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A ż dwie trzecie mieszkańców 
Warszawy identyfikuje się ze 

swoimi parafiami. Ale aż 80 proc. ma 
poczucie, że nie ma wpływu na życie 
swojej wspólnoty parafialnej. Siedmiu 
na dziesięciu wiernych archidiecezji 
deklaruje, że przynajmniej raz w roku 
spowiada się, ale jednocześnie ponad 55 
proc. akceptuje środki antykoncepcyj-
ne i współżycie przed ślubem. Badania 

na temat religijności mieszkańców 
diecezji przedstawili proboszczom  
28 lutego m.in. dr hab. Elżbieta Firlit  
i ks. dr hab. Sławomir Zaręba.

– Większość z nas ma intuicję, jak 
wierzą nasi parafianie. Ale najlepsza 
intuicja nie zastąpi badań. To jak z pa-
cjentem, któremu termometr pokazuje 
39,5 stopnia. Jego sytuacji nie poprawi 
zbicie termometru, ale położenie się do 

łóżka. My też musimy zastanowić się, 
jak zmieniać nasze duszpasterstwo, 
żeby polepszyć stan pacjenta – mówił 
w trakcie spotkania abp Kazimierz 
Nycz. – Chciałbym, żeby takie spotka-
nia odbywały się co roku. Chodzi o to, 
żebyśmy, jako prawdziwi menedżero-
wie parafii, zobaczyli wyzwania, jakie 
stoją przed Kościołem warszawskim  
w XXI wieku. tg

„Warszawskie śpiewanki” w Muzeum
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Warszawa.  Podczas warsztatów „Warszawskie śpiewanki” najmłodsi warszawianie poznawali 
piosenki z sierpnia 1944 
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„Koncepcyjno-strategiczne” spotkania wszystkich proboszczów, jak nazwał je abp Nycz, będą odbywać się co roku

C zasem żal, że 
warszawskie wydanie 

„Gościa Niedzielnego” 
to jedynie osiem stron. 
Gdy kończymy numer, 
trudno wybrać, co jest 
najważniejsze, co nasz 
Czytelnik powinien 
przeczytać w pierwszej 
kolejności. I z czego 
zrezygnować... Ale to 
dobrze, bo oznacza, 
że w Warszawie wiele 
się dzieje. I – możecie 
mi Państwo wierzyć – 
dzieje się coraz więcej 
dobrego! Prawda, 
że to niepopularna 
prawda i że trudno się 
jej doszukać w radiu, 
telewizji, Internecie? 
W każdym razie 
Warszawa pozytywnymi 
inicjatywami stoi. O czym 
piszemy w dzisiejszym 
numerze. A zatem, 
pozytywnej lektury!  

Pierwszy dzień formacyjny proboszczów archidiecezji

Menedżerowie parafii

„Warszawskie dzieci”, „Pałacyk 
Michla” czy „Piosenka o mo-

jej Warszawie” to najbardziej znane 
i najukochańsze piosenki powstań-
cze. 28 lutego w Muzeum Powstania 
Warszawskiego całe rodziny uczyły się 
powstańczych piosenek, grały na pro-
stych instrumentach i śpiewały. Dzieci 
słuchały opowiadań i uczestniczyły w 
zabawach przybliżających kontekst 
historyczny powstania. Muzeum chce, 
by poprzez muzyczne warsztaty, takie 
jak właśnie „Warszawskie śpiewanki”, 
zainteresowanie piosenką powstań-
czą oraz „repertuarem warszawskim” 
wśród mieszkańców stolicy rosło. 
Poprzez przypominanie muzycznych 
tradycji stolicy, Muzeum chce się przy-
czynić do współtworzenia tożsamości 
warszawiaka. To ważne właśnie wśród 
młodych osób, dla których Warszawa 
ciągle pozostaje miastem obcym.  
� •

Prawie dwustu proboszczów archidiecezji warszawskiej spotkało się 28 lutego  
na Bielanach.



II
G

o
ść

 N
ie

dz
ie

lN
y

8 
m

ar
ca

 2
00

9
Gość warszawski

Warszawa. Zarejestrowana 
w 2008 roku w Polsce Fundacja 
„Dzieci Matki Teresy” rozsyła 
materiały promocyjne na temat 
swojej organizacji z prośbą o daro-
wiznę. List ostrzegający przed tą 
fundacją, podszywającą się pod 
działalność Sióstr Misjonarek 
Miłości, wystosowała przełożona 
prowincjalna zakonu, s. Joseph. 
„Pragnę poinformować wszystkich 
zainteresowanych, że my, Siostry 
Misjonarki Miłości, nie jesteśmy 

w żadnej mierze związane z Funda-
cją »Dzieci Matki Teresy«” – pisze 
w liście do KAI s. Joseph. 

Oszczędności w Ratuszu
Warszawa. Podczas posiedzenia 
Rady m. st. Warszawy, 26 lutego, 
zastępca dyrektora Gabinetu 
Prezydenta Warszawy Jarosław 
Jóźwiak przedstawił informację 
o planowanych oszczędnościach 
w wydatkach administracyjnych 
w związku ze spowolnieniem 
gospodarczym. – Oszczędności 
w Urzędzie m.st. Warszawy obej-
mą m.in. delegacje zagraniczne, 
wydatki reprezentacyjne, zakupy 
inwestycyjne, bieżące materiały 
eksploatacyjne, ryczałty paliwo-
we na przejazdy samochodami, 
służbowe telefony komórko-
we oraz nagrody i szkolenia. 

