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Odpust Matki Bożej 
Łaskawej, głównej 
Patronki Warszawy, 
inauguruje obchody 
jubileuszu 400-lecia 
sanktuarium Matki 
Bożej Łaskawej.

„Miasto Warszawa śluby 
Ci składa i pozdrawia 
Cię Dziewico, i pragnie, 

,by obraz, co niesie zdrowie ludom 
i Królestwom, był ochroną zachowa-
ną w kościele pijarów”. Chorągiew 

z taką prośbą do-
tarła do włoskiej 

Faenzy w 1651 r. 
Tam właśnie 

znajduje się 
bow iem 

oryginał czczonego na Starym 
Mieście wizerunku Matki Bożej 
Łaskawej.

Jezuickie sanktuarium, w któ-
rym znajduje się wizerunek świętu-
je, w tym roku ma 400 lat istnienia. 
Wybudowane dzięki staraniom 
ks. Piotra Skargi, przez lata było 
miejscem pracy wybitnych jezuitów: 
ks. Piotra Skargi, o. Macieja Sarbiew-
skiego, o. Józefa Baki, o. Franciszka 
Bohomolca, o. Adama Naruszewicza 
czy o. Józefa Warszawskiego. Dziś 
sanktuarium coraz bardziej staje się 
miejscem odnowy duchowej dla osób 
poszukujących głębszej więzi z Bo-
giem. Jest miejscem stałej adoracji 
i spowiedzi.

Jubileuszowe obchody zainau-
guruje 9 maja o godz. 20.00 Msza św. 
odpustowa pod przewodnictwem 
bp. Piotra Jareckiego. Uświetni 
ją chór Akademii Muzycznej pod 
dyrekcją Krzysztofa Kusiela Moro-
za. Przed Mszą w podziemiach sank-
tuarium zostanie otwarta wystawa 
ikon współczesnych grupy Agathos 
pt. „Piękno Boga”. Czynna będzie 
od 11 do 23 maja, w dni powszednie 
od 15.00 do 18.00 (z wyjątkiem po-
niedziałków) oraz w soboty od 11.00 
do 16.00. 10 maja o godz. 17.00 wyko-
nany zostanie Akatyst ku czci Boga-
rodzicy, liturgiczny hymn maryjny 
z V wieku. 7 czerwca o godz. 17.00 
w kościele zostanie wystawione Mi-
sterium o Wcieleniu według jezuity 
Nuno Tovar de Lemos pt. „Książę 
i praczka”, a 26 czerwca nastąpi 
otwarcie wystawy rzeźb Igora Mi-
toraja w podziemiach sanktuarium. 
12 września odbędzie się uroczyste 
poświęcenie nowych drzwi sanktu-
arium wykonanych przez tego rzeź-
biarza. tg
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Od 400 lat kościół MB Łaskawej z cudownym wizerunkiem jest dla 
mieszkańców Warszawy miejscem pociechy w duchowym utrapieniu

„C hwalcie łąki 
umajone”… 

Taki śpiew od kilku 
dni słychać wokół 
przydrożnych kapliczek 
i w kościołach. A co jeśli 
skazani jesteśmy 
na miasto, w którym łąki 
prawie nie zobaczysz? 
Gdzie pięknie pachnące 
bzy muszą konkurować 
z cuchnącymi 
wyziewami tysięcy 
samochodów? 
Nie jest źle. Proponujemy 
Czytelnikom 
niezwykłą wycieczkę: 
szlakiem szczególnie 
czczonych maryjnych 
wizerunków. A tych 
w Warszawie mamy 
aż tyle, że z niemałym 
trudem dokonaliśmy 
wyboru 31 z nich. 
Na każdy dzień maja 
proponujemy od dziś 
jedno szczególne miejsce. 
Z publikowanych 
co tydzień w „Gościu 
Niedzielnym” kolejnych 
obrazów warszawskich 
Madonn złoży się 
majowy maryjny 
przewodnik. Może 
wówczas okaże się, 
że to miasto powinno 
słynąć wcale nie z Pałacu 
Kultury. Nie z Belwederu 
i nie z Królewskich 
Łazienek, a przede 
wszystkim z miejsc 
uświęconych modlitwą, 
łzami i tysiącami łask 
wyklęczanych nawet 
przez setki lat i liczne 
pokolenia mieszkańców 
tego miasta. 
Królowo Warszawy, 
w wizerunkach 
ze Starego Miasta, 
z nowych osiedli 
i z podwarszawskich 
sanktuariów, Królowo 
tego miasta – módl się 
za nami. 

