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Warszawska Matka Zbawiciela

M ówią, że różni się od Matki Bożej 
z wizerunku Jasnogórskiego. 

Tamta ma smutek na twarzy, a z twa-
rzy Madonny Częstochowskiej z pl. 
Zbawiciela emanuje przede wszyst-
kim nieziemski pokój. Od otwarcia 
kościoła o godz. 6 rano, aż do zamknię-
cia o godz. 20 kilkadziesiąt osób trwa 
na modlitwie przed Jej wizerunkiem. 
Modlą się m.in. studenci i mali pacjen-
ci pobliskiego Szpitala Dziecięcego. 
15 czerwca obraz z sanktuarium 
Matki Zbawiciela obchodził 9. rocz-
nicę koronacji papieskimi koronami. 
Z okazji rocznicy w kościele wierni 
po wieczornej Mszy św. wysłuchali 
koncertu zatytułowanego „Pochwała 
miłosierdzia”. Wystąpił parafialny 
Międzyuczelniany Chór Akademicki 
PRO PACE wraz z Orkiestrą 
Symfoniczną Akademii Muzycznej im. 
F. Chopina w Warszawie. Recytował 
Jerzy Zelnik. •
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Wyraźny spadek religijności w Warszawie

Raz, dwa, trzy, chodzisz Ty?
ISKK ogłosił wyniki 
badań dominicantes. 
Co z nich wynika?

W skaźnik dominicantes, czyli 
uczestników Mszy św., to 

odsetek wiernych uczęszczających 
na niedzielną Mszę św.,  obliczany 
dla każdej parafii, w odniesieniu 

do ogólnej liczby zobowiązanych, 
czyli bez dzieci do lat siedmiu, lu-
dzi chorych i w zaawansowanym 
wieku. W tym roku po raz pierw-
szy pallotyński Instytut Statystyki 
Kościoła Katolickiego opublikował 
dane zbiorcze, podsumowujące 
ostatnie 20 lat. Jaki wynik osiągnęła 
Warszawa? Na mapie polskiej re-
ligijności wypadliśmy najsłabiej: 

liczba wiernych na Mszy św. spa-
dła w ciągu roku o… ponad 6 proc. 
O ponad 1 procent spadła również 
liczba przyjmujących Komunię 
św. W diecezji praskiej spadek 
dominicantes był mniejszy: 1,6 
proc. Po prawej stronie Warszawy 
wzrosła za to o blisko 1 proc. liczba 
communicantes.

Tomasz Gołąb

Plac Zbawiciela. Obraz ukoronował Jan Paweł II 13 czerwca 1999 r. na pl. Piłsudskiego

S tawiam na rodzinę! 
– mówi ks. Tadeusz 

Bożełko, nowy 
dyrektor wydziału 
duszpasterstwa rodzin 
w warszawskiej kurii. 
Zapowiada przy tym, 
że chce umożliwić 
małżonkom i rodzicom 
udział w rekolekcjach, 
pielgrzymkach, 
dniach skupienia. 
I dobrze. Bo w pędzącym 
w szaleńczym tempie 
życiu coraz trudniej 
wygospodarować 
rodzicom chwilę, 
by w ciszy uklęknąć 
w kościele. 
By przez chwilę 
dzieci nie szarpały 
za rękaw. 
I żeby przyzwoicie 
odprawić rekolekcje. 
O zmianach 
w archidiecezji 
piszemy na str. III.

Procent wiernych na Mszy św. w poszczególnych latach 
w archidiecezji warszawskiej
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Pałac Prymasowski. „Zostań 
Bożym wojownikiem” śpiewał 
w rytmie hip-hop zespół Full 
Power Spirit, podczas promocji 
VIII tomu „Dzieł Zebranych Jana 
Pawła II”. Na promocję, która odby-
ła się 11 czerwca w siedzibie arcy-
biskupa warszawskiego, przyszła 
młodzież z warszawskich liceów: 
Sióstr Nazaretanek oraz im. 
Piotra Skargi. Metropolita abp 
Kazimierz Nycz zachęcał mło-
dych do czytania dzieł Papieża, 
by „swoje życie budować na 

fundamencie pewnym, a nie popę-
kanym”. Piętnastotomowe „Dzieła 
Zebrane”  to zbiór dokumentów, 
adhortacji, katechez i nauczania 
Jana Pawła II. Ich wydawcą jest 
Wydawnictwo M z Krakowa. 
Fragmenty papieskich katechez 
czytał Włodzimierz Matuszak, 
aktor grający proboszcza w seria-
lu „Plebania”. Prymas Polski kard. 
Józef Glemp zachęcał wydawnic-
two, by przygotowało również 
bardziej popularne wydanie 
papieskich dzieł.