Zaoszczędzona suma to ponad 
12,5 miliona zł – powiedział Jóź-
wiak. – Co roku wydatki admini-
stracyjne były stopniowo ogra-
niczane. Szukanie oszczędności 
jest szczególnie ważne w obliczu 
kłopotów światowej gospodarki. 
Jak widać, zaczęliśmy od siebie 
– powiedziała prezydent Hanna 
Gronkiewicz-Waltz. Przyjęty 
pod koniec ub. r. budżet Warsza-
wy na 2009 r. zakładał deficyt na 
poziomie 2,3 mld zł. Pierwotnie 
planowano, że do miejskiej kasy 
wpłynie 10,2 mld zł (w 2008 r. – 9,8 
mld zł), a wydatki wyniosą 12,5 
mld zł (w 2008 r. – 11 mld zł).

Schola – Konwalia: odwołanie
Józefów. Fundacja Schola – Kon-
walia zapowiada, iż odwoła się 
od decyzji starosty otwockiego, 
przyznającej prawo do prowadze-
nia Szkoły im. św. Pawła z Tarsu 
w Józefowie Towarzystwu Absol-
wentów KUL. Zdaniem Fundacji, 
nieścisłości prawne będące podsta-
wą tej decyzji powstały w wyniku 
uchybienia ze strony Towarzystwa 
Absolwentów KUL. W wyniku 
analizy dokumentacji związanej 
ze sporem, Starostwo Powiatowe 
w Otwocku stwierdziło, że prawo 
do prowadzenia szkoły przysługuje 
jej założycielowi, czyli Towarzy-
stwu Absolwentów Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, nie 
zaś Fundacji Schola – Konwalia, 
związanej z Bractwem św. Piusa X. 
Fundacja zapowiada, że zaskarży 

decyzję starosty do odpowiedniego 
organu odwoławczego. O historii 
józefowskiej szkoły pisaliśmy 
w numerze 8. warszawskiego GN.

Budynek szkoły jest 
w rękach fundacji. Czy 
liceum jako instytucja 
będzie również jej 
własnością?
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Misjonarki Miłości ostrzegają!

Pożegnanie olimpijki
Warszawa. W katedrze polowej 
Wojska Polskiego w Warszawie, 
26 lutego, odbyły się uroczystości 
pogrzebowe Kamili Skolimowskiej. 
Złotą medalistkę olimpijską w rzu-
cie młotem żegnali rodzina, krew-
ni, przyjaciele, a także przedstawi-
ciele władz państwowych, kibice 
oraz tłumy mieszkańców stolicy. 
Uroczystościom przewodniczył 
biskup polowy Tadeusz Płoski. Po 
Mszy św. kondukt żałobny prze-
szedł na Cmentarz Wojskowy na 
Powązkach, gdzie została złożona 
urna z prochami lekkoatletki. - Kie-
dy ktoś odchodzi „na niebiańską 

olimpiadę” mając 26 lat, człowiek 
wówczas uświadamia sobie, jak 
kruche jest ludzkie życie – stwier-
dził bp Płoski. – Wierzymy, że ta 
śmierć ma jakiś sens, że dobry Bóg 
zabrał ją do lepszego świata, gdzie 
będzie mogła rozgrywać swoje 
olimpiady i z radością zbawionych 
zwycięzców rzucać młotem „Panu 
Bogu w okno” – mówił. – Widocz-
nie Bóg ma w tej chwili własną olim-
piadę i doszedł do wniosku, że Ty 
i tylko Ty, Kamilo, możesz repre-
zentować tam piękny styl. Byłaś 
wielka, będziesz zawsze w naszej 
pamięci – dodał bp Płoski.

Cudowny kapłan i wspaniały człowiek
Zmarł ks. Jankow-
ski. 20 lutego zmarł 
ks. prałat Witold Jan-
kowski, emerytowany 
proboszcz parafii św. 
Marii Magdaleny na 
Wawrzyszewie. Miał 
86 lat, z tego w kapłań-
stwie przeżył 57. Był 
proboszczem parafii 
Wrociszew nad Pilicą 
oraz wieloletnim pro-
boszczem i budowni-
czym parafialnego 
kościoła Maryi Mat-
ki Zawierzenia przy 
Cmentarzu Wawrzy-
szewskim. Od 10 lat 
rezydował przy parafii, pozosta-
jąc bardzo aktywnym duszpaste-
rzem. Kapelan Jego Świątobliwości 
pochowany został według swej 

woli przy zabytko-
wym kościele. „Drogi 
Księże Prałacie, bar-
dzo nam będzie Ciebie 
brakowało! Byłeś wzo-
rem Kapłana Chry-
stusowego. Zawsze 
miałeś dla nas czas 
i dobre słowo. Twoja 

pokora i skromność zawsze nas 
ujmowała i zawstydzała” – napi-
sali wierni parafianie w księdze 
pamiątkowej.

Nadzwyczajni szafarze
Bielany. 180 nadzwyczajnych sza-
farzy Komunii św. 27 i 28 lutego 
przeżywało w Domu Rekolekcyjno-
Formacyjnym na Bielanach swój 
wielkopostny dzień skupienia. W 
całej archidiecezji warszawskiej 
posługuje 240 świeckich szafa-
rzy. Do ich podstawowych zadań 
należą odwiedziny z Najświętszym 
Sakramentem u chorych. Najwię-
cej, bo aż 19 nadzwyczajnych szafa-
rzy, służy w parafii św. Augustyna 
na Nowolipkach. Wielu szafarzy 
mają też parafie: św. Zygmunta na 
Bielanach, Wszystkich Świętych 
w Śródmieściu i Chrystusa Króla 
Wszechświata w Piastowie. – Żeby 
zostać świeckim szafarzem, trzeba 
ukończyć specjalny kurs, trwają-
cy 9 kolejnych sobót. Ostatni taki 
w ubiegłym roku ukończyło 76 

mężczyzn – informuje Tadeusz 
Gwardys z parafii św. Dominika 
w Warszawie, prezes Nadzwy-
czajnych Szafarzy Archidiecezji 
Warszawskiej.

