzić różny-
mi drogami. „Świętość to zgoda 

na to, by Bóg dzia-
łał przeze mnie” – 
przypomina autorka 
na początku książki. 
Nie jest perfekcjoni-
zmem, biciem moral-
nych rekordów, wy-
zbywaniem się wad i 
słabości, nie łączy się z 
wybitnym talentem. Jest 

ogołoceniem, robieniem miejsca 
Bogu. Joanna Petry-Mroczkowska 
mieszka głównie w Stanach 
Zjednoczonych i pisze przeważ-
nie na temat kultury amerykań-
skiej oraz chrześcijańskiego femi-
nizmu. Publikuje także w „Znaku”, 
„Więzi”, „Ethosie”, „W drodze” i 
„Tygodniku Powszechnym”. Dla 
Czytelników, którzy dodzwonią 
się do naszej redakcji w ponie-
działek, 16 lipca, po godz. 12 (tel. 
621 57 99), mamy trzy egzempla-
rze książki. 
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Książki dla czytelników

Nietypowo o świętości

re wyprzedzały swoją 
epokę. Można powie-
dzieć, że były prekur-
sorkami feminizmu. 
Żywoty misjonarki 
Franciszki Cabrini, 
Ludwiki de Marillac, 

mi drogami. „Świętość to zgoda 

na początku książki. 
Nie jest perfekcjoni-
zmem, biciem moral-
nych rekordów, wy-
zbywaniem się wad i 
słabości, nie łączy się z 
wybitnym talentem. Jest 

Czuję, że Maryja jest przy mnie 
– mówi Ula Uliasz, która nosi 
szkaplerz w formie niewielkiego 
medalika

Szkaplerze nosili królowie i Jan Paweł II. A może każdy z nas

To nie talizman

PRZYWILEJE 
SZKAPLERZA 

KARMELITAŃSKIEGO 
1. Kto umrze odziany szkaplerzem 
świętym, nie zostanie potępiony; 
2. Noszący szkaplerz jako czciciel 
Matki Bożej zapewnia sobie Jej opie-
kę, co do duszy i ciała w tym ży-
ciu i szczególną pomoc w godzi-
nie śmierci; 
3. Każdy, kto pobożnie nosi szkaplerz 
i zachowuje czystość według sta-
nu, zostanie wybawiony z czyśćca w 
pierwszą sobotę po swojej śmierci; 
4. Ci, którzy należą do Bractwa 
Szkaplerznego, są duchowo złącze-
ni z zakonem karmelitańskim i ma-
ją udział w jego dobrach duchowych 
za życia ziemskiego i po śmierci, a 
więc we Mszach świętych, Komuniach 
św., umartwieniach, modlitwach, po-
stach itp.
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Blokowiska – kawałek sztuki

Człowiek z wielkiej płyty
Ani z żelaza, ani z marmuru... 
Z betonu. Po prostu mieszkaniec 
blokowisk z wielkiej płyty. Czy 
odchodzi do przeszłości?

Ten, kto w latach 70. czy 
80. dostał spółdzielcze M, był 
szczęściarzem. To nic, że cze-
kał na nie latami, że mieszka-
nie miało ślepą kuchnię, krzy-
we ściany i było na dziesiątym 
piętrze, a winda dojeżdżała tyl-
ko do dziewiątego. Kluczyki 
do własnego M to była pełnia 
szczęścia.

– Teraz to nawet trudno so-
bie wyobrazić, bo można wybie-
rać w płytkach, wannach, kra-
nach…. – mówi Bogdan Wron-
kowski z Ursynowa. – A jak ja od-
bierałem  mieszkanie w 1972 r., 
to się cieszyłem, bo majster po-
łożył kafelki w łazience. Patrzę: 
wszystkie zielone, a trzy są sza-
re. Majstrowi zielonych zabrakło, 
więc położył inne od sąsiada. Po 
prostu: Alternatywy 4…

Czy mieszkania z wielkiej 
płyty to był dopust Boży, czy też 
można w nich dostrzec jakieś 
artystyczne piękno? Do tej po-
ry nawet nie zastanawiano się 
nad takim pytaniem. Dopiero w 
2001 r. architekt i historyk sztu-
ki Andrzej Basista napisał książ-
kę „Betonowe dziedzictwo. Ar-
chitektura w Polsce czasów ko-
munizmu”. Teraz w warszaw-
skim Centrum Sztuki Współ-
czesnej możemy oglądać wy-
stawę, której inspiracją stała się 
właśnie praca Basisty. 

