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Grupa parafian 
z kościoła 
Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi 
Panny z Zerznia 
zbudowała szopkę, 
przywiozła żywe 
zwierzęta, a w czasie 
świąt, rodziny wcieliły 
się w postacie Maryi, 
Józefa oraz Dzieciątka. 

M am niesamowitych parafian – 
śmieje się proboszcz parafii, ks. 

dr Krzysztof Waligóra. – Wymyślili 
taką szopkę, zrobili ją sami, przywieź-
li zwierzęta, przygotowali jasełka, w 
których sami występują. 

Podczas świąt Bożego Narodze-
nia w stajence, która stoi tuż obok 
zabytkowego zerzeńskiego kościoła, 
„dyżurują” parafianie przebrani za 
Świętą Rodzinę. 

– Casting zrobiliśmy i wiele osób 
się zgłosiło – żartuje ks. Krzysztof.  

– A w niedzielę 28 grudnia, po Mszy 
św. o godz. 12.00, zapraszamy wszyst-
kich, nie tylko naszych parafian, na 
jasełka. Po świętach w stajence będą 
figurki Świętej Rodziny, ale prawdzi-
we zwierzęta pozostaną.

Szopkę przygotowali tatusiowie i 
dziadkowie. Oczywiście po to, żeby ich 
pociechy miały... wielką pociechę ze 
świąt. I mają. Bo dwie ciekawe świata 

lamy i czarne barany czwororożne (na 
początku były bardzo nieśmiałe, więc 
nie widać ich na zdjęciach) przyciągają 
do szopki całe rodziny. 

– Przez prosty obraz betlejemskiej 
szopy chcemy głosić Dobrą Nowinę: 
Bóg jest z nami! – mówi proboszcz. 

Szopkę można oglądać do 6 stycz-
nia 2009 r. Adres parafii: ul. Trakt 
Lubelski 157, Warszawa-Zerzeń. ap

Mogli pastuszkowie, mogą i politycy

N a co dzień różnimy się i spie-
ramy o to, jak rozumieć dobro. 

Ale jeśli dwa tysiące lat temu przed 
Dzieciątkiem mogli stanąć tak różni 
ludzie, jak pastuszkowie i magowie, 
to z pewnością mogą też stanąć obok 
siebie członkowie różnych klubów – 
mówił marszałek Sejmu Bronisław 
Komorowski 17 grudnia, w czasie 
spotkania opłatkowego w Sejmie. 
Zaproszony na nie abp Kazimierz 
Nycz poświęcił sejmową kaplicę, a 
potem dzielił się opłatkiem z par-
lamentarzystami. – Bóg opuszcza 
niebo, by być z nami, stać się jednym 
z nas, solidaryzować się z każdym 
człowiekiem – mówił warszawski 
ordynariusz. Nawiązując do wigi-
lijnego czasu pojednania, marszałek 
Senatu Bogdan Borusewicz podsu-
mował: „Życzę, by nasi wyborcy 
dostrzegli, że mieliśmy wigilię”. 
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Parafianie zbudowali betlejemską stajenkę

Betlejem w Zerzniu
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Sejm. Abp Kazimierz Nycz życzył parlamentarzystom pokoju, który przynosi Chrystus

Proboszcz parafii ks. Krzysztof Waligóra: – Zapraszamy do Zerznia,  
do szopki i na jasełka!

M ijający rok był 
w Warszawie 

bogaty w wydarzenia 
i inicjatywy 
duszpasterskie. Praga 
zyskała nowego 
ordynariusza, obie 
warszawskie diecezje 
podjęły ściślejszą 
współpracę, a brzegi 
Wisły jakby się do siebie 
zbliżyły. O nadziejach 
z tym związanych 
mówi w tym numerze 
prezydent Warszawy 
Hanna Gronkiewicz- 
-Waltz. Jej zdaniem, 
stolica potrzebuje 
duchowej odnowy. 
Okazją do refleksji 
będzie przypadająca 
niebawem 30. rocznica 
papieskiej Mszy św.  
na pl. Piłsudskiego,  
do której już zaczęły się 
przygotowania.

tekst
Joanna 
Jureczko-Wilk

redaktor wydania
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Gość warszawski Tak było w 2008 roku 

O rok mądrzejsi
W archidiecezji warszawskiej był to rok wielu 
duszpasterskich inicjatyw. Praga zyskała nowego 
ordynariusza, który z iście misyjnym zapałem 
przystąpił do pracy w nowej diecezji. Efektem tego 
jest wiele wspólnych działań obu warszawskich 
diecezji. Niestety, w mijającym roku były też 
wydarzenia smutne: pożegnaliśmy trzy ważne dla 
Kościoła kobiety.

Spalony kościół twórców
Warszawa. W Niedzielę 
Wielkanocną w czasie Mszy św. 
w kościele środowisk twórczych 
w Warszawie zaczęła płonąć replika 
grobu Pańskiego z Jerozolimy. Ogień 
szybko rozprzestrzenił się i zanim 
strażacy przybyli na miejsce, wnę-
trze świątyni doszczętnie spłonęło. 

Nie ucierpiała żadna z osób przeby-
wających w tym czasie w kościele. 
Ocalały też Najświętszy Sakrament 
i relikwiarze. Zniszczeniu uległy 
zabytkowe, cenne obrazy, wypo-
życzone z Zamku Królewskiego 
i Muzeum Narodowego. Straty 
oszacowano na 2 mln zł.