pod
patronatem
„Gościa”

Odpust w sanktuarium na Starym Mieście

Łaskawa Patronka 
Warszawy
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Seminarium. 26 kwietnia miesz-
kańcy Warszawy mieli okazję 
podziwiać malowidła jednego z naj-
wybitniejszych twórców barokowej 
polichromii – Michelangela Pallo-
niego. Po raz pierwszy w historii, 
z okazji Międzynarodowego Dnia 

Ochrony Zabytków (18 kwietnia) 
oraz 327. rocznicy powołania 
Wyższego Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego św. 
Jana Chrzciciela przy Krakowskim 
Przedmieściu, uczelnia otworzy-
ła swoje bramy dla zwiedzają-
cych. Zobaczyć można było także 
odnowioną galerię portretów 
arcybiskupów gnieźnieńskich 
i warszawskich, zdobiącą ściany 
seminaryjnych korytarzy, obraz 
pędzla Henryka Siemiradzkiego 
„Nauczanie św. Piotra”, eksponowa-
ny przy dźwiękach gregoriańskie-
go chorału w kaplicy seminaryjnej 
oraz największe na Mazowszu zbio-
ry teologiczne, przechowywane 
w seminaryjnej bibliotece. Dzień 
otwarty zakończył uroczysty kon-
cert w kościele seminaryjnym. tg

Żoliborz. Prymas Polski kard. Jó- 
zef Glemp świętujący 30. rocznicę 
sakry biskupiej, odprawił Mszę św. 
w intencji beatyfikacji ks. Popie-
łuszki. 23 kwietnia, w imieniny 
ks. Jerzego, kościół św. Stanisła-
wa Kostki na Żoliborzu, przy któ-
rym znajduje się grób zamordo-
wanego kapelana „Solidarności”, 
wypełniły poczty sztandarowe, 
mieszkańcy Żoliborza i czciciele 
sługi Bożego z całej Polski. Według 
proboszcza parafii ks. Zygmunta 
Malackiego, w ostatnich ty- 

godniach zdecydowanie wzro-
sła liczba osób przybywających 
do kościoła. Stało się tak, jak pod-
kreśla, głównie za sprawą filmu 
Rafała Wieczyńskiego „Popiełusz-
ko. Wolność jest w nas”, a także 
informacji o postępie watykań-
skich prac dotyczących procesu 
beatyfikacyjnego. Dużą popular-
nością cieszy się także muzeum, 
w którym zgromadzono pamiąt-
ki po zamordowanym kapłanie. 
Odwiedza je dziennie ok. 500 osób.
 tg/kaI

Areopag na Freta. „Ekologia 
po Bożemu, czyli zielonym do góry” 
to temat kolejnego spotkania z cyklu 
„Areopag na Freta”, które odbyło się 
25 kwietnia w klasztorze dominika-
nów na Starówce. W debacie wzięli 
udział: Agnieszka Grzybek (Zieloni 
2004), Stanisław Jaromi OFMConv, 
Anna Kalinowska (UW), Krzysztof 
Jasiński i Paweł Milcarek. Spotkanie 

poprowadził Bartosz Wieczorek. 
Uczestnicy Areopagu zastanawiali 
się, czy cywilizacja judeochrześci-
jańska zniszczyła naszą planetę, dla-
czego w Kościele tak rzadko poru-
sza się temat ochrony środowiska 
i czy ekolodzy walczą o „rząd dusz”, 
stosując ekozastraszanie? Więcej 
informacji na stronie internetowej: 
www.areopag.eu. gr

Komunikacja. Prezydent War-
szawy Hanna Gronkiewicz-Waltz 
podpisała umowę z firmą Pol-Aqua 
na budowę mostu Północnego. 
To największa samorządowa inwe-
stycja w przeprawę przez rzekę 
w Polsce. Prezydent Warszawy 
przypomniała, że inwestycja od uli-
cy Pułkowej do ulicy Modlińskiej 
będzie kosztowała 977 mln złotych 
– To o 200 mln zł mniej, niż zare-
zerwowaliśmy w budżecie, i o 600 
mln mniej, niż wynosiła najtańsza 
oferta w unieważnionym przetargu 
– dodała. Za kilka tygodni na budo-
wie mają pojawić się maszyny. Przez 
most będzie przejeżdżał także szybki 
tramwaj, który umożliwi mieszkań-
com Białołęki i Tarchomina dojazd 
do metra na Młocinach. Hanna 
Gronkiewicz-Waltz poinformowała 
również, że miasto uzyskało środki 
finansowe na budowę II linii metra. 
Dzięki oszczędnościom z przetargów 

i efektywnemu korzystaniu ze środ-
ków unijnych na inwestycję Warsza-
wa ma aż 4 miliardy 389 mln zł.  gr