Warto od siebie wymagać
Stypendia. Ruszyła IV edycja 
Stypendiów m.st. Warszawy 
im. Jana Pawła II pod hasłem 
„Warto od siebie w ymagać”. 
Formularze wniosków stypen-
dialnych dostępne są na stronie 
internetowej Centrum Myśli 
Jana Pawła II, w dziale „stypen-
dia”. Tam też można znaleźć 
szczegółową listę załączników 
potrzebnych do uzyskania świad-
czenia. Stypendia skierowane są 
do uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjów, szkół ponadgimna-
zjalnych oraz studentów uczą-
cych się w Warszawie, którzy 
mimo trudnych warunków 
materialnych, rodzinnych lub 
zdrowotnych osiągają wysokie 
wyniki i twórczo angażują się 
w różnorodne inicjatywy. Termin 
składania wniosków mija 31 lipca 
(uczniowie) lub 30 września (stu-
denci). Komisja przyzna ok. 600 
stypendiów w kwocie od 200 do 
1500 zł każde.

Jak oni śpiewają!
Jubileusz. 25-lecie działalno-
ści obchodził 14 czerwca Chór 
Archikatedry Warszawskiej. 
Założycielem i pierwszy m 
dyrygentem chóru był ks. prof. 
Andrzej Filaber. Od września 
2004 r. dyrygentem chóru jest 
Dariusz Zimnicki, od blisko roku 
także kierownik artystyczny 
chóru. Chór jest amatorskim 
zespołem mieszanym, skupia-
jącym osoby w różnym wieku 

i różnych zawodów: uczniów, 
studentów, inżynierów, rze-
mieślników, nauczycieli, psy-
chologów, prawników, lekarzy 
itp. Przeważającą część bogatego 
repertuaru w dorobku zespołu 
stanowi muzyka liturgiczna. Chór 
nagrał dziewięć płyt z muzyką 
polską i cerkiewną muzyką reli-
gijną. Za nagranie polskich kolęd 
został nagrodzony w 2000 roku 
podwójną platynową płytą.
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Mężczyźni i katecheci
Pielgrzymki. 14 czerwca odbyła 
się III Pielgrzymka Katechetów 
Archidiecezji Warszawskiej do 
Rokitna. Nauczyciele religii czte-
rokilometrowy odcinek z Błonia, 
sprzed kościoła św. Trójcy, 
do sanktuarium Matki Bożej 
Prymasowskiej Wspomożycieli 
przeszli pieszo. Tam wzięli udział 
we Mszy św. dziękczynnej za 
rok szkolny 2007/2008. Dzień 
później pielgrzymowali rów-
nież mężczyźni. Pielgrzymkę do 
Niepokalanowa zorganizowała 

Kościelna Służba Porządkowa 
„Totus Tuus” Archidiecezji 
Warszawskiej.

Olimpiada Wiedzy Biblijnej
Finał diecezjalny. 4 czerwca 
2008 r. rozstrzygnięto diecezjalny 
etap Olimpiady Wiedzy Biblijnej 
HIERONYMUS, skierowanej do 
uczniów szkół podstawowych 
i ponadgimnazjalnych. Do finału 
zakwalifikowało się 48 uczniów ze 
szkół podstawowych 34 uczniów 
ze szkół ponadgimnazjalnych 
archidiecezji. Finaliści odpowiada-
li na pytania, związane z pismami 

Janowymi (tzn. Ewangelią, Listami 
i Apokalipsą ). Laureatami 
Olimpiady Biblijnej HIERONYMUS 
zostali: Piotr Godlewski z Zespołu 
Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza 
(w kategorii szkół podstawowych) 
oraz Majka Niedzielska z LO im. 
T. Kościuszki. Trójka najlepszych 
w kategorii szkół ponadgimna-
zjalnych otrzymuje indeksy na 
Wydział Teologiczny UKSW.

W 2005 roku chór zdobył I miejsce na przeglądzie chórów 
kościelnych „Caecilianum”. Na zdjęciu: podczas uroczystości 
ku czci św. Andrzeja Boboli, 2002 r.

Inauguracja programu stypendialnego odbyła się 9 czerwca 
2006 roku 
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Hip-hop promuje papieskie katechezy

Zespół Full Power Spirit na promocji tomu papieskich katechez
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P ył, warkot wiertarek i stos 
worków z cementem... Od kil-

ku miesięcy w jednym ze skrzydeł 
warszawskiej kurii trwa gene-
ralny remont. Zmieni się wygląd 
siedziby, ale zmieni się też sama 
kuria. Wchodzi w życie reorga-
nizacja, którą abp Kazimierz Nycz 
zapowiadał po objęciu archidie-
cezji warszawskiej. „Kuria nie 
rozbudowuje się, lecz przeciwnie 
dąży do redukcji etatów najmniej 
efektywnych. Będzie nastawiona 
na człowieka i jego potrzeby” – 
czytamy w na stronie interneto-
wej archidiecezji.

Formalności w kancelarii
Rozbudowana zostanie kance-

laria kurii, bo też przybędzie jej 
pracy. Wszelkie oficjalne pisma 
warszawskiej kurii będą odtąd 
przygotowywane w kancelarii. 
I tylko w niej. W gestii kanclerza 
ks. prałata Grzegorza Kalwarczy-
ka będzie także część spraw, zała-
twianych do tej pory w wydziale 
spraw sakramentalnych. Kance-
laria będzie na przykład udzie-
lała dyspens, pozwoleń. Dział 
poszerzy się o nowe stanowisko: 
wicekanclerza. Zostanie nim ks. 
kanonik Janusz Bodzon. Notariu-
szem zostanie dawny notariusz 
wydziały spraw sakramentalnych 
ks. Tomasz Jakubiak. 