Pożar wybuchł podczas porannego nabożeństwa, odprawianego 
przez proboszcza ks. Wiesława Niewęgłowskiego

Peregrynacja trwa

Natolin. Relikwiarz św. Joanny 
Beretty Molli nawiedzał od 
marca najpierw rodziny z parafii 
bł. Władysława z Gielniowa na 
Natolinie, a potem z całej Warszawy. 

Peregrynację rozpoczęła Msza św., 
odprawiona przez abp. Kazimierza 
Nycza w intencji rodzin oraz matek 
pragnących i oczekujących dziec-
ka. Także w ich intencji w pierwsze 
niedziele miesiąca w natolińskiej 
parafii odbywają się Msze św. przed 
relikwiami św. Molli, zakończone 
specjalnym błogosławieństwem. 
Przed relikwiami modlą się rodziny, 
a także małżonkowie starający się 
o dziecko. Św. Joanna Beretta, matka 
trójki dzieci, która dla ratowania nie-
narodzonego czwartego dziecka zre-
zygnowała z terapii onkologicznej, 
jest dla nich wzorem rodzicielskiej 
miłości i ochrony życia od poczęcia.  
7 grudnia w parafii bł. Władysława 
z Gielniowa, przy relikwiach świę-
tej abp Kazimierz Nycz odprawił 
Mszę św. dziękczynną za dar 
życia. 

Relikwie św. Beretty Molli 
nawiedzają rodziny w całej 
Warszawie

Sanktuarium narodowe
Mokotów. 16 maja, w czasie uro-
czystej Mszy św. na Mokotowie, 
abp Kazimierz Nycz ogłosił decy-
zję Episkopatu, ustanawiającą 
kościół św. Andrzeja Boboli, przy 
ul. Rakowieckiej, sanktuarium 

narodowym. Na zakończenie uro-
czystości przedstawiciele amba-
sad Litwy i Ukrainy (na terenie 
tych państw działał św. Bobola) 
zawiesili w sanktuarium naro-
dowe flagi.

Sanktuarium św. Andrzeja Boboli stało się świątynią całego 
narodu

Misjonarz na Pradze
Praga. 65-letni palotyn, doświad-
czony misjonarz, abp Henryk Hoser 
został 24 maja nowym biskupem 
diecezji warszawsko-praskiej. Na 
Pragę przybył wprost z Watykanu, 
gdzie pracował w Kongregacji 
Ewangelizacji Narodów. „Po 
trzydziestu czterech latach nie-
obecności wracam do siebie i do 
swoich” – powiedział abp Hoser, 
gdy 28 czerwca obejmował rządy 
w diecezji. Arcybiskup urodził 
się w Warszawie i  tutaj ukończył 
Akademię Medyczną. Jako ordy-
nariusz praski podjął współpra-
cę z archidiecezją warszawską. 
Uzgodnienia dotyczą ładu medial-
nego, wspólnych przedsięwzięć 
duszpasterskich; nadal toczą się 
rozmowy w sprawie koordynacji 
duszpasterstwa pracy i ujednolice-
nia programu katechetycznego.

Nowy biskup praski 
zapowiedział, że będzie 
głosił Ewangelię z nadzieją 
i otwarciem na inne 
wyznania chrześcijańskie

Wiele powodów do dziękczynienia
Wilanów. Dzień Dziękczynienia, 
który 1 czerwca odbył się na Polach 
Wilanowskich, przy budującej 
się Świątyni Opatrzności Bożej, 
zgromadził tłumy warszawiaków. 
W czasie Eucharystii duchowni 
i wierni dokonali symbolicznego 
aktu dziękczynienia za Polskę. Dla 
dzieci było miasteczko rekreacyj-
ne, a dla młodzieży – koncerty 
zespołów muzycznych. Pierwszy 
Dzień Dziękczynienia zakończył 
się modlitwą o godz. 21.37, w godzi-
nę śmierci Jana Pawła II.

Piknik rodzinny na Polach 
Wilanowskich w Dniu 
Dziękczynienia
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Ostatnia Msza na stadionie
Praga. Ponad tysiąc wiernych 
uczestniczyło 17 czerwca w drugiej 
i ostatniej Mszy św. odprawionej 
na płycie Stadionu Dziesięciolecia. 
Pierwszą, 25 lat temu, celebrował 
Papież Polak. – Jan Paweł II był 
nazywany papieżem nadziei 
i przyjeżdżał, by podnosić nas na 
duchu – mówił w rocznicę tamtej 
Mszy bp Kazimierz Romaniuk.  
Teraz na stadionie trwa budowa 
przed Euro 2012. Posłowie PiS 
Mariusz Błaszczak i Artur Górski 
postulowali, by patronem nowego 
stadionu narodowego został Jan 
Paweł II. Zdaniem ks. Edwarda 
Plenia, krajowego duszpasterza 
sportowców, taką decyzję można 
podjąć jedynie wówczas, gdy zde-
cydowanie poprawi się styl pol-
skiego kibicowania. 