Warszawa. Od 20 kwietnia 
w dzielnicy Śródmieście raz w ty- 
godniu, w poniedziałki w godz. 
16.00–18.00, dyżuruje prawnik, 
który za symboliczną złotówkę 
udziela porad prawnych warsza-
wiakom, znajdującym się w trudnej 
sytuacji materialnej. Radcy prawni 
doradzają w sprawach cywilnych, 
administracyjnych, z zakresu pra- 
wa rodzinnego, prawa pracy, a tak- 
że ubezpieczeń społecznych i zdro-
wotnych. Pomoc nie obejmuje 
spraw związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. Żeby 
spotkać się z radcą, trzeba podać 
swoje imię i nazwisko, numer 
PESEL, adres zamieszkania oraz 
krótką informację o tym, czego 
porada ma dotyczyć. Trzeba też 

złożyć oświadczenie wskazujące, 
że osoba nie jest w stanie pokryć 
kosztów pomocy prawnej. Na dyżur 
można zapisać się pod numerem 
telefonu (022) 699 81 28. Podobne 
dyżury będą uruchomione wkrót-
ce na Mokotowie, a potem także 
w pozostałych dzielnicach War-
szawy.  jjw

Dzień otwarty w WMSD Imieniny ks. Jerzego

Ekologia po Bożemu 

Będzie most Północny

Poradzą za złotówkę
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Zwiedzający mogli 
obejrzeć m.in. jedyną 
w Polsce galerię portretów 
arcybiskupów gnieźnieńskich 
i warszawskich

Do grobu męczennika, także za sprawą filmu „Popiełuszko”, 
pielgrzymuje coraz więcej osób. Na zdjęciu: mama ks. Jerzego, 
Marianna w 2004 r. 

– Kierowcy między 
Modlińską i Wisłostradą 
przejadą na przełomie 
2011 i 2012 roku – obiecuje 
prezydent Warszawy

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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Studenci lubią 
słuchać  
ks. Piotra 
Pawlukiewicza. 
Ponoć nie tylko 
wtedy, gdy mówi 
o seksie.

S ala pomieści 
tysiąc osób. 
Damy radę 

– zadeklarował 
Zbyszek Kaliszuk z Soli Deo, stu-
denckiej organizacji, która na war-
szawskich uczelniach organizuje 
cykl „Poruszyć niebo i ziemię”. 
Ale miejsc siedzących zabrakło, 
bo 22 kwietnia o godz. 20.15 przyszło 
ok. 1400 osób. Przed Auditorium 
Maximum – największą aulą UW 

– tłoczno zaczęło się robić już pół 
godziny przed spotkaniem.

Ks. Pawlukiewicz, znany nie tyl-
ko w stolicy duszpasterz akademic-
ki, nie stroni od tematów trudnych. 
Tym razem mówił o tym, jak odzy-
skać swoje życie i żyć mocniej.

– Bóg przygotował nam nie-
skończenie więcej, niż mówią 
nam nasze najwspanialsze marze-
nia. I Bóg pragnie, byśmy prosili 
o dużo. Chrześcijaństwo jest re-
ligią dla zachłannych – mówił 
gość. Dowodził, że potwierdzają 
to fragmenty Biblii. Podczas cudu 
rozmnożenia chleba pozostało 12 
koszów ułomków, drugim razem 7 
pełnych koszów. A wesele w Kanie 
Galilejskiej? Pan Jezus przemienił 
wodę w sześciu kamiennych stą-
gwiach w wino.

– Gdy biesiadnicy zobaczyli 
400 litrów wina, to niedziwne, 

że wyznawali, że Jezus jest Panem. 
A któż by nie wyznał – żartował 
ks. Piotr.