W archidiecezji 
warszawskiej posługuje  
240 nadzwyczajnych 
szafarzy Eucharystii
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,,Twoja pokora 
i skromność zawsze 
nas ujmowała 
i zawstydzała” – 
napisali parafianie 
w internetowej 
księdze 
pamiątkowej
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warszawa@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: 00-551 Warszawa, 
ul. Mokotowska 43
telefon/faks 022 621 57 99, 022 629 02 67
Redagują: Tomasz Gołąb – dyrektor, 
ks. Tadeusz Bożełko – asystent kościelny, 
Joanna Jureczko-Wilk, Agata Puścikowska
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Rekolekcje dla wybranych

Czas porządków

Dla samotnych 
Od 8 do 11 marca (zawsze o godz. 
19.00), w kościele księży palloty-
nów, przy ul. Skaryszewskiej  
12, ks. Jan Pałyga przekonywać 
będzie o tym, że samotność nie 
jest klęską. 

Rekolekcje 
gregoriańskie
Od 8 do 10 marca w kościele 
św. Kazimierza, przy Rynku 
Nowego Miasta, o. Leon Knabit 
OSB poprowadzi rekolekcje: 
„Post dla życia – według reguły 
św. Benedykta”. 

Dla twórców
Wielkopostne nauki dla środowisk 
twórczych głosić będzie od 8 do 
10 marca ks. F. Folejewski SAC 
(w niedziele o godz. 10.30, a w pozo-
stałe dni o godz. 17.00).

Dla dziewcząt
Od 13 do 15 marca w klasztorze 
sióstr benedyktynek sakramen-
tek odbędą się wielkopostne dni 
skupienia dla młodzieży żeńskiej. 
Zapisy: tel. (022) 635 71 13, 
e-mail: benedyktynki.sakrament-
ki@gmail.com.

Dla mężczyzn
Instytut Świecki Chrystusa Kró-
la (męski) zaprasza 14 i 15 mar-
ca do Salezjańskiego Ośrodka 
Misyjnego (ul. Korowodu 20) na 

dni skupienia. Bliższe informacje 
można uzyskać, pisząc na adres 
e-maliowy: cristore@o2.pl. Stro-
na internetowa wspólnoty: www.
cristore.rz.com.pl. Mężczyzn 
zapraszają też doloryści z Józe-
fowa (al. Przyszłości 8), którzy 
organizują rekolekcje od 20 do 22 
marca. Kontakt: tel. (022) 789 29 
10, 428 17 63, e-mail: powolania@
gmail.com.

Dla chorych
W trzecią, czwartą i piątą nie-
dzielę Wielkiego Postu o godz. 
9.00 rekolekcje dla chorych wygło-
si w bazylice Świętego Krzyża 
ks. P. Rytkowski CM (transmisja 
w I programie Polskiego Radia 
oraz w Radiu Maryja). 

Akademickie
W kościele akademickim św. Anny 
przy Krakowskim Przedmieściu 
rekolekcje rozpoczną się 15 i 29 
marca o godz. 15.00 i 19.00. W dni 
powszednie nauki rekolekcyj-
ne głoszone będą o godz. 10.00 
i 18.30. Rekolekcjonistami będą 
ks. A. Bohdanowicz i ks. J. Rogal-
ski. W bazylice Świętego Krzyża 
nauki dla żaków rozpoczną się 
15 marca (o godz. 18.00), a w trzy 
kolejne dni będą zaczynały się 
o godz. 20.00. Poprowadzi je ks. 
A. Gieroń CM. Dominikanin o. A. 
Szustak będzie głosił nauki od 29 
marca do 1 kwietnia w kościele 
dominikanów na Służewiu (w nie-
dziele o godz. 20.15, a w pozostałe 
dni o godz. 19.30). 

Ekologiczne on-line
Dla tych, którzy nie mogą przyjść 
do kościoła lub chcą przeżyć dodat-
kowe rekolekcje w domowym zaci-
szu, serwis: www.duchowy.pl 
proponuje „porządki własnego 
serca”, czyli rekolekcje o tym, „jak 
pokonać ekologiczną katastrofę we 
własnym życiu”. Od poniedziałku 
do soboty w serwisie będzie można 
posłuchać rekolekcji przygotowa-
nych przez Rafała Porzezińskiego 
i ks. Stefana Moszoro-Dąbrowskie-
go z Opus Dei. 

Dla małżeństw 
w kryzysie
Poprowadzi je od 22 do 25 mar-
ca o godz. 19.00 terapeuta Jacek 
Racięcki. Rekolekcje odbędą się 
w kościele księży pallotynów przy 
ul. Skaryszewskiej 12.

Z ojcem Górą
W archikatedrze św. Jana Chrzci-
ciela od 22 do 25 marca reko-
lekcje poprowadzi o. Jan Góra OP. 
W niedzielę o godz. 11.00, 12.30, 
18.00 i 19.00, a w pozostałe dni 
o godz. 19.00.

Trzy spotkania 
z Jezusem
Rekolekcje „Trzy spotkania z Jezu-
sem” odbędą się w sanktuarium św. 
Andrzeja Boboli (ul. Rakowiecka 61) 
od 26 do 28 marca o godz. 18.00. 
O spotkaniu Jezusa z Samarytan-
ką, z niewidomym oraz z kaleką 

mówić będzie o. J. Pleskaczyński 
SJ. Rekolekcje wzbogacą opowieści 
w wykonaniu M. Litwinowicz ze 
stowarzyszenia „Studnia O”.

Żołnierskie
29 marca w katedrze polowej WP, 
przy ul. Długiej, ks. Piotr Steczkow-
ski rozpocznie trzydniowe rekolek-
cje dla żołnierzy i pracowników woj-
ska. Nauki będą głoszone w niedziele 
w czasie Mszy św., a w poniedziałek 
i wtorek o godz. 8.00 i 18.00. 

Dla związków 
niesakramentalnych
W kościele księży pallotynów, 
przy ul. Skaryszewskiej 12, od 29 
marca do 1 kwietnia ks. Bogu-
sław Szpakowski SAC poprowadzi 
rekolekcje: „Namiętność – energia 
życia czy udręka?”. 