Sydney w Warszawie
Spotkanie młodych. Dwa 
tysiące młodych wzięło udział 
w spotkaniu modlitew ny m 
„Sydney w Warszawie”, które  
19 lipca zorganizowano w ducho-
wej łączności z  uczestnikami 
Światow ych Dni Młodzieży 
w Sydney. Na skwerze niedaleko 
mostu Świętokrzyskiego arcy-
biskupi i biskupi obu warszaw-
skich diecezji o godz. 2 w nocy 
sprawowali Eucharystię. W cza-
sie nocnego czuwania były spo-
tkania tematyczne, czas adora-
cji i okazja do poznania wielu 
ruchów i wspólnot. O świcie 
rozpoczął się koncert zespołu 
Maleo Reggae Rockers. 

Krzyż z „tej ziemi”
Plac Piłsudskiego. Jesienią 
rozstrzygnięto drugą edycję 
konkursu na pomnik upamięt-
niający obecność Jana Pawła II 
na pl. Piłsudskiego. Nagrodzona 
praca w poprzedniej edycji zosta-
ła mocno skrytykowana i osta-
tecznie nie doszło do jej reali-
zacji. Tym razem organizatorzy 
ściśle określili, że pomnik ma 
nawiązywać kształtem do krzy-
ża, który stał na pl. Piłsudskiego 
podczas papieskiej Mszy. I wła-
śnie taka jest zwycięska praca 
autorstwa Marka Kucińskiego, 
Jerzego Mierzwiaka i Natalii 
Wilczak. Krzyż-pomnik ma 
stanąć na pl. Piłsudskiego do 
czerwca 2009 r., czyli do obcho-
dów 30-lecia papieskiej Mszy św. 
na dawnym pl. Zwycięstwa.

Bp Kazimierz  Romaniuk 
na płycie Stadionu 
Dziesięciolecia 
koncelebrował Eucharystię 
w 25. rocznicę papieskiej 
Mszy św.

Tak będzie wyglądał krzyż-
pomnik, który w połowie 
2009 r. ma stanąć 
na pl. Piłsudskiego

Odkryć św. Pawła
Warszawa. 28 czerwca 
w Kościele rozpoczął się 
Rok św. Pawła. Z tej okazji 
w wielu warszawskich 
parafiach odbywają się 
spotkania, wykłady, 
konwersatoria poświę-
cone życiu i nauczaniu 
apostoła. W obu die-
cezjach w yznaczono 
kościoły-stacje Roku 
Pawłowego. W listopadzie 
w Niepokalanowie mło-
dzież wystawiła musical 
„Święty Paweł – Apostoł 
Narodów”. Z racji Roku 

św. Pawła w wyznaczo-
nych kościołach (ich listę 
zamieściliśmy w nr. 46; 
jest też umieszczona na 
stronach internetowych 

warszawskich diecezji) 
można uzyskać odpust 
zupełny pod zwykłymi 
warunkami.

Św. Paweł patronuje 
dwunastu kościołom 
i parafiom w obu 
warszawskich 
diecezjach

Młodzi słuchali  
Benedykta XVI tak samo 
w Warszawie,  
jak i w Sydney

Odeszły…
Irena Sendlerowa (zm. 12 
maja) – uhonorowana meda-

lem Sprawiedliwy 
Wśród Narodów 
Świata, działaczka 
społeczna, która 
w czasie II wojny 
światowej urato-

wała 2,5 tys. żydowskich dzieci. 
Przemycała je z warszawskiego 
getta i umieszczała w przybra-
nych rodzinach, domach dziecka 
i u katolickich sióstr zakonnych. 
Aresztowana w 1943 r. przez 
gestapo, była torturowana 
i skazana na śmierć. Uratowała 
ją Żegota, przekupując niemiec-
kich żołnierzy. W 2006 r. kandy-
dowała do Pokojowej Nagrody 
Nobla.

Prof. Anna Świderkówna 
(zm. 16 sierpnia) – historyk 

literatury, filolog 
klasyczny, papi-
rolog, tłumaczka, 
przez trzydzieści 
lat kierownik kate-
dry papirologii 

Uniwersytetu Warszawskiego. 
Przede wszystkim miłośniczka 
Biblii i jej wielka popularyza-
torka. O Biblii mówiła w cyklicz-
nych audycjach na falach Radia 
Józef i na spotkaniach w para-
fiach, ale też potrafiła o niej cie-
kawie i prosto pisać. Za swoją 
działalność naukową i pisarską 

była wielokrotnie nagradza-
na i w yróżniana. W 2007 r. 
otrzymała nagrodę literacką 
polskiego PEN Clubu im. J. 
Parandowskiego. Pośmiertnie 
została odznaczona Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski.

Dr Stanisława Grabska (zm. 
13 listopada) – doktor teolo-

gii, ekumenistka, 
w ielka popula-
ryzatorka Biblii, 
wpółzałożycielka 
w a r s z aw sk ie go 
Klubu Inteligencji 

Katolickiej. W KIK przez kil-
kad ziesiąt lat prowad ziła 
spotkania biblijne. Należała 
do Komitetu Oby watelskiego 
przy Lechu Wałęsie. Podczas 
obrad Okrągłego Stołu była 
wiceprzewodniczącą Komisji 
Stowarzyszeń. Była autorką 
wielu artykułów i książek popu-
laryzujących teologię i Biblię. 