Ks. prałat Piotr Fołtyn pozo-
stanie dyrektorem Domu Arcy-
biskupów Warszawskich, a także 

zostanie kapelanem i sekretarzem 
arcybiskupa. Ks. prałat Jan Sikor-
ski będzie wikariuszem biskupim 
ds. formacji kapłanów i ojcem 
duchownym. 

Ekonomia bez zmian
Niewiele zmieni się w spra-

wach ekonomiczno-finansowych 
kurii. Czuwał nad nimi będzie na-
dal ks. prałat Marian Raciński. 
Kierownikiem referatu finanso-
wo-księgowego pozostanie ks. 
Paweł Bekus. Budowa kościołów 
i sprawy z tym związane będą 
nadal pod okiem ks. Sławomira 
Nowakowskiego. 

Cztery drogi 
duszpasterstwa

Trzecim i największym dzia-
łem zreorganizowanej kurii 
będzie Dział Duszpasterski. Ks. 
prałat Henryk Małecki obejmie 
nowe stanowisko: moderatora wy-
działów duszpasterskich, których 
będzie aż cztery. Będzie też dyrek-
torem Wydziału Duszpasterstwa 
Ogólnego. Za Duszpasterstwo 
Rodzin będzie odpowiadać ks. 
kanonik Tadeusz Bożełko. 

Opiekę nad dziećmi i młodzie-
żą w archidiecezji powierzono 
młodym kapłanom. Dyrektorem 
Wydziału Duszpasterstwa Dzie-
ci i Młodzieży został ks. Marek 
Przybylski, wyświęcony osiem lat 
temu, dotychczasowy wikariusz 
parafii Narodzenia NMP na Lesz-
nie. Oprócz niego powołano ks. 

Pawła Kulpińskiego, wikariusza 
parafii św. Krzysztofa na Pia-
skach, na duszpasterza młodzieży 
i służby liturgicznej. 

– Ksiądz arcybiskup zwrócił 
uwagę, że sprawy dzieci i młodzie-
ży należy potraktować szerzej niż 
tylko w kontekście katechizacji 
– wyjaśnia ks. prałat Grzegorz 
Kalwarczyk. 

W gestii o. Gabriela Bartoszew-
skiego OFMCap pozostaną Instytu-
ty  Życia Konsekrowanego i Stowa-
rzyszenia Życia Apostolskiego.

W dziale duszpasterskim 
znajdzie się też rozbudowany 
zespół informacyjno-prasowy, 
którego powstanie wcześniej za-
powiadał abp Kazimierz Nycz. Ks. 
prałat Rafał Markowski będzie 
rzecznikiem arcybiskupa i całej 
archidiecezji. Równocześnie też 
będzie kierował Archidiecezjal-
nym Centrum Informacyjnym, 
które już teraz jest źródłem in-
formacji o byłych i planowanych 
wydarzeniach w archidiecezji. 

jjw

Remanent w warszawskiej kurii

Po pierwsze: duszpasterstwo
Rozbudowany 
dział duszpasterski 
oraz dwa działy 
administracyjne: 
kancelaria i 
ekonomiczny – 
tak już wkrótce 
będzie wyglądać 
warszawska kuria. 
Na ukończeniu 
jest opracowanie 
regulaminu, który 
będzie regulował jej 
pracę. Duszpasterstwo rodzin, dzieci i młodzieży to priorytet w pracy warszawskiej kurii

komentarz
Ks. kanonik Tadeusz Bożełko

dyrektor Wydziału 
duszpasterstwa rodzin

Wydział będzie się zajmował nie tylko kwestiami 
przygotowania do małżeństwa, ale sprawami  

rodzin w całej ich różnorodności. Podstawowe zadanie 
to wspieranie wszystkich parafii w ich działaniach 
podejmowanych dla dobra rodziny. Chcemy współpracować 
z ruchami i stowarzyszeniami prorodzinnymi, 
a także z instytucjami publicznymi,  samorządowymi 
i pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny. Troska 
Wydziału Duszpasterstwa Rodzin skieruje się ku 
rodzinom dysfunkcyjnym, a także ku parom żyjącym 
w niesakramentalnych związkach. Chcemy małżonkom 
i rodzicom dać więcej okazji do duchowego rozwoju, poprzez 
organizowanie dni skupienia, rekolekcji i pielgrzymek. 
Konieczne też będzie takie wzmocnienie  poradnictwa 
rodzinnego,  aby każda rodzina potrzebująca wsparcia 
znalazła tam kompetentną i skuteczną pomoc.
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Za miesiąc 
największe modlitewne 

spotkanie młodzieży Warszawy

Australia 
nad Wisłą

D aj się porwać. Przyjdź 
i czuwaj razem z tysiącami 

młodych z całej Polski w łączno-
ści satelitarnej ze Światowymi 
Dniami Młodzieży i Benedyktem 
XVI. – Specjalny, „australijski” 
tramwaj zachęcał warszawiaków 
już trzy tygodnie temu do włącze-
nia się w największe modlitewne 
spotkanie młodzieży, zapoczątko-
wane za pontyfikatu Jana Pawła II 
w 1984 r. 