Artyzm mrówkowców

Zrobiony z białej włóczki blok, 
długi na kilka metrów, przypomi-
na miniaturę najdłuższego blo-
ku w Warszawie – ciągnącego się 
na 508 metrów domu przy ul. Ki-
jowskiej 11. Mieszkańcom Kato-
wic przypominać będzie zapew-
ne Seperjednostkę, czyli blok-jam-
nik zbudowany w samym centrum 
miasta. Na drutach wydziergano 
też replikę najdłuższego w Polsce 
mrówkowca, który znajduje się w 
Gdyni. Jej autorką jest Julita Wój-
cik, która w tym domu spędziła 
dzieciństwo. 

Na wystawie można też obej-
rzeć zdjęcia lotnicze blokowisk, 
fotosy bloków, wnętrza domów, 
a nawet oryginalną wielką pły-
tę, która była przebojem komuni-
stycznego budownictwa. Przy sta-
nowiskach komputerowych zwie-
dzający mogą posłuchać wypowie-
dzi architektów, którzy kiedyś bu-

dowali z prefabrykatów, 
wśród nich budownicze-
go Północnego Ursyno-
wa Marka Budzyńskie-
go. Na zdjęciach  opo-
wieść o tym, jak budo-
wano betonowe miasta. 
Ale są też zdjęcia współ-
czesne: ciągnące się ru-
ry ciepłownicze, obwieszone pra-
niem balkony, ściany budynków 
opanowane przez grafficiarzy… 

Ten z pozoru mało atrakcyj-
ny świat był inspiracją dla wielu 
reżyserów. Fragmenty ich filmów 
można zobaczyć na wystawie, po-
dobnie jak dokumenty reporter-
skie WFDiF.

Blokersi i niunie

Blokers to ciemna strona wiel-
kich osiedli. To ktoś mieszkający 
w blokowisku, mający konflikty z 
prawem, nadużywający czego się 
da, nieprzychylnie nastawiony do 

osób starych lub słabych. Filozo-
fia blokersa nie jest skomplikowa-
na: napić się, poderwać „niunię” i 
się zabawić. Pokazują to zdjęcia 
imprez, balang, picia piwa na klat-
kach schodowych…

Jest też inna strona bokowisk, 
której mogą tylko pozazdrościć 
dzisiejsze dzieci z osiedli strze-
żonych i apartamentów. To po-
dwórko. Z metalowymi drabinka-
mi, huśtawką i bramkami do piłki 
nożnej. Ale nie o sprzęty przecież 
chodzi. To miejsce zabawy „po 
szkole”, spotkań, pierwszych ran-
dek, sąsiedzkich pogaduszek.

Dlatego autorom 
wystawy w CSW zale-
żało na wydobyciu swo-
istej kultury, klimatu 
osiedli z wielkiej pły-
ty. Na zdjęciach znala-
zły się bloki ozdobio-
ne rysunkiem polnych 
kwiatów, makiety z ko-
lorowymi elementami, 

podświetlone wnętrza… I to nie 
jest tylko artystyczny zamysł. Pa-
miętamy świetlne krzyże, zrobio-
ne przez mieszkańców wielopię-
trowych bloków, które wyrażały 
smutek po śmierci Jana Pawła II, 
ale też niezwykłą sąsiedzką soli-
darność w tej żałobie. 

Bloki pod ochroną

Czy bloki z wielkiej płyty i in-
ne budownictwo czasów komu-
nistycznych należy chronić? Nie-
którzy, uważając, że tak, z ża-
lem przyjęli decyzje o wyburzeniu 
warszawskiego Supersamu przy 
pl. Unii Lubelskiej. Już kilka lat te-
mu warszawski Oddział Stowarzy-
szenia Architektów Polskich przy-
gotował wykaz budynków, zbu-
dowanych w Warszawie w latach 
1945–89, które – zdaniem archi-
tektów – należałoby otoczyć opie-
ką konserwatora. Ich śladem po-
szły inne miasta, które też chcą 
chronić „betonowe dziedzictwo”.