Ja
ku

b 
Sz

ym
cz

u
k

Ja
ku

b 
Sz

ym
cz

u
k

Jo
an

n
a 

Ju
re

cz
ko

-w
il

k

Ja
ku

b 
Sz

ym
cz

u
k



Gość warszawskiIV
G

o
ść

 N
ie

dz
ie

lN
y

28
 g

ru
dn

ia
 2

00
8

Krucjata modlitwy w intencji małżeństwa zagrożonego rozbiciem

Ratujmy, co Bóg złączył
W 2006 r. 
w Warszawie 
zawarto 9023 
małżeństwa. 
W tym samym 
czasie rozwiodło 
się 3786. Tu może 
pomóc chyba tylko 
modlitwa.

T rudno ukrywać, że wie-
le warszawskich rodzin 
przeży wa kryzys. To 

domena wszystkich europej-
skich miast. Gdy w Warszawie 
rozpada się co trzecie małżeń-
stwo, w Budapeszcie i Pradze 
ten problem dotyka co drugiego 
z nich, a w Wiedniu nawet trzech 
czwartych!

Siła sakramentu
Od kilku lat małżeństwami 

w kryzysie zajmuje się Wspól-
nota Trudnych Małżeństw SY-
CHAR, która działa przy parafii 
pallotynów na ul. Skaryszewskiej 
na Pradze.

– Gdy współpracuje się ak-
tywnie z Jezusem Chrystusem – 
Bogiem w każdej sytuacji, nawet 
po ludzku patrząc beznadziejnej, 

możliwe jest odrodzenie małżeń-
stwa. Dla Boga bowiem nie ma 
rzeczy niemożliwych. Prawda 
o mocy sakramentu oznacza, 
że nawet jeśli małżonkowie nie 
potrafią ze sobą być i odchodzą 
w stan separacji, czyli oddzielne-
go mieszkania, to ich małżeństwo 

– sakramentalne przymierze mał-
żonków z Bogiem – trwa nadal. 
Nadal są mężem i żoną, i jako tacy 
staną przed Bogiem – mówi ks. 
Jan Pałyga, pallotyn i terapeuta 
rodzin.

Spotkania małżeństw prze-
żywających kryzys odbywają 
się w każdy II czwartek i IV 
poniedziałek miesiąca o godz. 
19.00, przy ul. Skaryszewskiej 12 
w Warszawie (wejście od ul. Lu-
belskiej ). Najbliższe spotkanie 
w poniedziałek 22 grudnia 2008 r.  
Przed czwartkowymi i ponie-
działkowymi spotkaniami o godz. 
18.00 odprawiana jest w ośrodku 
pallotynów Msza św. w intencji 

ratowania małżeństw. Taka Msza 
zostanie odprawiona także 27 
grudnia o godz. 18.30 w dolnym 
kościele. Aktualności z życia 
wspólnoty można znaleźć w In-
ternecie: http://stowarzyszenie.
sychar.info/warszawa.

Ruszajmy na krucjatę
Jednym ze sposobów realizacji 

tegorocznego programu duszpa-
sterskiego „Otoczmy troską ży-
cie” może być w odniesieniu do 
małżeństwa i rodziny krucjata 
modlitewna, która ma na celu ra-
towanie zagrożonych rozbiciem 
sakramentalnych związków 
małżeńskich. 

– Przystępujący do niej wier-
ni powinni zobowiązać się (ust-
nie lub pisemnie) do codziennej 
modlitwy w ciągu 6 miesięcy 
w intencji jednego zagrożonego 
małżeństwa. Przystąpienie do 
krucjaty powinno dokonywać 
się najczęściej w trakcie Mszy 
św. i powinno być poprzedzone 
stosownym pouczeniem – zachęca 
ks. Tadeusz Bożełko, diecezjalny 
duszpasterz rodzin.

Osoba przystępująca do kru-
cjaty powinna zobowiązać się 
także do codziennego odmawia-
nia dziesiątki Różańca i – w miarę 
możliwości – częstego ofiarowa-
nia Komunii św. w intencji mał-
żeństwa zagrożonego rozbiciem. 
Można także podjąć dodatkowe 
wyrzeczenia i ofiary.

Taka krucjata została podjęta 
dwa lata temu w diecezji zielono-
górsko-gorzowskiej. Na pomysł jej 
prowadzenia wpadła osoba, która 
sama doświadczyła małżeńskiego 
kryzysu. Tomasz Gołąb

Modlitwa w intencji małżeństwa 
zagrożonego rozbiciem
kochany ojcze! Stwórczym aktem powołałeś do istnienia 
małżeństwo. chciałeś bowiem zapewnić nam najlepszy sposób 
wypełniania przykazania miłości. Po okresie ludzkiej niemocy 
i egoizmu posłałeś na świat swego Syna Jezusa chrystusa, aby 
przywrócił nam dar miłości. odtąd małżonkowie mają moc do 
realizowania miłości małżeńskiej.
Proszę ciebie, dobry ojcze i Stwórco, obdarzaj małżonków 
miłością. Panie Jezu, który jesteś wcieleniem boskiej miłości  
i prawdy, chroń wszystkie małżeństwa przed utratą pierwotnej 
miłości. maryjo i Józefie, święci małżonkowie, wstawiajcie się za 
ślubującymi sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską.
Proszę ciebie, Jezu chryste, aby małżeństwo, za które się modlę, 
obdarowane było cudem przemiany. Przemieniaj ich urazy 
w przebaczenie, oziębłość w żar miłości ofiarnej, szorstkość 
w delikatność, słowa przykre w pełne czułości, oddanie 
w bliskość, smutek w radość, obojętność w pragnienie bycia 
razem. oby w tym małżeństwie objawiała się twoja boska 
miłość i twoja chwała. niech małżonkowie i ich dzieci – ciągle 
na nowo – tobie i twojej matce zawierzają szczęście małżeńskie 
i rodzinne. amen.