Dla „poszukujących”
Rekolekcje dla osób „poszukują-
cych” poprowadzi w bazylice Świę-
tego Krzyża od 5 do 7 kwietnia 
ks. A. Draguła (początek o godz. 
19.00). 

Na ostatnią chwilę
Spóźnialscy będą mogli wziąć 
udział w rekolekcjach odprawia-
nych w kościele św. Dominika, 
przy ul. Dominikańskiej 2, tuż 
przed Wielkanocą – od 6 do 8 
kwietnia. Spotkania rozpoczną 
się o godz. 19.30, a poprowadzi je  
o.�W.�Dawidowski,�augustianin.�•

Jak co roku przedstawiamy propozycje 
wielkopostnych rekolekcji w Warszawie 
i okolicach. Rekolekcji stanowych, dla ludzi 
z określonymi problemami duchowymi, a także 
„rekolekcji internetowych” – dla tych, którzy 
z różnych powodów nie mogą wziąć udziału 
w tradycyjnych spotkaniach w kościele.  
Warto już teraz zarezerwować sobie czas  
na „duchowe sprzątanie”.

Pokuta i nawrócenie – to nasze zadania na Wielki Post
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O  sytuacji Ruchu Rodzin 
Nazaretańskich infor-
mowaliśmy na naszych 

łamach w listopadzie i w lutym. 
W przesłanym do naszej redakcji 
oświadczeniu kierownictwo Ruchu 
w archidiecezji warszawskiej zwró-
ciło uwagę, że fragment artykułu 
o konflikcie w gronie byłych mo-
deratorów Ruchu i jego założyciela 
(zamieszczonego w warszawskim 
GN z 15 lutego), mógł sugerować, 
że osoby obecnie zaangażowane 
w działania RRN, a nie współdzia-
łające z ks. Jarosławem Piłatem, 
są zwolennikami charyzmatu ma-
ryjnego pana Sławomira Bieli. 

„Aktualne kierownictwo Ru-
chu, tj. moderator, świeccy anima-
torzy diecezjalni oraz współpracu-
jący z nimi kapłani zdecydowanie 
odcinają się od wszelkich działań 
pana Sławomira Bieli, w szczegól-
ności od głoszenia jego rzekomego 
charyzmatu maryjnego, a jednocze-
śnie w myśl decyzji Arcybiskupa 
warszawskiego nie współpracują 
z ks. J. Piłatem. Pragniemy nadmie-
nić, że kapłani posługujący w Ru-
chu oraz duże grono osób świec-
kich w specjalnym oświadczeniu 

zadeklarowało posłuszeństwo 
wobec decyzji Arcybiskupa war-
szawskiego wyrażonej w dekrecie 
z dnia 31 stycznia, aprobującej 
ustalenia komisji badającej sytu-
ację w RRN i wyraziło wolę podję-
cia koniecznych reform w Ruchu 
według wskazań tego dokumentu” 
– czytamy w oświadczeniu podpisa-
nym przez moderatora, ks. Roberta 
Wyszomirskiego i świeckich ani-
matorów diecezjalnych Tadeusza 
i Barbarę Markiszów.

Moderator ruchu przyznaje, 
że trwają prace nad określeniem 
celu działania, metod pracy i mate-
riałami formacyjnymi tego ruchu. 
W rozmowie z Katolicką Agencją 
Informacyjną ks. Wyszomirski po-
informował w lutym, że od ponad 
pół roku (czyli od czasu objęcia 
przez niego funkcji moderatora 
Ruchu) uległa zmianie tematy-
ka cotygodniowych konferencji 
na spotkaniach RRN. A przed 
miesiącem rozpoczął konsultacje 

wśród świeckich członków ruchu, 
którzy w ankietach wypowiedzie-
li się, w jakim kierunku – ich zda-
niem – Ruch miałby się rozwijać 
w przyszłości. 

Pytany o plany na przy-
szłość ruchu ks. Wyszomirski 
odpowiedział, że „jeszcze trochę 
za wcześnie na nie, bo wszyscy 
jeszcze są w szoku”, ale z ankiet 
wyłania się przekonanie, że Ruch 
Rodzin Nazaretańskich nadal 
miałby mieć charakter formacyj-
ny, ale bardziej ukierunkowany 
na rodzinę. – Takie są oczekiwa-
nia – dodał. 

Zapewnił też, że zostaną 
uwzględnione uwagi zgłoszone 
przez komisję teologiczno-praw-
ną. „Zresztą również nasze an-
kiety potwierdziły, że w formacji 
było zbyt mało treści związanych 
z życiem rodzinnym czy naucza-
nia Kościoła o rodzinie, ta ducho-
wość była zbyt indywidualistycz-
na” – powiedział moderator RRN. 
 tg/KAI

Kierownictwo 
Ruchu Rodzin 
Nazeratańskich 
w archidiecezji 
warszawskiej 
wprowadza w życie 
zalecenia biskupa 
i archidiecezjalnej 
komisji.

Ruch Rodzin Nazaretańskich reformuje się

Bardziej rodzinni

■ R e k l A m A ■

Ks. Robert 
Wyszomirski
moderator Ruchu Rodzin 
Nazaretańskich ks. Robert 
wyszomirski – obecnie 
dyrektor archidiecezjalnego 
męskiego Liceum 
ogólnokształcącego  
w warszawie – ma 45  lat.  
z Ruchem Rodzin 
Nazaretańskich jest związany 
od 1987 r., a swoje powołanie 
kapłańskie odkrył dzięki 
formacji w RRN.

W Ruchu Rodzin Nazaretańskich ma być teraz bardziej rodzinnie. 
Bo powołaniem małżonków jest osiągać świętość we dwoje
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Warsztaty 
edukacyjne dla 
przedszkolaków 
opracowane na 
podstawie filmu 
i książeczki o Janie 
Pawle II organizują 
w Warszawie 
papieskie instytuty 
ze stolicy i Krakowa.