Zdaniem duszpasterza za-
chłanności powinniśmy się uczyć 
od świętych. – Gdy św. Faustyna 
robiła na szydełku, to powiedzia-
ła do Jezusa: „Jezu, jedno oczko 
– jeden grzesznik trafi do nieba”. 
Jezus odpowiedział: „Dużo żądasz, 
Faustyno”. Wtedy sekretarka Bo-
żego Miłosierdzia powiedziała 

„Tak, Panie Boże, bo ja wiem, że Ty 
nie umiesz dawać mało” – opowia-
dał historię z listu, jaki wysłały mu 
siostry Matki Bożej Miłosierdzia 
z krakowskich Łagiewnik.

– Jezus nie może dogadać się  
z powściągliwymi, ale szuka tych, 
którzy za psalmistą mogą powtó-
rzyć: chcemy osiągnąć „pełnię ra-
dości przy Tobie i wieczne szczęście 
po Twojej prawicy, bo Ciebie, Boże, 
pragnie moja dusza”. klpod

patronatem
„Gościa”
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 „Poruszyć niebo i ziemię” ściąga setki studentów

Bo religia jest dla zachłannych

Jezus nie może dogadać się z powściągliwymi, szuka chrześcijan zachłannych – przekonywał studentów ks. Piotr Pawlukiewicz

Następne spotkania
cykl „poruszyć niebo i ziemię” trwa. soli Deo zaprasza na spotkanie 
we wtorek 5 maja o godz 19.00 do auli im. paszkiewicza na wuM, 
ul. chałubińskiego 5. Na temat: „Twórcza miłość, czyli sTop 
nudziarzom” będzie mówić małżeństwo Michał i urszula piekarowie. 
20 maja na sGGw zawita Muniek staszczyk, zaś w niedalekiej 
przyszłości będą znane terminy spotkań z wojciechem cejrowskim 
i arturem partyką. szczegóły na www.solideo.pl.

■ R e K l A m A ■
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Kolejne rozdziały od środy do wtorku. Posumowanie: każdy wtorek 22.00. Do dyskusji o otwartości umysłu i serca zaprasza Paweł Wdówik    96,5 MHz    www.radiojozef.pl
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■ R e K l A m A ■

W  ubiegłym roku urodziło się w Polsce 
414 tys. dzieci. To więcej niż w latach 
ubiegłych. Jednak ta liczba nadal 

jest zbyt mała: naukowcy szacują, że z prawie 
40 mln Polaków w przyszłości będzie nas jedy-
nie 32 mln. Aby temu zapobiec, kobieta w wieku 
rozrodczym powinna urodzić 4 dzieci. Z wielu 
powodów jest to niemożliwe.

Sympozjum „Otoczmy troską życie rodziny 
wielodzietnej” zostało zorganizowane 25 kwiet-
nia przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Ku-
rii Metropolitalnej Warszawskiej. Wszyscy 
prelegenci byli zgodni: mimo iż Polska znaj-
duje się w depresji demograficznej, państwo 
robi niewiele, aby pomóc rodzicom, którzy chcą 
wychowywać troje i więcej dzieci. 

Chcesz popaść w ubóstwo?
– niby żartem spytała podczas sympozjum 
prof. Józefina Hrynkiewicz z Uniwersytetu 
Warszawskiego. – Urodź czworo dzieci – prawie 
chórem, również żartobliwym tonem, dopowie-
dzieli słuchacze sympozjum. Jednak – ponieważ 
byli nimi w większości wielodzietni rodzice, tak 
naprawdę nikomu nie było do śmiechu. Bo ro-
dzinom wielodzietnym w Polsce wiedzie się źle. 
– Na członka rodziny niepełnej przypada mie-
sięcznie 731 zł, podczas gdy na członka rodziny 
z trójką i więcej dzieci – jedynie 552 zł – mówiła 
prof. Józefina Hrynkiewicz. Jak podkreśliła, 
wydatki w rodzinach wielodzietnych na edu-
kację, wyżywienie, rekreację, a nawet zdrowie 
są o wiele niższe niż w rodzinach z jednym dziec-
kiem czy z ich dwójką.

Dr Tomasz Ochinowski, psycholog społecz-
ny z UW, mówił o rodzinach wielodzietnych 
jako o szansie dla współczesnej kultury.

– Gdy powiedziałem na moim wydziale, 
że będę miał trzecie dziecko, nagle się okazało, 
że wiele moich koleżanek i kolegów również ma 
kilkoro dzieci. Jednak o tym się w środowisku 
nie mówi – bo najwyraźniej rodzina wielo-
dzietna to sprawa dość wstydliwa... Co najwy-
żej – traktuje się rodziny wielodzietne jako 
swoisty underground.