Do białego rana
By uczestniczyć w „Sydney 

w Warszawie”, nie trzeba się re-
jestrować – wystarczy przyjść na 
skwer przy moście Świętokrzy-
skim (na tyłach BUW-u, w pobli-
żu Wisły) w sobotę 19 lipca. „Syd-
ney w Warszawie” jest imprezą 
otwartą i bezpłatną. Rozpoczyna 
się w sobotę o godz. 11.00, kończy 
nad ranem w niedzielę 20 lipca. 
Organizatorem spotkania są ar-
chidiecezja warszawska i wspól-
nota Emmanuel.

– Szacowany czas spotkania 
to ponad 18 godzin. Należy zatem  
pamiętać o zabraniu odpowiednie-
go ubrania oraz prowiantu i wody. 
Organizator nie zapewnia wyży-
wienia. Na miejscu będą punkty 
gastronomiczne, w których 
można będzie kupić „coś na ząb”. 
W czasie programu przewidziane 
są również przerwy na posiłki – 
informują organizatorzy.

Halo, Sydney?
Spotkanie rozpocznie się 

modlitwą uwielbienia. Potem 
będzie transmisja czuwania 

z Benedyktem XVI. Za pomocą 
telebimu uczestnicy połączą 
się z Sydney. Papież poprowa-
dzi czuwanie, podczas którego 
młodzi odnowią przyrzeczenia 
chrzcielne. 

Po południu zaplanowano Fe-
stiwal Młodych. To stały punkt 
programu ŚDM, którego nie za-
braknie również podczas „Sydney 
w Warszawie”. Każdy znajdzie coś 
dla siebie: będą warsztaty, spekta-
kle, dyskusje, spotkania, koncerty. 
Na wesoło i na poważnie. Będą też 
spotkania w małych grupach.

O godz. 19.00 rozpocznie się 
wieczór z Duchem. Będą świadec-
twa znanych ludzi ze świata kul-
tury i biznesu, którzy łączą pracę 
zawodową z głęboką wiarą.

O godz. 1.00 w nocy uczestnicy 
„Sydney w Warszawie” wezmą 
udział w Eucharystii, celebrowa-
nej przez abp. Kazimierza Nycza, 
z kazaniem Papieża transmitowa-
nym z Australii. Po niej, do godz. 
6.00, będzie grał Maleo Reagee 
Rockers.

Jak pomóc?
Organizatorzy potrzebują 

pomocy. Przede wszystkim mo-
dlitwy, „by wszystko wypaliło”, 
ale także rąk do rozwieszania  
plakatów na uczelniach, w szko-
łach, parafiach, akademikach.  
Można też zostać wolontariu-
szem. W celu uzyskania szcze-
gółowych informacji, należy za-
dzwonić pod numer sekretariatu 
wspólnoty Emmanuel. Więcej  
na: http://www.sydneywwarsza-
wie.pl. tg

Arcybiskup zaprasza
drodzy młodzi Przyjaciele,
(…) ze względu na daleką i kosztowną podróż, 
z naszej archidiecezji do australii pojedzie niewiele 
osób. gorąco jednak pragnę, abyście tegoroczne 
Światowe dni młodzieży mogli przeżywać w łączności 
z Papieżem i młodzieżą całego świata. dlatego już 
dzisiaj zapraszam Was wszystkich na spotkanie 

Sydney w WarSzaWie, które 19 i 20 lipca organizuje nasza 
archidiecezja wraz z różnymi wspólnotami. (…) ufam, że 
będzie to błogosławiony czas wspólnej modlitwy i dzielenia się 
doświadczeniem wiary, a przede wszystkim czas wieczornego 
czuwania i owocnego przeżycia eucharystii. W programie 
spotkania nie zabraknie koncertów, konferencji i ciekawych 
warsztatów. będzie również okazja do rozmów z kapłanami 
i osobami zaangażowanymi we wspólnoty oraz w różnorodne 
formy duszpasterstwa. Pragnę Was gorąco zachęcić, abyście 
dobrze przygotowali się do tego spotkania. możecie to uczynić 
poprzez udział we wcześniejszych kilkudniowych spotkaniach 
młodych: w niepokalanowie, w Wolborzu czy też w Żydowie, 
na które zapraszają poszczególne wspólnoty. zachęcam Was 
także do działań ewangelizacyjnych w swoich środowiskach. 
moje zaproszenie przekażcie innym, abyśmy w licznej grupie 
mogli spotkać się na Sydney w WarSzaWie i w sercu stolicy dać 
świadectwo o żywej obecności Jezusa chrystusa w naszym życiu.

z chrystusowym pozdrowieniem

arcybiskup metropolita Warszawski
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Warto zajrzeć na: www.sydneywwarszawie.pl.

Dla tych, którym mało
Spotkanie młodych będzie odbywać się od 13 do 18 lipca 
w niepokalanowie. każdy dzień będzie przypominał ten 
z Sydney: najpierw modlitwa uwielbienia, potem nauczanie, 
które, zgodnie z tegorocznym hasłem Światowych dni 
młodzieży – „duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc 
i będziecie moimi świadkami” (dz 1,8), będzie poświęcone 
odkrywaniu ducha Świętego i otwarciu na Jego dary. będą 
konferencje, adoracja, eucharystia, praca w małych grupach, 
tematyczne warsztaty i możliwość indywidualnej rozmowy 
z otwartymi księżmi, którzy chętnie odpowiedzą na nurtujące 
pytania. noclegi w szkole na karimacie. koszty (175 zł od osoby) 
w znaczącej mierze pokrywa wspólnota emanuel oraz sponsorzy.