Kolejna poradnia rodzinna
10 grudnia ks. prał. bronisław Piasecki, proboszcz parafii 
najświętszego zbawiciela w śródmieściu, otworzył nową 
poradnię rodzinną, ukierunkowaną na pomoc małżeństwom 
przeżywającym kryzys. w środy, w godzinach 17.00–19.00, można 
w niej otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie naturalnych 
metod planowania rodziny, problemów z kryzysem więzi 
małżeńskich oraz problemów wychowawczych z dziećmi. 
do dyspozycji są duszpasterz, psycholog, doradcy życia 
rodzinnego oraz małżeństwa, które gotowe są, aby dzielić 
się z przychodzącymi doświadczeniem wiary i świadectwem 
przezwyciężania trudności w życiu małżeńskim i rodzinnym.

Sakrament małżeństwa daje małżonkom siłę odtwarzania 
wspólnoty małżeńskiej w każdej sytuacji – przekonuje 
ks. Jan Pałyga, pallotyn i terapeuta rodzin.
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Stara tradycja jasełek ulicznych wraca do Warszawy

Trzej Królowie w stolicy!

K acper, Melchior i Baltazar, 
wraz z orszakami, wiel-
błądami, końmi i... stadem 

owiec z Podhala, 4 stycznia przeja-
dą ulicami stolicy. Orszak będzie 
podzielony na 3 grupy: afrykań-
ską, azjatycką oraz europejską. 

Będzie im towarzyszyć arcybi-
skup warszawski Kazimierz Nycz, 
który pobłogosławi zebranych. 
Orszak przejdzie ulicami Starów-
ki na Rynek Nowego Miasta, gdzie 
odbędzie się wielkie wspólne kolę-
dowanie. Honorowy patronat ob-
jęła prezydent miasta stołecznego 

Warszawy – Hanna Gronkiewicz- 
-Waltz. Organizatorami orsza-
ku są Stowarzyszenie Rodziców 
Szkoły „Żagle”, Fundacja św. Mi-
kołaja oraz Centrum Myśli Jana 
Pawła II.

Kolędowanie dla rodzin
Spektakl ma symbolizować 

łączenie się kultur z różnych 

kontynentów. Jego celem jest 
uczczenie święta Trzech Króli, 
natomiast ideą pielęgnowanie 
oraz szerzenie wartości proro-
dzinnych. Orszak został przygo-
towany przez uczniów i rodziców 
szkoły „Żagle”. Chłopcy wcześniej 
poznawali różne kultury, symbo-
licznie reprezentowane w orsza-
ku przez postaci Trzech Króli. 

Organizatorzy mają nadzieję, 
że orszak stanie się jedną z tra-
dycji stolicy, a styczniowe jaseł-
ka zachęcą warszawiaków do 
wspólnej refleksji nad sprawami 
najważniejszymi.

W orszaku pójdzie ponad 
250 uczniów ze szkoły „Żagle” 
w kolorowych strojach rycerzy, 
giermków, dworzan, posłańców. 
W pochodzie udział wezmą rów-
nież przedstawiciele korpusów 
dyplomatycznych. 

Dla rodzinnych domów 
dziecka

Ważnym założeniem przed-
sięwzięcia jest również kwesta 
na rzecz rodzinnych domów 
dziecka, którym Fundacja Świę-
tego Mikołaja pomaga w ramach 
kampanii „Grunt to rodzina”. Ze-
brane w ramach Funduszu Edu-
kacyjnego środki przeznaczone 
zostaną na realizację projektów 
edukacyjnych dla wychowan-
ków rodzinnych domów dziecka. 
W czasie gdy orszaki będą zbli-
żać się do stajenki ustawionej na 
Nowym Mieście, wszyscy chętni 
zostaną zaproszeni do śpiewa-
nia polskich tradycyjnych kolęd. 
W śpiewie będą pomagać kapela 
góralska oraz chóry. Uczestnicy 
orszaku otrzymają śpiewniki, 
które umożliwią czynny udział 
w imprezie.

Tradycja śpiewania kolęd jest 
w Polsce bardzo rozpowszechnio-
na i często wykracza poza granice 
rodzinnych domów. Czy wspól-
ne kolędowanie i orszak staną 
się nową tradycją Warszawy? 
 at

Przejdą od placu 
Zamkowego do 
Rynku Nowego 
Miasta. Tam 
szlachetni 
Monarchowie złożą 
pokłon Dzieciątku 
w stajence. Trzem 
Królom będą 
towarzyszyły 
kolorowe orszaki 
rycerzy i giermków. 
Dołączmy do nich.

■ R e K l A M A ■

Chłopcy z „Żagli” – rycerze i giermkowie, od wielu tygodni 
przygotowywali orszak
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Joanna Jureczko-Wilk: W jednym z wy-
wiadów powiedziała Pani, że Warszawa 
potrzebuje odnowy duchowej. Co miała 
Pani na myśli?