Ochinowski podkreślił, że w takich krajach, 
jak Tajwan właśnie liczne rodziny doprowa-
dziły do rozkwitu gospodarczego. Przez lata, 
przyrost naturalny na tej wyspie był jednym 
z najwyższych na świecie. Zdaniem dr. Ochi-
nowskiego wielodzietne rodziny, zamiast 
uchodzić za margines, powinny śmiało wyjść 
z ofertą swoich wartości i wzbogacić nimi „po-
kolenie X”, które w pogoni za karierą nie ma 
czasu dla najbliższych.

Dr Ochinowski przytoczył badania, które 
wyraźnie wykazały, że najlepsi pracownicy 
to osoby wychowywane w wielodzietnych 
rodzinach.

– Na Zachodzie pracodawcy już wiedzą, 
że kobiety, które były na urlopach macierzyń-
skich, posiadają więcej umiejętności i o wiele 
lepiej funkcjonują po powrocie do swoich firm 
– mówił naukowiec. – Kiedy dotrze to do pol-
skich pracodawców? 

Nie chcą dzieci? Czy boją się?
Według uczestników sympozjum, wie- 

lu młodych ludzi chciałoby mieć dużą ro-
dzinę. Jednak plusy związane z posiada-
niem większej ilości dzieci, takie jak m.in.  
harmonijny rozwój emocjonalny, uspo-
łecznienie, miłość i wsparcie rodzeństwa, 
nie przekonają do posiadania kilkorga dzieci, 

jeśli państwo nie zacznie wspierać dużych 
rodzin.

– Na pomoc rodzinie przeznacza się w Pol-
sce jedynie jeden procent PKB – zauważył Pa-
weł Bochniarz z zespołu Doradców Strategicz-
nych Prezesa Rady Ministrów.

Agata Puścikowska
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Wiele problemów wielodzietnych

Duże jest piękne, ale...
W takich rodzinach wychowuje się blisko 40 proc. wszystkich dzieci 
w Polsce. Jednocześnie rodziny z kilkorgiem dzieci nadal uważane 
są za patologię, względnie swoisty underground. W Warszawie 
odbyło się sympozjum o polskich rodzinach wielodzietnych.

 – Wydatki w rodzinach wielodzietnych: 
na edukację, wyżywienie, rekreację, 
a nawet zdrowie – są w przeliczeniu 
na członka rodziny o wiele niższe niż 
w rodzinach z jednym czy dwójką dzieci 
– podkreślała prof. Józefina Hrynkiewicz
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F estiwal „Musica classica” or-
ganizowany jest w ramach 

programu „Powiat piaseczyński 
kulturalną stolicą Mazowsza”. 
W kościele przy ul. Ogrodowej 3  

w Józefosławiu będzie można 
wysłuchać czterech koncertów 
złożonych z najwybitniejszych 
dzieł muzyki klasycznej, ale także 
muzyki etnicznej, m.in. Rumunii, 

Mołdawii czy Ukrainy, czy utwo-
rów współczesnych, na przykład 
Ennio Moricone.

– I Międzynarodowy Festiwal 
„Musica classica”, odbywający się 
w murach nowego kościoła para-
fialnego w Józefosławiu, który po-
siada znakomite walory akustycz-
ne, składa się z trzech koncertów 
muzyki organowej i kameralnej 

oraz koncertu finałowego. Podczas 
niego, 21 czerwca, usłyszymy mu-
zykę chóralną i symfoniczną – 
zaprasza prezes Stowarzyszenia 
„Con Fuoco” i dyrektor artystycz-
ny festiwalu Andrzej Sochocki.

Festiwal inicjuje akcję zbiera-
nia środków na budowę koncer-
towych organów piszczałkowych, 
które będą zainstalowane w józe-
fosławskim kościele.

– Budowa organów jest przed-
sięwzięciem dorównującym bu-
dowie kościoła, tak więc mamy 
świadomość, że na znakomity in-
strument przyjdzie nam poczekać 
jeszcze kilka lat – przyznają orga-
nizatorzy: Stowarzyszenie Miło-
śników Muzyki Klasycznej „Con 
Fuoco” i parafia w Józefosławiu.

 tg

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki  
Klasycznej „Con Fuoco” i parafia  
w Józefosławiu chcą zbudować w nowym  
kościele św. JózefaOpiekuna Pracy  
piszczałkowe organy. Zaczynają 
od międzynarodowego festiwalu.

pod
patronatem
„Gościa”