Nie jedźcie drodzy Czytelnicy na wakacje. 
Zostańcie w Warszawie, przynajmniej 
19 i 20 lipca. Będzie jak w Sydney.
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Nie tylko przy ołtarzu

Do biegu, gotowi, amen…
Niby nie „Euro”, 
ale emocje 
podobne. 14 czerwca 
na obiektach 
sportowych „Znicz” 
w Pruszkowie odbyła 
się XI Parafiada.

G odz. 9.30, rano. W sportowej 
hali, gdzie zwykle trudno 

usłyszeć, co mówi sąsiad, na-
gle zapada cisza. „W imię Ojca 
i Syna…”. Za chwilę kilkaset ko-
lorowych koszulek miesza się 
i wypada na boisko. Będą wal-
czyć… na XI Parafiadzie Służby 
Liturgicznej Archidiecezji 
Warszawskiej. 

W tym roku na obiektach 
„Znicza” w Pruszkowie było pra-
wie sześciuset uczestników.

– Jak zawsze mamy też służ-
by medyczne i arbitrów – mówi 
główny organizator, ks. Bogusław 
Jankowski, diecezjalny duszpa-
sterz młodzieży, służby liturgicz-
nej i powołań. – Niektórzy są po 
raz pierwszy, ale są parafie, jak 
Rybie czy Kulkówka, które przy-
jeżdżają co roku od jedenastu lat. 
Wielu z dawnych uczestników 
dzisiaj pomaga organizatorom 
– dodaje.

O godz. 10.00 wystartował 
konkurs wiedzy liturgicznej. Co 
to jest pontyfikat? Mandatum? 
Racjonał? Z pytaniami zmagało 
się 60 osób w trzech kategoriach 
wiekowych. W tym czasie na bo-
isku rozgrywano pierwsze kon-
kurencje: w żonglerce, slalomie 
rowerem, rzutach do kosza, skoku 

w dal… Rozgrzewały się drużyny 
piłkarskie.

– Chłopaki, trzeba grać 
z głową… – trener daje ostatnie 
wskazówki. Napis  na koszulkach 
chłopaków obok bramki nie po-
zostawia wątpliwości: „Parafia 
Tarczyn”. Pierwszy mecz wygrali 
w Grójcu – mają nadzieję, że ten 
nie będzie gorszy. Niby nie żadne 
Euro, ale emocje podobne.

Obok na placu rzuty do 
kosza. 

– Masz 30 sekund, żeby jak 
najwięcej trafić – instruuje sę-
dzia, mierząc wzrost zawodnika. 
– Mleko pijesz? To dobrze! Rzu-
caj… cztery… pięć… sześć… i tylko 
mleka żebyś dużo pił!

Następne w programie – 
przeciąganie liny. Konkurencje 

dobrane tak, żeby wszyscy zna-
leźli coś ciekawego. Na koniec 
brawa, gratulacje, wręczenie me-

dali i pucharów. Wszyscy dostali 
pamiątkowe koszulki.

Agnieszka Jaworska

XI Parafiada Służby Liturgicznej
najlepsza w klasyfikacji generalnej okazała się parafia 
Świętej trójcy w belsku,  która otrzymała puchar Prymasa 
Polski. drugie miejsce zajęła parafia św. bartłomieja w rybiu, 
a trzecie parafia narodzenia św. Jana chrzciciela w lesznie. 
laureatami finałów Piłkarskiej ligi ministranckiej zostali: 
w kategorii szkoły podstawowe – parafia zesłania ducha 
Świętego (Stara iwiczna), szkoły gimnazjalne – parafia św. Jana 
chrzciela (łęczeszyce), szkoły średnie – parafia św. Franciszka 
(Warszawa), kategoria open – parafia św. edwarda (Pruszków). 
konkurencja zespołowa w przeciąganiu liny – parafia Świętej 
trójcy (belsk). W parafiadzie wzięło udział 600 zawodników 
z niemal 50 parafii. Sędziowało 40 sędziów, pomagało 
kilkanaście osób obsługi technicznej.

W zawodach rywalizowało 50 parafii
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Matka Boża nadal tęskni

W szufladzie zakrystii kościoła 
św. Elżbiety w Powsinie leży 
wyjątkowo cenna księga. Nie 
ma miesiąca, by ks. Jan Świstak 

nie musiał jej wyciągać i uzupełnić o kolej-
ne zapisy o łaskach i cudach, które dzieją się 
w sanktuarium. Dokładnie jak 350 lat temu, 
gdy poznański biskup, wizytując parafię, 
zachwycał się cudownością rzadkiego wize-
runku Maryi. Najczęściej bowiem Matka Boża 
trzyma Jezusa. W Powsinie unosi tylko wzrok 
do góry, tęskniąc – jak uważa kustosz – zwłasz-
cza za tymi, którzy odeszli od Jej Syna.