A dres Felicjanek 10 to dom 
państwa Kydryńskich w Kra- 

kowie, gdzie Karol Wojtyła miesz-
kał przez dziesięć miesięcy w cza-
sie okupacji. Dziś stanowi jeden 
z punktów krakowskiego szlaku 
papieskiego, swój kościół mają tu 
także siostry felicjanki. Na par-
terze mieści się zaś artystyczny 
klub „Cafe Szafe” należący do 
Anny Kaszuby-Dębskiej i Łukasza 
Dębskiego, pisarza i poety, auto-
rów książeczki „Felicjanek 10”.

„Felicjanek 10” to także tytuł 
krótkometrażowej animacji, któ-
ra przenosi najmłodszego widza 
kilkadziesiąt lat wstecz, do Wado-
wic. Historia Felicji Felicjańskiej 
(głosu użyczyła Danuta Michałow-
ska, przyjaciółka Karola Wojtyły) 
opowiada o dzieciństwie Wojtyły, 
o jego zabawach z kolegami, za-
interesowaniach, utracie mamy 
i o pewnym dramatycznym wy-
darzeniu, kiedy to niemal został 
trafiony przez jednego z kolegów 
kulą z pistoletu. 

Ta część filmu różni się ko-
lorystycznie od współczesnego 
nam wstępu i zakończenia; nawią-
zuje do starej sepiowej fotografii 
i podniszczonej, barwnej kliszy 
filmowej. Elementami scalającymi 

oba plany czasowe są: błękitny, 
fantastyczny ptak symbolizujący 
wolność i duchowość człowieka 
oraz dziesięć zabawnie poru-
szających się zakonnic – sióstr 
felicjanek.

Film z muzyką Anny Marii Jo-
pek wieńczy piękna symboliczna 
scena: Jan Paweł II, lecąc helikop-
terem nad Krakowem, gubi piu-
skę, która wirując nad bohatera-
mi, przemienia się w błękitnego 
ptaka.

Właśnie dzięki temu fil-
mowi i książeczce pod tym sa-
mym tytułem powstał pomysł 

warsztatów edukacyjnych dla 
przedszkolaków.

– Podczas warsztatów przybli-
żamy dzieciom życie i postać Papie-
ża poprzez wspólną zabawę, naukę 
piosenek i inne zadania edukacyjne. 
Warsztaty zostały już przeprowa-
dzone w Krakowie pod patronatem 
Programu 1 Telewizji Polskiej oraz 
małopolskiego kuratorium i cieszy-
ły się ogromnym zainteresowaniem 
wśród krakowskich przedszkoli. 
Znalazły również uznanie wśród 
specjalistów zajmujących się wy-
chowaniem przedszkolnym – pod-
kreślają organizatorzy.

Warszawską edycję warszta-
tów uroczyście zainaugurowali 3 
marca kard. Józef Glemp, prymas 
Polski, oraz Elżbieta Mycielska- 
-Dowgiałło, rektor Szkoły Wyższej 
Przymierza Rodzin, i ks. Aleksan-
der Seniuk, wicedyrektor Instytu-
tu Papieża Jana Pawła II.

Udział w warsztatach jest nie-
odpłatny. Zainteresowani mogą 
skontaktować się z Instytutem 
Papieża Jana Pawła II w Warsza-
wie: tel. 022 885 85 02 oraz e-mail: 
instytut@ipjp2.pl. Po warsztatach 
dzieci otrzymują pamiątki związa-
ne z Janem Pawłem II.  tg

Propozycje dla odważnych! 
O. prof. Jacek Salij OP, ks. 
Michał Muszyński, ks. Piotr 
Pawlukiewicz, o. Łukasz Kubiak 
OP, Monika Waluś i Zbigniew 
Nosowski – Radio Plus Józef 
zaprosiło do współpracy przy 
najnowszym projekcie ewange-
lizacyjnym czołówkę katolickich 
myślicieli i duszpasterzy.

W ielki przekręt, czyli rzecz 
o nawróceniu – wystarto-

wał w Środę Popielcową. Sześć 
tygodni nawracania zapewnia 
prowadzący Zbigniew Moskal. 
„Wielkopostny dramat ducho-
wy”, jak reklamują autorzy, to 
propozycja tylko dla odważnych. 
Kolejne rozdziały dramatu pre-
zentowane są od środy do wtorku. 

Podsumowanie odbywa się raz 
w tygodniu, we wtorki o godz. 
22.00. Paweł Wdówik rozmawia 
wówczas z gościem i słuchacza-
mi o stereotypach na temat Boga, 
Kościoła, samych siebie, relacji 
z ludźmi. Wszystkie części reko-
lekcji odsłuchać można na stro-
nie „Józefa”: www.radiojozef.pl. 
 gr

Radio Plus Józef: projekt ewangelizacyjny na Wielki Post

Wielki przekręt

Pięknie ilustrowana książeczka i film opowiadają o dzieciństwie Jana Pawła II. Film wieńczy 
symboliczna scena: Jan Paweł II, lecąc helikopterem nad Krakowem, gubi piuskę, która zamienia się 
w błękitnego ptaka

Warsztaty dla maluchów

Felicjanek 10
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Ł ączą je ukończone stu-
dia z filozofii, spełnione 
marzenia o studiach 
psychologicznych to, że 

lubią pomagać ludziom, a na co 
dzień – wspólna praca w poważ-
nej instytucji. I łączy je jeszcze 
podobna, trudna przeszłość: obie 
były żonami, obie doświadczyły 
traumy porzucenia, rozwodu. 

Wiedzą, jak to boli i wiedzą, że… 
ból kiedyś mija. A życie toczy 
się dalej i może być piękne. Ewa 
Nowosielska i Małgorzata Rajca 
nie tylko doświadczyły tego we 
własnym życiu, ale również poma-
gają porzuconym kobietom wyjść 
na prostą.