I Międzynarodowy Festiwal „Musica classica”

Muzyczny Józefosław

Program festiwalu:
3 maja, godz. 19.00 – katarzyna kalisz (organy, śpiew) i Tomasz 
kalisz (organy). w programie m.in.: „ave Maria” camille’a saint- 
saënsa, Toccata i Fuga d-moll BwV 565 Johanna sebastiana 
Bacha i concerto in c Josepha Haydna. kolejne koncerty: 17 maja, 
godz. 19.00 (Georgij agratina – fletnia pana, cymbały koncertowe 
oraz robert Grudzień – organy); 14 czerwca, godz. 19.00 (Trio 
bandurowe z Jałty „czariwnyj spiw”, Natalia Żmychowa – organy, 
bandura; aleksandra semylit – bandura oraz Marzena rabyko – 
bandura) i 21 czerwca, godz. 19.00 (Finałowy koncert symfoniczny: 
orkiestra symfoniczna i chór „con Fuoco” – andrzej sochocki 
– dyrygent, Magdalena rucińska – sopran, Joanna Gontarz – 
mezzosopran, Daniel woźniak – tenor i krzysztof chalimoniuk – 
bas). Na wszystkie koncerty wstęp wolny.

„Con Fuoco” to także nazwa 
parafialnego 
chóru z Józefosławia. 
W styczniu 2008 r. chór 
zdobył Srebrne Pasmo 
(II miejsce) w Ogólnopolskim 
Konkursie Kolęd  
i Pastorałek w Chełmnie

ar
cH

Iw
u

M
 „c

o
N

 F
u

o
co

”
To

M
as

z 
G

o
łą

B

Wystawa kapliczek w Księgarni na Miodowej

Kapliczki na Miodowej
Wzorem lat ubiegłych w Księgarni 
na Miodowej przez cały maj bę-
dzie można podziwiać kapliczki 
twórców ludowych z różnych re-
gionów Polski.

Z amierzeniem organizatorów 
wystawy jest propagowanie 

zwyczaju stawiania kapliczek, 

które będąc wyrazem najgłęb-
szych uczuć religijnych i patrio-
tycznych, stały się przez wieki 
nieodłącznym elementem polskie-
go krajobrazu.

W przygotowanej kolekcji 
znajdują się prace zróżnicowane 
pod względem formy i dekoracji 
oraz wielkości i przeznaczenia. 
Często nawiązują do tradycyj-
nych wzorów, ale pokazują też 
inwencję i pomysłowość artystów. 
Ich uroda i niepowtarzalność 
przełamuje stereotyp myślenia 
o współczesnych kapliczkach, 

kojarzących się często z tandetą, 
kiczem i złym gustem.

Wystawa została zorganizowa-
na dzięki Teresie Miller, kierującej 
projektem „Kapliczka polska”, przy 
Fundacji Laboratorium Reporta-
żu, który odwołuje się do tra-
dycji prywatnych, domowych 
kapliczek oraz zwyczajów z nimi 
związanych.

Wystawę można oglądać 
w godzinach otwarcia księgar-
ni: od poniedziałku do piątku, 
w godz. 9.00–18.00, a w soboty 
9.00–15.00. tg

Księgarnia na Miodowej: 
Po zakończeniu wystawy 
większość kapliczek będzie 
wystawiona na sprzedaż
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2 maja – sobota

matka Boża z Komorowa 
k. Pruszkowa, parafia Narodzenia 
NMP w Komorowie, ul. 3 Maja 9, 
www.magazynparafialny.org.

Umieszczony w głównym 
ołtarzu świątyni Narodzenia 
NMP w 1952 r. obraz Matki Bożej 
Ostrobramskiej, nawiązujący 
do oryginału wileńskiego, od sa-
mego początku jest otaczany 
wielkim kultem. W księdze łask 
zapisanych jest wiele spełnionych 
próśb, między innymi o uzdrowie-
nia. Ukoronowaniem tego kultu 
było 12 września 2004 r. nałożenie 
na głowę Maryi korony biskupiej 
przez prymasa Polski kard. Józefa 
Glempa. Obraz jest dziełem Julii 
Juszkiewiczowej i został nama-
lowany przed wojną jako praca 
dyplomowa na ASP. Na uwagę za-
sługuje sam kościół, zbudowany 
w okresie powojennym na planie 
elipsy.

3 maja – niedziela

matka Boża Nieustającej 
Pomocy, kaplica sióstr Franciszka-
nek od Cierpiących, ul. Wilcza 7.