„W szpitalu modliłam się codziennie, pole-
cając się Matce Bożej Powsińskiej. Na oddziale 
były dwie sale męskie i trzy kobiet. Nikt oprócz 
mnie nie żyje” – wpisała jedna z parafianek, 
która dwadzieścia lat temu przeszła poważną 
operację nowotworu jelita. Podobne historie 
opisują rodzice, których dzieci nagle zachoro-
wały. Mama Wioletki dziękuje za uratowanie 
życia córki, która wypiła trującą substancję, 
mama Agnieszki za ocalenie niemowlęcia 
z ostrym ropnym obustronnym zapaleniem 
opon mózgowych. Są podziękowania za urato-
wanie małżeństw i wyciągnięcie z nałogów.

– Matka Boża z Powsina chętnie słu-
cha wszystkich próśb – zapewnia kustosz 
sanktuarium.

W ciągu zaledwie dekady od koronacji 
wizerunku Maryi, Powsin stał się ważnym 
miejscem pielgrzymkowym. Tylko w zorgani-
zowanych grupach sanktuarium nawiedziło 
ponad 21 tys. osób. Nie licząc tych, którzy sank-
tuarium odwiedzali na przykład w drodze 
do Lasu Kabackiego i Parku Kultury, znaj-
dujących się po drugiej stronie wylotówki 
z Warszawy.

 •

Sanktuaria. Dziesięć 
lat temu kard. Józef 
Glemp wraz z abp. 
Józefem Kowalczykiem 
nałożyli na wizerunek 
Matki Bożej Tęskniącej 
papieskie korony.

tekst
Tomasz Gołąb

tgolab@goscniedzielny.pl

Najważniejsze daty 
z historii sanktuarium
1398 r. – budowa pierwszego kościoła
1410 r. – bp albert ustanawia parafię
1725 r. – budowa murowanego kościoła 
według projektu Józefa Fontany. 
Fundatorką była elżbieta z lubomirskich 
Sieniawska, właścicielka Wilanowa. 
rozbudowa według projektu Józefa 
Hussa w 1889 r., a później w 1921 r. 
wg projektu Józefa dziekońskiego.
1803–1815 – proboszczem Powsina był 
ks. Jan Paweł Woronicz, słynny kaznodzieja, 
poeta i mąż stanu, arcybiskup 
Warszawy i prymas królestwa Polskiego.
1975 r. – konserwacja obrazu w pracowni 
marii radwanowicz w muzeum 
w Wilanowie
1998 r. – koronacja wizerunku matki 
bożej koronami papieskimi

Msze św. w sanktuarium:
w niedziele i święta: godz. 7.00, 9.00, 
11.30, 18.00
w dni powszednie: godz. 7.00 i 18.00
szczegóły na: www.sanktuarium-
powsin.mkw.pl
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Cudowny wizerunek 
ma zaledwie pół metra szerokości. 
Ale cieszy się niesłabnącym kultem 
od ponad 350 lat
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Drewniany ołtarz główny pochodzi 
z XVIII w. Podobnie jak ambona 
po lewej stronie. Kazania z niej głosił 
ks. Woronicz, podobnie czyni dziś 
powsiński proboszcz

U dołu: Barokowej świątyni już ponad 
sześć stuleci patronuje św. Elżbieta 
Węgierska
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Matka Boża nadal tęskni
Z ks. Janem Świstakiem 
rozmawia Tomasz Gołąb

Tomasz Gołąb: Pamięta ksiądz pierwszą 
swoją wizytę w Powsinie?
Ks. Jan świstak: – Tak, gdy otrzymałem 
dekret o przeniesieniu z parafii w Żelechlinku 
pod Rawą Mazowiecką, przyjechałem zoba-
czyć to miejsce. Z drogi nie było widać kościo-
ła. Szczęście, że jakiś rolnik pasący krowę 
w przydrożnym rowie pokazał kierunek. To 
było, mój Boże, 25 lat temu…

– Wiele się zmieniło?
– Wiekowe lipy wokół kościoła stoją jak 

stały. Mieszkańców przybyło niemal dwu-
krotnie. Wielu rolników sprzedało swoją 
ojcowiznę, na tych miejscach pobudowano 
całe osiedla, na których zamieszkali biznes-
meni ludzie mediów i sztuki. Parafia utraciła 
wiejski charakter, ale nie mogę powiedzieć, 
by w tym czasie przybyło parafii wiernych. 
Wielu to ludzie, za którymi wciąż tęskni Mat-
ka Boża z powsińskiego wizerunku. Kościół 
na tym etapie życia nie jest im do szczęścia 
potrzebny.

Dziesięć lat temu Kościół zyskał rangę 
diecezjalnego sanktuarium. Od tej pory nie-
przerwanie ciągną do Powsina pielgrzymi, 
najwięcej z Warszawy, ale także z innych 
części Polski i z zagranicy.