JOANNA JURECZKO-WILK

Wystawa „Betonowe dziedzictwo. 
Od Corbusiera do blokersów” 
– Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Al. 
Ujazdowskie 6, czynna do 9 września 
codziennie z wyjątkiem poniedziałków. 
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Z włóczki, kartonu 
i na filmach 
Polskich Kronik 
Filmowych
Poniżej: Życie 
w blokowiskach 
nie musi być szare



Od kilku tygodni piszemy o zmianach 
personalnych w archidiecezji warszawskiej. 
Dziś kolejne nominacje.

Do tej pory z przyjemnością informo-
waliśmy o neoprezbiterach, wyświęconych 
przez abp. Kazimierza Nycza pod koniec 
maja, a także o proboszczach i wikariu-
szach, którzy zostali skierowani na nowe 
parafie. Dziś pora na inne nominacje.

Kilku kapłanów archidiecezji pod ko-
niec czerwca zostało skierowanych na stu-
dia: ks. Maciej Czapliński – do Hiszpa-
nii (Pampeluna); ks. Jacek Grabowski – do 
Rzymu celem dokończenia i obrony pracy 
doktorskiej; ks. Marcin Łyźniak (mianowa-
ny rezydentem par. Świętej Rodziny w Ka-

mionce) – na studia doktoranckie; ks. Piotr 
Pietrzak (mianowany rezydentem par. św. 
Anny w Wilanowie)  – na studia dokto-
ranckie na UKSW; ks. Arkadiusz Szczesny 
(mianowany rezydentem w par. św. Małgo-
rzaty w Łomiankach) – na studia doktoran-
ckie na UKSW oraz ks. Przemysław Śliwiń-
ski – na studia do Włoch (Rzym). Ks. pra-
łat Janusz Strojny, dotychczasowy wice-
rektor Wyższego Metropolitalnego Semi-
narium Duchownego w Warszawie, został 
rezydentem par. św. Stanisława Kostki. Je-
go następcą został ks. prałat Tadeusz So-
wa, dotychczasowy proboszcz par. św. An-
ny w Wilanowie.

Ojcem duchownym duchowieństwa ar-
chidiecezji warszawskiej został ks. prałat 
Jan Sikorski. Ks. prałat Sławomir Kawecki, 
dotychczasowy kapelan Portu Lotniczego 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie, zo-
stał rektorem Misji Polskiej w Szwajca-
rii, na miejsce ks. prałata Włodzimierza 
Czerwińskiego, który został skierowany 
do pracy duszpasterskiej w tym kraju. Dy-
rektorem Caritas Archidiecezji Warszaw-
skiej został ks. Zbigniew Zembrzuski, do-
tychczasowy prefekt warszawskiego se-
minarium, a na jego miejsce abp Kazi-
mierz Nycz powołał ks. Krzysztofa Szwar-
ca, dotąd rezydenta par. św. Szczepana w 
Raszynie. Ks. Marcos A. Nascimento Silva, 
wikariusz par. NMP Matki Kościoła, zo-
stał prefektem studiów w Archidiecezjal-
nym Misyjnym Seminarium „Redemptoris 
Mater”, a ks. Zbigniewa Stefaniaka, do-
tąd wikariusza par. Zesłania Ducha Świę-
tego, mianowano rezydentem tej parafii i 
kapelanem Portu Lotniczego im. Frydery-
ka Chopina w Warszawie, Polskiej Agen-
cji Żeglugi Powietrznej oraz Polskich Li-
nii Lotniczych LOT.