Obraz MB Nieustającej Po-
mocy znajdujący się w ogólnodo-
stępnej kaplicy klasztornej został 
poświęcony przez papieża Leona 
XIII. Przywiozła go w 1888 roku 
z Rzymu Kazimiera Gruszczyńska, 
pierwsza przełożona Zgromadze-
nia Sióstr Franciszkanek od Cier-
piących. Matka Boża Nieustającej 
Pomocy jest główną patronką 
zgromadzenia. Aktu intronizacji 
obrazu dokonał 31 grudnia 1891 r. 
bp Stanisław Kazimierz Ruszkie-
wicz, zaś koronacji 24 czerwca 
1924 r. kard. Aleksander Kakowski, 
metropolita warszawski, podczas 
uroczystej Mszy św. dziękczyn-
nej za akt zatwierdzenia zgroma-
dzenia przez Stolicę Apostolską. 
Liczne wota świadczą o kulcie tego 
wizerunku Matki Bożej. 

4 maja – poniedziałek

matka Boża Królowa Pol-
ski na Marymoncie, parafia NMP 
Królowej Polski, ul. Gdańska 6a, 
www.marymont.marianie.pl.

Na Marymoncie, czyli „wzgó-
rzu Maryi”, miała swoją rezyden-
cję królowa Marysieńka. Obecnie 
na tym miejscu stoi kościół Matki 
Bożej Królowej Polski. Taki tytuł 
kościoła został w Polsce użyty 
po raz pierwszy. Opiekę nad ko-
ściołem sprawują księża marianie. 
Istnienie kościoła i parafii zawdzię-
czamy bł. ks. Michałowi Sopoć-
ce, który w latach 1920–1924 był 
na Marymoncie kapelanem puł-
ku saperów. Po 1945 r. ks. Sopoćko 

maj ma 31 dni. Dlatego właśnie wybraliśmy 
tyle świątyń i kaplic, w których znajdują  
się szczególnie czczone wizerunki Matki 
Bożej. Zapraszamy naszych Czytelników 
do nawiedzenia tych miejsc. Każdego 
dnia możemy klękać przed kolejnym 
cudownym obrazem, wypraszając łaski  
dla siebie i bliskich. W środy 
proponujemy, by udać się do świątyń, 
w których znajdują się wizerunki 
koronowane diademami papieskimi. 
W soboty zachęcamy do nawiedzenia 
kościołów leżących blisko Warszawy, 
a w niedziele do wizerunków maryjnych 
przyozdobionych koronami biskupimi. 
Kolejne wizerunki będziemy przedstawiać 
w następnych tygodniach maja.

1 maja – piątek

matka Boża Zwycięska 
Cudu nad Wisłą roku 1920 na Ka-
mionku, parafia Bożego Ciała, ul. 
Grochowska 365, www.parafia-ka-
mionek.waw.pl.

W świątyni konkatedralnej 
diecezji warszawsko-praskiej, 
wybudowanej w latach 1929–1931 
według projektu Konstantego 
Jakimowicza jako wotum za zwy-
cięstwo w roku 1920, w głów-
nym ołtarzu znajduje się obraz 

– tryptyk. W centrum obrazu wi-
dzimy Matkę Bożą z Dzieciątkiem, 
w lewym skrzydle św. Stanisława 
Kostkę z lilią i św. Andrzeja Bobo-
lę, któremu anioł wręcza palmę 
męczeństwa, a za nim pędzących 
Kozaków, sprawców jego śmier-
ci. Na prawym skrzydle ukazany 
jest klęczący Achilles Ratti, nun-
cjusz apostolski w Polsce, póź-
niejszy papież Pius XI, a powyżej 
ks. Ignacy Skorupka w tle bitwy 
z widokiem na kościół w Radzy-
minie. Obraz namalował w 1935 
roku Bronisław Wiśniewski. 17 
października 2004 r. abp Leszek 
Sławoj Głodź nałożył na główkę 
Pana Jezusa i głowę Maryi korony 
biskupie. 

tekst
Krzysztof Przygoda

przygodak@poczta.onet.pl
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odwiedził marymoncki kościół 
i pod jego kierunkiem w bocz-
nej nawie został zainstalowany 
obraz „Jezu, ufam Tobie”. Matka 
Boża Królowa Polski – patronka 
kościoła – jest przedstawiona za-
równo w oknie fasady kościoła (ob-
raz przedwojenny), jak i wewnątrz 
w postaci mozaiki.