– Skończyłyśmy studia pody-
plomowe z relacji interpersonal-
nych i profilaktyki uzależnień. 
Po ukończonym kursie z media-
cji rodzinnych na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
zostały członkami – kandydatami 

Stowarzyszenia Mediatorów Ro-
dzinnych – opowiadają. – Jeden 
z wykładowców współpracował 
z jezuicką fundacją „INIGO”, która 
świadczy potrzebującym pomoc 
psychologiczną. Zostałyśmy za-
proszone do fundacji.

Nie jesteś sama!
W ramach „INIGO”, która ma 

swoją siedzibę przy kościele św. 
Andrzeja Boboli na ul. Rakowiec-
kiej, panie Ewa i Małgorzata stwo-
rzyły grupę wsparcia dla kobiet po 
rozstaniach. 

tekst
Agata Puścikowska

apuscikowska@goscniedzielny.pl
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Spotkania dla 
kobiet po stracie. 
Gdy 20 lat  
poświęciło 
się mężowi 
i dzieciom, a on 
nagle odszedł  
do młodszej, 
świat się kończy. 
Gdy narzeczony, 
który „kochał 
nad życie”, 
nagle „przestaje 
kochać”,  
nie chce się żyć.  
Bo rozstanie, 
zdrada bolą 
zawsze. Ale z bólu 
można i trzeba 
się podnieść. 

Kobiety są 
fajniejsze



VII
G

o
ść N

iedzielN
y

8 m
arca 2009

Gość warszawski

– Kobiety porzucone, zdra-
dzone to duża grupa społeczna – 
mówi Ewa Nowosielska. – Nieste-
ty, mocno zaniedbana. Mają wiele 
świeckich propozycji pomocy, 
często płatnych, ale mało ośrod-
ków związanych z Kościołem. 
A przecież wiele porzuconych żon 
to katoliczki, które swój dramat 
chciałyby przeżywać razem z ich 
Kościołem. A potem – zgodnie z na-
uką społeczną Kościoła, chciałyby 
wyjść na prostą. 

Na kameralne (i bezpłatne!) 
spotkania do salki na Rakowiec-
kiej przychodzi około dziesięciu 
kobiet. Są w różnym wieku, z prze-
różnym bagażem doświadczeń. Są 
wśród nich panie dwudziestopa-
roletnie, są sześćdziesięcioparo-
latki. Są osoby mniej lub bardziej 
wykształcone. Panie pracujące 
zawodowo i pracujące wyłącznie 
w domu. Jedne właśnie przechodzą 
dramat rozwodu, inne już od kil-
ku lat próbują sobie z rozstaniem 
poradzić. 

– Tak naprawdę łączy je po-
czucie straty, poczucie braku 
perspektyw, nieumiejętność za-
dbania o siebie – mówią zgodnie 
Nowosielska i Rajca. – Kobiety, 
które zostały porzucone, czu-
ją się… winne. Myślą: „a może 
gdybym była inna, lepsza, mą-
drzejsza, on by nie zdradził, nie 
odszedł”? Rozdrapują sytuację, 
cierpią, analizują. Zapominają 
zupełnie o sobie, czasem wpada-
ją w depresję. W momencie po-
rzucenia, straty ukochanej osoby, 
wszystkie reagują podobnie. Naj-
pierw są pewne: „Spotkało mnie 
największe nieszczęście na świe-
cie. Jestem najbardziej na świecie 
skrzywdzona”. A potem okazuje 
się, że takie rzeczy się dzieją; że 
straszne słowa już zostały nieraz 
wypowiedziane; że nie jestem je-
dyną skrzywdzoną na świecie. Że 
jest to jakiś niechlubny współcze-
sny standard. Ale z takiego stanu 
można się podnieść. 

Kobiety trafiają na spotkania 
w różny sposób. Jedne usłyszały 
wiadomość w mediach, inne do-
wiedziały się w kościele. Jeszcze 
innym informację przekazała 
koleżanka. 

– Trafiają do nas również pa-
nie, które zdecydowały się na tera-
pię u psychoterapeutów z „INIGO”. 
A terapeuta skierował je do nas – 
mówią Ewa i Małgorzata. – Czasem 
jest odwrotnie: gdy zauważamy, 
że konkretna pani potrzebuje 

pomocy psychologa, proponuje-
my jej terapię. 

Problem 
z „dochodzącymi” 

– Największym problemem jest 
to, że tylko kilka pań na spotkania 
przychodzi regularnie. Pozostałe 
panie co tydzień się zmieniają: nie 
wracają, na ich miejsca przychodzą 
nowe – mówi Małgorzata Rajca. – 
Trudno powiedzieć, dlaczego tak 
się dzieje. Czy jedno spotkanie 
pozwoliło im stanąć na nogi? Nie-
stety, w efekcie troszkę depczemy 
w miejscu, bo widząc nowe twa-
rze, trzeba wszystko zaczynać od 
początku. Trudno o ciągłość, co 
utrudnia przejście do kolejnych 
etapów pracy, gdy z jednej strony 
są osoby, które już się poznały i po-
znały swoje historie, a z drugiej 
– nieznane twarze.

– Myślimy więc o wprowadze-
niu pewnych zmian, które zapew-
nią uczestniczkom poczucie sta-
łości i efektywności w pracy nad 
sobą – dodają. – Może uda się też 
zrobić spotkania dla kobiet w żało-
bie – po śmierci bliskiej osoby. 

Uzdrawiające 
,,babskie gadanie”

Na spotkaniach nie podaje 
się teorii i cudownych recept, jak 
wyjść na prostą. Kobiety po prostu 
rozmawiają. Dzielą się swoimi hi-
storiami, przeżyciami. Wspierają 
się. Siadają w kółku, żeby nikt się 
za nikim nie chował. Mogą mówić 
o sobie, ale nikt ich nie zmusza. 