Arcybiskup Warszawy skierował tak-
że kilku kapłanów do pracy duszpaster-
skiej za granicę: ks. Sławomira Wojcie-
chowskiego, proboszcza par. św. Floria-
na w Brwinowie, do Anglii, ks. Andrzeja 
Goska z par. św. Anny w Grodzisku Maz. 
do Słowenii (Lubljana), ks. Piotra Kaczma-
rowskiego z par. Chrystusa Króla Wszech-
świata w Piastowie do Rosji, ks. Marka 
Nasiłowskiego z par. św. Mikołaja w War-
ce do Algierii, ks. Zbigniewa Porzeziń-
skiego z par. Dobrego Pasterza – do Szko-
cji, a ks. Roberta Sawę z par. św. Augusty-
na – do Francji. TG
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WARSZAWSKI

ZapowiedziNowe zadania dla kapłanów

Na studia, za granicę...

Ks. Sławomir Kawecki przez ostatnie lata 
był kapelanem portu lotniczego na Okęciu. 
Teraz będzie rektorem Polskiej Misji w Szwajcarii
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 SENIORZY NA WCZASY
Emeryci z Bielan mogą wziąć udział 
we wczasach, które trwają na terenie 
Akademii Wychowania Fizycznego, przy ul. 
Marymonckiej 34. Są jeszcze miejsca na 
dwóch turnusach: od 16 do 27 lipca oraz od 
30 lipca do 10 sierpnia. Odpłatność za tur-
nus wynosi 95 zł (można starać się o dofi-
nansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej). 
Zajęcia na wczasach odbywają się w dni po-
wszednie w godz. 9.00–17.00,  są to  wy-
kłady, prelekcje, zajęcia komputerowe, wy-
cieczki autokarowe, występy znanych ar-
tystów, zajęcia usprawniające na sali gim-
nastycznej i na basenie, wspólne ognisko i 
tańce. Codziennie na uczestników będzie 
czekał obiad i podwieczorek. Zapisy przyj-
muje Polski Komitet Pomocy Społecznej, 
ul. Kasprowicza 41, tel. 022 834-25-13, w 
poniedziałek, środę, czwartek i  piątek, w 
godz. 9–15. Więcej informacji można uzy-
skać pod numerami telefonu: 022 864-27-
55, 022 865-77-25.
 DAJ SIĘ BOGU POCAŁOWAĆ
Od 16 do 24 lipca w augustiańskim 
klasztorze w Łomiankach, przy ul. K.K. 
Baczyńskiego 1 odbędą się rekolekcje „Daj 
się Bogu pocałować” – dla młodych (od 
17 do 20 lat), którzy chcą odnowić więź z 
Bogiem. Organizatorzy zapowiadają, że bę-
dzie to czas odpoczynku, modlitw i szcze-
rych rozmów o Bogu i człowieku. Koszt po-
bytu: 100 zł. Zapisy: o. Przemysław Plata, 
Zakon św. Augustyna, ul. Augustiańska 7, 
31-064 Kraków, tel.: (012) 430-62-42, kom.: 
0-693-032-679, email: pplata@wp.pl.
  KURSY JĘZYKOWE  

DLA NIEWIDOMYCH
Fundacja „Vis Maior” zaprasza na kursy ję-
zyków angielskiego, francuskiego i niemie-
ckiego organizowane dla osób niewidomych 
i słabowidzących, które będą odbywać się 
w Warszawie. Zgłoszenia będą przyjmowa-
ne do 31 lipca. Koszt udziału w zajęciach 
wynosi 3 zł miesięcznie od osoby. Kursy bę-
dą się odbywać w siedzibie Fundacji, przy 
ul. Cieszkowskiego 1/3 lok.75. Szczegółowe 
informacje (22) 408 41 49, w godz. 10.00–
16.00.
 ROWEREM DO CZĘSTOCHOWY
21 lipca odbędzie się II Ogólnopolska 
Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę. 
Rowerzyści z dalszych diecezji, w tym 
z archidiecezji warszawskiej, wyjadą kil-
ka dni wcześniej. W sobotę, 21 lipca, o 
godz. 10.00 rowerzyści z wszystkich die-
cezji zbiorą się przed katedrą częstochow-
ską. O godz. 12.00 w ich intencji zostanie 
odprawiona Msza św. u Jasnogórskiej Pani. 
Ze względów organizacyjnych każdą grupę 
pielgrzymkową należy zgłosić do ks. kano-
nika Jerzego Grochowskiego, tel. 0 602-
492-411 lub e-mail: jgrochowski@siedlce.
opoka.org.pl. 