Prezydent Hanna Gronkiewicz-
Waltz: – Mówiłam to w kontekście nowych 
biskupów w obu warszawskich diecezjach, 
którzy zostali przyjęci przez mieszkańców 
z ogromną nadzieją. Arcybiskup Kazimierz 
Nycz wywodzi się ze szkoły kardynała Ka-
rola Wojtyły, a abp Henryk Hoser ma za 
sobą ogromne doświadczenie misyjne oraz 
w pracy urzędów watykańskich. Ich nowe 
spojrzenie może być dla Warszawy bardzo 
przydatne. Zresztą zmiany już widać.

Obie warszawskie diecezje zaczęły bar-
dziej ze sobą współpracować: podejmują 
wspólne akcje, koordynują specjalistyczne 
duszpasterstwa, pracują nad ujednoli-
ceniem katechezy. To chyba otwiera też 
nowe możliwości ich współpracy z wła-
dzami miasta?

– Tak, współpraca staje się łatwiejsza. 
Przyjęliśmy zaproszenie abp. Nycza do włą-
czenia się w czerwcowy Dzień Dziękczynie-
nia na Polach Wilanowskich i myślę, że ta 
akcja stanie się już tradycją, a my będziemy 
w niej uczestniczyć. 

Zupełnie niezależną od władz kościel-
nych jest inicjatywa upamiętnienia Jana 
Pawła II na placu Piłsudskiego. Został roz-
strzygnięty konkurs na krzyż-pomnik, który 
przypominać będzie o pamiętnych słowach 
Papieża, wypowiedzianych podczas pierw-
szej pielgrzymki do Polski na ówczesnym 
placu Zwycięstwa, od których – jak mówi 
abp Nycz – „wszystko się zaczęło”. To będzie 
pomnik-symbol na stałe wpisany w krajo-
braz pl. Piłsudskiego. Mamy nadzieję, że 
zdążymy z jego realizacją do czerwcowej 30. 
rocznicy sprawowania papieskiej Mszy. 

I chociaż jest to inicjatywa władz miasta, 
to nie wyobrażam sobie, by same uroczysto-
ści rocznicowe nie miały charakteru religij-
nego. Zresztą w przeddzień rocznicy papie-
skiej Mszy na placu Piłsudskiego młodzież 
oazowa organizuje całonocne czuwanie. Tak 
się mimowolnie złożyło, ale po papiesku – bo 

Świątecznie o polityce. O klęczniku w ratuszu 
i urzędnikach spełniających życzenia z prezydent 
Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz rozmawia  
Joanna Jureczko-Wilk.

Wiara pomaga 
w rządzeniu
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czy można wymyślić sobie lepszy symbol na 
taką rocznicę niż modlitwa młodzieży, którą 
Jan Paweł II szczególnie ukochał?

Nie chowa Pani swojej wiary w sferze pry-
watnej. Jako wiceprezes europejskiego 
Banku Odbudowy i Rozwoju założyła Pani 
w londynie wspólnotę Odnowy w Duchu 
Świętym. Nie bała się Pani, że kariera fi-
nansisty, ekonomisty, polityka złamie 
kręgosłup duchowy?

– Nie. Katolicy są posłani w różne miej-
sca i nie mogą zamykać się w getcie. Nie 
mogą zadowolić się tylko własną obecnością 
w ruchach, wspólnotach, grupach zawodo-
wych z przydomkiem „katolicki”. Na swojej 
drodze spotkałam wielu ludzi sukcesu czy 
polityków bardzo wierzących i potrafiących 
z wiarą wyjść do świata, żeby go przemie-
niać. Dla mnie najlepszym przykładem jest 
Michel Camdessus, były przewodniczący 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego, 
dziś stojący na czele francuskich Tygodni 
Społecznych. Jest człowiekiem wielkiego 
ducha, a wiara przenikała to, co robił także 
jako finansista.

Ale polityk ma nad sobą władze partyj-
ne, obowiązuje go dyscyplina w głosowa-
niach, zawiera kompromisy korzystne dla 
jego partii. Nigdy nie zdarzyły się Pani 
sytuacje, wystawiające na próbę katolickie 
sumienie?

– Nie, nie miałam ich ani jako poseł, ani 
w stołecznym samorządzie. 

Były za to sytuacje nieprzyjemne, jak ta, 
gdy jeden z tygodników napisał, że prezes 
Narodowego Banku Polskiego konsultuje 
swoje decyzje o podwyżce stóp procento-
wych z Duchem Świętym.

– Przekręcono moje słowa z wywiadu, 
w którym powiedziałam, że takie decyzje 
podejmuję kolegialnie z zarządem NBP, a po-
twierdzeniem słuszności jest dla mnie jedno-
myślność członków. Po prostu uważam, że za-
daniem katolików jest odczytywanie woli Boga 
w codziennym życiu ich samych, ale także 
społecznym, gospodarczym, politycznym.

A kiedy w preambule statutu Warszawy 
znalazło się odwołanie do Boga – o co 
Pani walczyła – młodzi socjaldemokraci 
przynieśli do ratusza klęcznik. Speszyła 
się Pani?

– Nie, uściskałam nawet jedną z tych 
młodych dziewczyn. Byłam nauczycielem 
akademickim i wiem, że młodość to okres 
buntu, odrzucenia pewnych wartości, po-
szukiwania własnej drogi. 