– Rozmawiamy, czasem ktoś 
płacze, słuchamy swoich historii, 
rodzi się dyskusja – mówi Ewa No-
wosielska. – Ale potem chcemy po-
kazywać drogę, światło w tunelu. 
Bo po stracie jest czas na żałobę 
i rozpacz, ale jest i czas na ukoje-
nie, uspokojenie. A potem – trzeba 
odzyskać siebie, iść dalej. Nie moż-
na żyć przeszłością, zastanawiać 
się, „on wróci – nie wróci”?

– Dzięki takiej wymianie do-
świadczeń jedne panie czerpią od 
drugich. Te na początku drogi wi-
dzą, że można żyć dalej, że jeśli jed-
nej porzuconej udało się podnieść, 
druga też da radę – opowiadają 
Ewa i Małgorzata. – Panie wycią-
gają wnioski: koleżanka poradziła 
sobie z samotnością i pustką, i ja 
sobie poradzę…

Dlaczego grupa wsparcia tylko 
dla kobiet? Mężczyźni nie doświad-
czają straty?

– Owszem, doświadczają. Ale 
po pierwsze dużo więcej jest po-
rzuconych kobiet, po drugie – mie-
szanie płci na takich zajęciach nie 
dałoby dobrego rezultatu – mówi 
E. Nowosielska. – To są konkretne 
emocje, konkretne widzenie świata 
i sytuacji. Mężczyźni widzą i czu-
ją inaczej. Według mnie, wspólne 
spotkania nie miałyby sensu. 

– I uczymy kobiety jeszcze 
jednej, ważnej rzeczy: szczęśliwa 
matka da dzieciom dobry wstęp do 
dorosłego życia – uważa Małgo-
rzata – niż matka sfrustrowana. 
– Obawiam się, że matka sfrustro-
wana, nieszczęśliwa, zgorzkniała 
nie będzie tego potrafiła. Dlatego 
staramy się pokazać, że trzeba 
polubić siebie, zadbać o siebie – 
choćby idąc bez poczucia winy do 
fryzjera. Kobiety po stracie muszą 
wiedzieć: „jestem ważna, mam pra-
wo do zadowolenia, szczęśliwego 
życia”. One muszą wiedzieć, że nie 
żyją dla kogoś. Przede wszystkim 
żyją dla siebie. 

Kobiety zdradzone na począt-
ku zieją nienawiścią do wszystkich 
mężczyzn. Ale… to mija. A przynaj-
mniej powinno minąć. 

– Każda z nas przechodziła ten 
etap – śmieją się Ewa i Małgorzata. 
– Potem już racjonalnie patrzy się 
na mężczyzn. My akurat nie mamy 
awersji. Lubimy panów. Ale… ko-
biety i tak są fajniejsze.

� •

więcej informacji na: www.inigo.org.  
spotkania odbywają się 
w poniedziałki o godz. 18.00. 
adres: Rakowiecka 61

Gdzie jeszcze szukać pomocy?
•  specjalistyczna pomoc psychologiczna, ul. Freta 20/24a, 

00-227 warszawa; zapisy wyłącznie telefonicznie pod numerem 
telefonu 0 664 050 178 w następujących terminach: 
wtorki od godz. 17.00 do 20.00, środy od godz. 17.00 do 20.00, 
piątki od godz. 9.00 do 11.00;

•  katolicki ośrodek pomocy psychologiczno-pastoralnej poradnia 
dewajtis. w punkcie konsultacyjnym poradni bezpłatne wizyty 
odbywają się w terminie ustalonym telefonicznie: tel. 0 660 511 
566; telefon czynny jest  w poniedziałki, środy, piątki  
w godz.10.00–12.00, we wtorki i czwartki w godz. 15.00–18.00; 

•  stowarzyszenie psychologów chrześcijańskich, ul. bednarska 
28/30, tel. (22) 828-54-83 (godziny popołudniowe);

•  warto również zapytać o poradnictwo psychologiczne  
we własnej parafii: przy niektórych warszawskich kościołach 
dyżurują (również społecznie) terapeuci i psycholodzy.

Ewa Nowosielska i Małgorzata Rajca przeszły przez dramat 
rozwodu. Teraz pomagają wyjść na prostą innym kobietom
Na stronie obok: Gdy on odchodzi, pozostaje pustka i poczucie 
beznadziei. Wiele kobiet potrzebuje wtedy konkretnej pomocy
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zaproszenia

Koncert pasyjny
8 marca o godz. 17.00 w kościele 
Świętego Krzyża, przy Krakow-
skim Przedmieściu, będzie można 
posłuchać koncertu wielkopostne-
go w wykonaniu Chóru Centrum 
Myśli Jana Pawła II. 

Ks. Pawlukiewicz  
do małżeństw
8 marca o godz. 19.00 w kościele 
bł. Władysława z Gielniowa (ul. 
Przy Bażantarni 3) ks. Piotr Paw-
lukiewicz wygłosi comiesięczną 
konferencję do małżeństw. 

Modlitwa  
o uzdrowienia
Na zakończenie trwających od 5 
marca zamkniętych rekolekcji 
z o. Jamesem Manjackalem z Indii,  
9 marca o godz. 19.00 w sanktu-
arium św. Andrzeja Boboli (ul. 
Rakowiecka 61) gość odprawi Mszę 
św. z charyzmatyczną modlitwą 
o uzdrowienie. 

Bonifratrzy świętują
Z okazji jubileuszu 400-lecia boni-
fratrów, 9 marca o godz. 9.00, 
w kościele Świętego Krzyża w War-
szawie abp Kazimierz Nycz odpra-
wi Mszę św. ku czci św. Jana Bożego, 
założyciela zakonu. Centralne uro-
czystości bonifratrzy będą obcho-
dzić w maju w Krakowie.