– kiedy ksiądz obejmował parafię, Matka 
Boża z Powsina była już znana. Chociaż nie 
tak bardzo jak dziś…

– Obraz przeszedł wówczas ważną renowa-
cję, wykonaną za czasów ks. Józefa Łazickiego. 
Ludzie mówili, że jest cudowny, chociaż za 
komuny ta prawda nie była zbyt nagłaśniana. 
Inna sprawa, że czasem Maryję ludzie trak-
tują jak boginię. Ona tymczasem jest tylko 
i aż pośredniczką łask, która wyprasza nam 
dary materialne, czyli uzdrowienia, i duchowe 
– nawrócenia. Ja w Powsińskiej Pani „zakocha-
łem” się stopniowo, w ciągu kilku miesięcy. 
To dlatego zjawiła się myśl o koronowaniu Jej 
wizerunku. Powód był poważny: niesłabnący 
kult Maryi w tym miejscu od 350 lat i zapisy bi-
skupa poznańskiego Stanisława Święcickiego, 
który w 1675 r. w protokole powizytacyjnym 
szczegółowo opisał „imago miraculosa”, czyli 
cudowny obraz, wraz z towarzyszącymi mu 
wotami. Tych wotów przybywa, zapełnia się 
również księga łask i cudów.

Piękno obrazu potwierdziła przed koro-
nacją kustosz z Wawelu, dr Magdalena Piwoc-
ka. Długo go oglądała, także w specjalnych 
okularach w podczerwieni i zachwyciła się 
kunsztem włoskiego warsztatu. To ona prze-
konała, by postaci Maryi nie zasłaniać już 
srebrną sukienką.

– Po 25 latach probostwa odchodzi ksiądz na 
dobrze zasłużoną emeryturę. Ale nie żegna 
się ksiądz z Matką Bożą Tęskniącą? 

– Będę nadal mieszkał w Powsinie. I jak 
Bóg da, dalej oprowadzał pielgrzymów i służył 
wiernym, jak tylko mogę.

– Co zostawia ksiądz następcy?
– W pierwszą niedzielę lipca zastąpi mnie 

ks. Lech Sitek, dotychczasowy proboszcz pa-
rafii Niepokalanego Serca NMP w Wierszach. 
Z rzeczy materialnych nie będzie się już mu-
siał martwić o stan starej plebanii. Wciąż jed-
nak, mimo dwudziestu lat starań, nie udało 
się doprosić władz o zgodę na powiększenie 
cmentarza. Ze spraw duchowych życzę mu, 
by pod jego okiem powsińskie sanktuarium 
rozwijało się jak najlepiej. •

10. rocznica koronacji
kustosz powsińskiego sanktuarium 
zaprasza na uroczystości rocznicy 
koronacji wizerunku matki bożej 
tęskniącej. 28 czerwca o godz. 18.00 
przy kościele, przy ul. Przyczółkowej 29, 
abp kazimierz nycz wraz z prymasem 
Polski kard. Józefem glempem 
odprawią uroczystą mszę św. 
Po niej ok. 19.30 wystąpi zespół Pieśni 
i tańca „Polski łan”. o godz. 20.30 
pielgrzymi odmówią różaniec, a po 
nim odśpiewają apel Jasnogórski. 
Pielgrzymi będą mieli zapewnione 
miejsca siedzące i poczęstunek. 
do kościoła można dojechać 
komunikacją miejską: autobusami 519 
z ul. emilii Plater oraz 139 i 724 
z dworca Południowego. 

Bóg do szczęścia niepotrzebny?

Historia tej parafii jest długa. Ale dziś trzeba tu nowych form duszpasterskich 
– mówi ks. Jan Świstak
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Zapowiedzi

Ingres abp. Hosera
Ingres do praskiej katedry nowego ordyna-
riusza abp. Henryka Hosera odbędzie się 
28 czerwca o godz. 10.00.

W intencji trzeźwości
Od ponad 20 lat księża michalici organizu-
ją w lipcu Pieszą Pielgrzymkę Młodzieży 
o Trzeźwość Narodu, która wędruje z 
Warszawy (od grobu sługi Bożego kard. 
Stefana Wysz y ńskiego) do Miejsca 
Piastowego (do grobu sługi Bożego ks. 
Bronisława Markiewicza). Pielgrzymka 
rozpoczyna się 1 lipca Mszą św. o godz. 
16.00, odprawioną w archikatedrze św. 
Jana w Warszawie. Następnie uczestnicy 
jadą pociągiem do Strugi, skąd następnego 
dnia rozpoczynają piesze pielgrzymowa-
nie. Do Miejsca Piastowego dotrą 13 lipca. 
Pielgrzymka kończy się 14 lipca Mszą św. w 
kościele „na górce” odprawioną przy sarko-
fagu ks. Markiewicza. Informacje i zapisy na 
pielgrzymkę u jej kierownika: ks. Tomasza 
Wilisowskiego CSMA, tel. 081 75-02-580, 
e-mail: towis@poczta.fm. 