Preambuła była przygotowana przez sa-
morządowców Platformy Obywatelskiej, ale 
jako osobie wierzącej zależało mi na niej. 
Jeśli moja wiara pomaga 
mi w lepszym rządzeniu 
Warszawą, to powinni być 
z tego zadowoleni także 
niewierzący. 

Zanim przeniosła się Pani 
do ratusza, mówiła Pani, 
że czuje pomoc modlitew-
ną wspólnoty Odnowy 
w Duchu Świętym, do 
której Pani należała przez 
ponad dwadzieścia lat, 
i ekumenicznych modlitw 
w Radości. Nie brakuje te-
raz tego zaplecza?

– Rzeczywiście, nie mam już czasu na re-
gularne spotkania Odnowy w Duchu Świętym. 
To nie znaczy, że o niej zapomniałam. Kilka 
razy w roku spotykam się z członkami dawnej 
wspólnoty albo na weekend zaszywam się 
w domu rekolekcyjnym w Magdalence. Wiem, 
że modlitwa za mnie trwa. Czasem dzwonię do 
znajomych ze wspólnoty i proszę o modlitwę 
w jakiejś szczególnie ważnej sprawie. 

Bycie osobą publiczną może przeszkadzać 
w praktykowaniu wiary. Prezydent na nie-
dzielnej Mszy św. albo stojąca w ogonku 
do konfesjonału to dla wielu sensacja. 
Jak Pani sobie z tym radzi?

– Rzeczywiście bywa to trudne. Bardzo 
lubię kościół Świętego Krzyża na Krakow-
skim Przedmieściu i mam do niego ogromny 
sentyment – tam jako studentka wpadałam 
modlić się przed egzaminami, tam potem 

brałam ślub, chrzciłam dziecko. Przychodzi-
łam tam, gdy byłam prezesem Narodowego 
Banku Polskiego. Później stało się to trud-
niejsze. Teraz mam inne ulubione miejsca 
modlitwy, ale nie będę ich ujawniać. 

Chodzi Pani do swojego parafialnego 
kościoła?

– Jeśli nie jestem poza Warszawą albo 
nie mam służbowych obowiązków, chodzę 
na niedzielną Mszę św. do mojego kościoła 
parafialnego w Międzylesiu. Tam wszyscy 
już mnie znają i mój widok na ulicy, w ko-
ściele czy w sklepie nikogo nie dziwi. 

 Napisała już Pani list do św. Mikołaja?
– Jeszcze nie, ale z dobrze poinformo-

wanych źródeł wiem, że św. Mikołaj o mnie 
nie zapomni.

Co chciałaby Pani znaleźć pod choinką?
– Najchętniej jakąś paczuszkę z dużą ilo-

ścią zapału do pracy i dobrych wiadomości 
dla stolicy. 

Jak prezydent Warszawy spędza święta?
– Świętuję w domu, z mężem, córką, 

zięciem i z dwojgiem wnucząt. W okresie 
świąteczno-noworocznym nigdzie nie wy-
jeżdżam, bo chciałabym w sylwestra o półno-

cy złożyć warszawiakom 
życzenia noworoczne.

To czego życzyłaby Pani 
warszawiakom na nowy 
rok?

– Przede wszystkim 
życzę w yrozumiałości, 
cierpliwości i zrozumie-
nia dla inwestycji i re-
montów, które będziemy 
przeprowadzać w przy-
szłym roku, a które przez 
jakiś czas mogą utrudnić 
im życie. I żeby odczuli, 
że ich miasto rozrasta 

się, pięknieje, staje się dobrym miejscem 
do życia.

Życzenia życzeniami, a teraz skonfrontuj-
my je z urzędniczymi planami na przyszły 
rok. Co ma szansę się spełnić?

– Ruszy budowa mostu Północnego, ob-
wodnicy śródmieścia, Muzeum Historii Ży-
dów Polskich. Powstanie kilkanaście obiek-
tów sportowych, ogólnodostępnych boisk. 
Mam nadzieję, że w pierwszym kwartale 
roku rozstrzygniemy przetarg na budowę 
drugiej linii metra, która jest dla Warsza-
wy bardzo ważna. Najpierw na Żoliborzu, 
a potem w innych dzielnicach chcemy zaofe-
rować bezpłatny Internet. 

Mam nadzieję, że nie będą to pobożne 
życzenia. •

Jeśli moja 
wiara pomaga 
mi w lepszym 

rządzeniu 
Warszawą, to 

powinni być z tego 
zadowoleni także 

niewierzący.

Wiara pomaga 
w rządzeniu



Gość warszawskiVIII
G

o
ść

 N
ie

dz
ie

lN
y

28
 g

ru
dn

ia
 2

00
8

Żywa szopka
Od Pasterki do 6 stycznia w parafii św. 
Stanisława Kostki na Żoliborzu można oglą-
dać żywą szopkę. Oprócz parafian, którzy 
wcielą się w Świętą Rodzinę, w szopce spo-
tkamy żywe zwierzęta: osła, lamę, kucyka, 
stado kóz i gołębi. Szopka czynna będzie od 
godz. 10 do 19.00. 