Poruszą niebo i ziemię
W ramach trzeciego semestru 
projektu „Poruszyć niebo i zie-
mię”, organizowanego przez ASK 
„Soli Deo”, 10 marca o godz. 20.00 
w auli Szkoły Głównej Handlowej 
odbędzie się rozmowa z s. Mał-
gorzatą Chmielewską o tym, jak 
dodać innym skrzydeł. 11 mar-
ca o godz. 19.15 w auli w Starym 
BUW-ie Szymon Kołecki, Michał 
Jeliński i Jan Mela mówić będą 
o tym, jak pokonać siebie. 12 
marca o godz.18.30 na UKSW 
będzie można obejrzeć film 
„Lekcja Agaty” oraz wziąć udział 
w dyskusji Jacka Olszewskiego 

i ks. Macieja Makuła o walce 
z chorobą siatkarki Agaty Mróz. 
15 marca o godz. 17.00 w kościele 
św. Anny będzie można posłu-
chać koncertu Grażyny Łapień-
skiej i Marcina Stycznia pt. 
„Anioły są wśród nas”. 17 mar-
ca w godz. 10.00–15.00 w Starym 
BUW-ie będzie można zgłosić 
się na dawcę szpiku kostnego. 
Cykl odbywa się pod patronatem 
„Gościa Niedzielnego”.

Wielkanocne 
warsztaty
Centrum Kultury „Civitas Christia-
na” zaprasza w każdy wtorek aż do 
31 marca na bezpłatne wielkanoc-
ne warsztaty plastyczne. Zajęcia 
odbywają się przy ul. Pięknej 16 b. 
Początek o godz. 18.00. Zapisy: tel. 
0 605-558-942, (022) 629-84-74. 

O seksualności
12 marca o godz. 19.00 w klasz-
torze dominikanów (ul. Domi-
nikańska 2) o. Robert Pilch 

OP poprowad zi spot ka nie 
na temat „Świętości ludzkiej 
seksualności”. 

Recepta na miłość
Kolejne widowisko edukacyjne 
Mistrzowskiej Akademii Miłości 
odbędzie się 14 marca o godz. 
18.00 w Centrum Kultury „Dobre 
Miejsce” (ul. Dewajtis 3). Tym 
razem będzie można posłuchać 
o recepcie na miłość. 

Josh McDowell  
w Warszawie 
Zmartwychwstanie Chrystusa 
będzie tematem spotkań rodzi-
ców, wychowawców i młodzieży 
z Joshem McDowellem, który 
w marcu odwiedzi pięć polskich 
miast. W Warszawie 14 marca 
o godz. 12.00 w kościele Wszystkich 
Świętych, przy placu Grzybow-
skim 3/5, spotka się z rodzicami 
i wychowawcami. 15 marca w tym 
samym miejscu o godz. 19.30 będzie 
spotkanie�dla�młodzieży.�� •

Gorzkie Żale 2009

Lament na scenie

W cza sie te -
g o r o c z n e j 

edycji zaprezento-
wane zostaną spek-
takle oraz koncerty, 
w tym głównie śre-
dniowieczne tematy muzyczne 
i teatralne, ale odczytywane na 
nowo, we współczesnych aran-
żacjach. Do udziału w przedsię-
wzięciu zaproszeni zostali twórcy 
zarówno z kraju, jak i z zagrani-
cy, m.in. Schola Teatru Węgajty, 
Gospin Plac (Chorwacja) czy 
Sirin (Rosja). Wystawione zosta-
ną zarówno tradycyjne oratoria, 
we współczesnych aranżacjach 

znanych twórców, jak i nowe 
przedstawienie, np. prapremiera 
sztuki „Bez podłogi”, wyróżniona 
w konkursie realizowanym pod 
patronatem Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 

Na scenie warszawskiego Cen-
tralnego Basenu Artystycznego, 
przy ul. Konopnickiej 6, będzie 
można zobaczyć sztukę dla doro-
słych „Galgenberg” w wykonaniu 
krakowskiego Teatru im. Słowac-
kiego (23 marca o godz. 19.00), a tak-
że „Biesy” w wykonaniu aktorów 
Sceny STU z Krakowa (27 marca, 
godz. 19.00 i 28 marca o godz. 
17.00) oraz 1 kwietnia o godz. 19.00 

aktorów Teatru im. Witkacego z Za-
kopanego w sztuce „Barabasz”. 19 
i 20 marca o godz. 19.00, a 22 mar-
ca o godz. 18.00 pokazana będzie 
premierowa sztuka „Bez podłogi”, 
w reżyserii Roberta Jarosza. Od 30 
marca do 1 kwietnia, o godz. 21.00, 
będzie można zobaczyć Wiesława 
Komasę i Janusza Stolarskiego 
w dramacie „Hiob”. 

Tradycyjnych śpiewów na Wiel-
ki Tydzień będzie można posłuchać 
15 marca o godz. 20.15 w archikate-
drze św. Jana na Starym Mieście. 
„Piecznoje dziejstwo”, czyli śre-
dniowieczny dramat liturgiczny 
„o trzech młodzieńcach w piecu 
ognistym”, będzie zaprezentowa-
ne 30 marca o godz. 19.00 w podzie-
miach kamedulskich na Bielanach. 
Koncert pieśni pasyjnych odbędzie 
się 5 kwietnia o godz. 21.15 w koście-
le ojców dominikanów na Służe-
wiu. Na koncerty – wstęp wolny, 
na spektakle – obowiązują bilety.
 jjw

Średniowieczny dramat liturgiczny, inscenizacje 
współczesnych sztuk, koncerty… – to wszystko 
warszawiacy będą mogli obejrzeć i usłyszeć  
w ramach projektu „Gorzkie Żale”, który już  
po raz drugi wspólnie organizują Centrum Myśli 
Jana Pawła II i  Centralny Basen Artystyczny.

Agata Buzek 
w ubiegłorocznym koncercie 
„Do zobaczenia w raju”
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