Pieszo do Łagiewnik
Księża pallotyni z Ożarowa Mazowieckiego 
zapraszają na pieszą pielgrzymkę do 
Miłosierdzia Bożego, czyli do sanktuarium 
w Łagiewnikach. Pielgrzymi wyruszą 5 lipca 
ze Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, 
do Krakowa zaś dotrą 17 lipca. Zapisy na piel-
grzymkę będą przyjmowane 4 lipca od godz. 
16.00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Ożarowie (ul. Poznańska 183). Pielgrzymi 
spoza Warszawy mogą liczyć na nocleg z 4 na 5 
lipca, jeśli wcześniej zgłoszą to organizatorom 
pielgrzymki. Pielgrzymka ma charakter reko-
lekcji w drodze. Trasa jej wiedzie w większości 
przez pola i lasy, a noclegi przewidziane są u 
gospodarzy. Więcej informacji pod numerem 
tel. 0 600-963-936, 0 22 722 10 88 lub pocztą 
elektroniczną: milosierdzie@milosierdzie.
alte.pl. 

Spotkania z Janem Pawłem II
Insty tut Wydaw niczy PAX zaprasza 
26 czerwca o godz. 19.00 na spotkanie 
z o. prof. Edwardem Kaczyńskim OP, autorem 
książki „Moje spotkania z Janem Pawłem II”. 
Wybitny polski teolog moralista, wieloletni 
rektor Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu 
w Rzymie, pisze na temat nauczania społecz-
nego Jana Pawła II i wspomina jego pobyt 
w Rzymie. Spotkanie z autorem odbędzie się 
w sali parafialnej klasztoru ojców dominika-
nów na Służewie (ul. Dominikańska 2).
 •

12. Piknik Naukowy

Cała prawda o magii
Czy można zrobić prywatne 
trzęsienie ziemi i fajerwerki 
z lodu? To nic trudnego 
dla uczestników 12. Pikniku 
Naukowego Polskiego Radia 
i Centrum Nauki Kopernik, 
który odbył się 14 czerwca 
w Warszawie.

Z roku na rok „karnawał nauki” coraz bar-
dziej się rozrasta. W tym roku na rynku 

Nowego Miasta i Podzamczu w ponad 200 na-
miotach można było zobaczyć niesamowite 
rzeczy. Można było stać się uczestnikiem gry 
komputerowej, zasiąść za sterami samolotu 
i śmigłowca, wejść na salę operacyjną i do in-
stytutu jądrowego, samodzielnie zbudować 
silnik elektryczny, poznać przepis na wytwo-
rzenie komety, a nawet podejrzeć intymne 
życie pająków. Laboratoria nanotechnologii 
pokazały materiał, który chłodzi, a na dodatek 
nie można go poplamić, bo jest „samoczyszczą-
cy”. Był też model lewitującej kolejki.

Kibice rozgrywek Euro 2008 mogli spró-
bować własnych sił w kopaniu piłką na po-
zór identyczną do tej, jaką grają mistrzowie. 
Ale łatwo nie było, bo w piłce zmieniono 
środek ciężkości i dlatego zachowywała się 
nieobliczalnie. 

Na dwóch dużych scenach i w namiotach 
przeprowadzono ponad tysiąc pokazów i pre-
zentacji. Pokazywali się naukowcy z Polski, 
ale i na przykład z Belgii, Chin, USA, Liba-
nu. Gościem honorowym tegorocznej edycji 
była Finlandia. I to z tego kraju przyjechał 

na piknik Harri Montonen, znany w Europie 
demonstrator nauki, na co dzień pracujący w  
Heureka Science Centre w Finlandii. Polskiej 
publiczności pokazała program pt.: „Dlaczego 
krowy nie latają?”.

Natomiast ze Stanów Zjednoczonych 
przyleciał na pokazy do Warszawy prof. Bob 
Friedhoffer, magiczny naukowiec, który 
dosłownie oczarował uczestników pikniku, 
choć okazało się, że stoją za nimi prawa fizyki, 
chemii i optyki.

Magiczne sztuczki pokazali też człon-
kowie Koła Naukowego FAZA z Wydziału 
Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. 
Na skutek przepływu potężnego prądu nie-
które przedmioty po prostu wyparowywały, 
czyli znikały, jak na pokazach iluzjonistów. 

Inni naukowcy „kroili” chętnym ręce. Przy 
użyciu potasu, którym smarowali rękę, i noży-
ku maczanym w chlorku żelaza, wytwarzali na 
skórze sztuczną krew. Po tę sztuczkę często się-
gają spece od efektów specjalnych w filmach, 
bo rana wygląda wyjątkowo realistycznie.

Na pikniku było momentami wybuchowo 
i gorąco. Polskie Towarzystwo Chemiczne po-
kazało prawdziwe show: wybuchy z podkła-
dem muzycznym. W innym namiocie można 
było zobaczyć kuchenkę ogrzewaną… słońcem. 
W dniu pikniku słońce szczególnie nie dopisa-
ło, ale kuchenka potrafiła ugotować 5-litrowy 
garnek z ziemniakami w niecałą godzinę. 

– W czasie pikniku chcemy pokazać to, 
co w nauce najciekawsze, w sposób atrakcyj-
ny, popularnonaukowy. Chcemy zaciekawić 
i zachęcić do dalszego zgłębiania różnych 
zagadnień nauki – mówił Robert Firmhof-
fer, dyrektor Centrum Nauki Kopernik. 
 jjw

Zbudować silnik, spowodować wybuch, wydmuchać gigantyczną mydlaną bańkę 
– na brak atrakcji na pikniku narzekać nie można
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