Tort na Boże Narodzenie
Z okazji urodzin Jezusa parafia Matki Bożej 
Królowej Polski w Aninie organizuje w pierw-
szy dzień świąt na Mszy św. o godz. 11.30 uro-
czyste urodziny Pana Jezusa. Będzie urodzi-
nowy tort!  

Świąteczne koncerty
28 grudnia o godz. 13.45 w kościele Marii 
Magdaleny w Warszawie, przy ul. Echa Leśne 
2, Agnieszka Rybak (organy) i Magdalena 
Kwaśniewska-Kolado (mezzosopran) dadzą 
koncert pt. „Boże Narodzenie w muzyce”. 
Tego samego dnia o godz. 14.00 w bazyli-
ce Serca Jezusowego na Szmulkach (ul. 
Kawęczyńska 53) będzie można posłuchać 
kolęd katolickich i prawosławnych w wyko-
naniu Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej. 

O godz. 19.00 w kościele MB Królowej Polski 
w Aninie (ul. Rzeźbiarska 46) odbędzie 
się koncert „Noc szczęśliwego rozwiąza-
nia”, z udziałem Agaty Bernardt i zespołu 
„Krakowskie Przedmieście”. O godz. 18.30 
w kościele św. Faustyny w Warszawie (ul. 
Żuromińska 2) rozpocznie się koncert „Przy 
wigilijnym stole”. Natomiast o godz. 19.00 
w kościele Matki Bożej Różańcowej, przy ul. 
Wysokiego 6, będzie można posłuchać kolęd 
w wykonaniu góralskiej kapeli. 

Na bal
Bal sylwestrow y w stylu szlacheckim, 
ale bezalkoholowy, organizuje Wydział 
Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży.  
Bal rozpocznie się o godz. 20.00 w domu reko-
lekcyjnym na Bielanach (ul. Dewajtis 3) Mszą 
św., odprawioną przez bp. Piotra Jareckiego. 
Obowiązują stroje wieczorowe, najlepiej 
z atrybutem szlacheckim. O godz. 24.00,  
po życzeniach noworocznych, będą fajerwer-
ki. O godz. 5.00 zostanie odprawiona Msza św. 
Bal przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 
18–30 lat. Bilety w cenie 50 zł (wliczone  
trzy gorące posiłki, napoje i przystawki) 
można kupić w Księgarni na Miodowej 
oraz na portierni domu rekolekcyjnego na 
Bielanach.

Kolędy i pastorałki
4 stycznia w katedrze św. Floriana na Pradze 
pod hasłem: „Młodzież Mazowsza u wrót stajen-
ki”  będzie można posłuchać występu laureatów 
Konkursu Kolęd i Pastorałek. Wystąpi też zespół 
Skaldowie z koncertem „Moje Betlejem”.

Modlitwa za małżonków
Diecezjalny duszpasterz rodzin diecezji 
warszawsko-praskiej ks. Marek Kruszewski 
zaprasza małżonków, którzy w mijającym 
roku obchodzili okrągłą rocznicę ślubu, na 
Mszę św., która zostanie odprawiona 28 grud-
nia, w święto Świętej Rodziny, o godz. 11.30 
w kościele Chrystusa Króla na Targówku. 

Rozgrywki w Radości
Już po raz 18. Katolickie Stowarzyszenie 
Sportowe RP i Parafialny Klub Sportowy „Ra-
dość” organizują dla dzieci Międzynarodowy 
Turniej Parafialny w Tenisie Stołowym. Roz-
grywki odbędą się 29 i 30 grudnia w Rado-
ści przy ul. Bajkowej 17. Nieco później, od 26 
do 31 stycznia, w tym samym miejscu ks. 
Mirosław Mikulski organizuje XVIII Między-
narodowy Turniej Halowy w Piłce Nożnej. 
� •

W kazaniu arcybiskup mówił dziew-
czętom, jak ważne jest prowadzenie 

Ducha Świętego w życiu, w którym tak łatwo 
stracić orientację i pobłądzić. 35 dziewcząt ze 
schroniska i zakładu poprawczego zdecydo-
wało oddać się w opiekę Duchowi Świętemu 
i przyjąć sakrament dojrzałości chrześcijań-
skiej. Wcześniej, przez kilka miesięcy, przy-
gotowywali je do tego katecheci: ks. Krzysztof 
Pietrzak – proboszcz parafii NSPJ w Falenicy 
oraz księża jezuici z pobliskiego domu zakon-
nego. Po Mszy św., w czasie której biskup pra-
ski udzielił bierzmowania, dziewczęta oraz 
ich opiekunowie i duszpasterze spotkali się 
na wspólnej agapie. W dniu bierzmowania za 
dziewczęta z zakładu poprawczego modlili się 
też�parafianie�z�Falenicy.� •

Zapowiedzi

Dziewczęta ze Schroniska 
dla Nieletnich i Zakładu 
Poprawczego w Falenicy 
przyjęły 15 grudnia 
sakrament bierzmowania 
z rąk abp. Henryka Hosera.

Falenica. Bierzmowanie w poprawczaku

Żeby się nie pogubiły
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Spotkanie wychowanków i opiekunów z abp. Hoserem – od lewej stoją: o. Piotr Aszyk SJ 
– kapelan zakładu, abp Henryk Hoser, Romuald Sadowski – dyrektor zakładu, ks. Krzysztof 
Pietrzak – proboszcz z Falenicy