5 maja – wtorek

matka Boża Ostrobram-
ska, parafia Narodzenia Pańskie-
go, ul. Ostrobramska 72.

Świątynia jest wotum za 2000 
lat chrześcijaństwa. Architektu-
ra kościoła oraz ołtarz, w którym 
króluje Matka Boża Ostrobram-
ska, są wpisane w literę M, symbol 
maryjny. Budowniczym kościoła 
jest ks. prałat Zenon Majcher, a pro-
jektantem Andrzej Gniazdowski. 
Obraz Matki Bożej namalowała 
nieżyjąca już parafianka Alicja 
Zamojska. Są jeszcze dwa wize-
runki Matki Bożej Ostrobramskiej: 
witraż w oknie korytarza łączące-
go kościół z domem parafialnym 
i obraz wykonany przez żołnierzy 
będących w niemieckiej niewoli 
(jest on wystawiany podczas uro-
czystych nabożeństw). Sanktu-
arium Matki Bożej Miłosierdzia, 
zwanej Ostrobramską, ustanowił 
25 grudnia 1997 r. bp Kazimierz 
Romaniuk, ordynariusz diecezji 
warszawsko-praskiej. Z sanktu-
arium są związani Wietnamczy-
cy, dla których werbista o. Edward 
Osiecki odprawia Mszę św. przed 
obrazem ich patronki, Matki Bożej 
z La Wang.

6 maja – środa 

matka Boża Łaskawa – Pa-
tronka Stolicy na Starym Mieście, 
kościół jezuitów, ul. Świętojańska 
10, www.laskawa.pl.

Matka Boża Łaskawa, patronka 
Warszawy, odbiera należną cześć 
na Starym Mieście w kościele tuż 
obok bazyliki archikatedralnej św. 
Jana Chrzciciela. Obraz jest kopią 
wizerunku Matki Bożej Łaskawej 
z Faenzy (Włochy). Jest on darem 
papieża Innocentego X dla króla 
Jana Kazimierza. Obraz został 
uroczyście zainstalowany 24 
marca 1651 roku w kościele pijarów 
przy ul. Długiej (obecnie katedra 
Polowa Wojska Polskiego). 7 paź-
dziernika 1973 r. kard. Stefan Wy-
szyński, prymas Polski, dokonał 
na podstawie dekretu Stolicy Apo-
stolskiej koronacji tego wizerunku 
dla jego jeszcze większego kultu 
wraz z oddaniem Warszawy pod 
opiekę Matki Bożej Łaskawej.

7 maja – czwartek

matka Boża Nauczycielka 
młodzieży na Siekierkach, para-
fia oo. pijarów NMP Królowej Wy-
znawców, ul. Gwintowa 3, www.
sanktuarium-pijarzy.pl.

Sanktuarium na Siekierkach 
związane jest z objawieniami 
Matki Bożej i Pana Jezusa, ja-
kich doznawała od 12. roku ży-
cia Władysława Papis w okresie 
od 3 maja 1943 r. do 15 września 
1949 r. Miejsce objawień kard. Ste-
fan Wyszyński, prymas Polski, 
powierzył zakonowi pijarów. 3 
maja 1977 r. na pamiątkę pierw-
szego objawienia przy kapliczce 
została odprawiona Msza św., 
która od stycznia 1980 r. odpra-
wiana jest regularnie. Kościół 
o wspaniałej architekturze wraz 
z całym kompleksem jest dzie-
łem inż. arch. Janusza Tofila. 
Poświęcenia kościoła dokonał 
17 września 1994 r. kard. Józef 
Glemp, prymas Polski, który 31 
sierpnia 1997 r. ustanowił diece-
zjalne sanktuarium Matki Bożej 
Nauczycielki Młodzieży. Obraz 
Matki Bożej według przekazu wi-
zjonerki Władysławy namalowała 
Maria Wollenberg-Kluza. W sank-
tuarium ojcowie pijarzy prowadzą 
szeroki program duszpasterski, 
a „Księga łask, podziękowań 
i próśb” liczy już kilka tomów.

8 maja – piątek

matka Boża Trocka (Litwa) 
na Targówku, parafia św. Marka 
Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, www.
swmarek.waw.pl.

W świątyni na warszawskim 
Targówku, przy trasie wylotowej 
prowadzącej do Wilna i Trok, 
znajduje się kaplica, w której 
zainstalowano obraz Matki Bo-
żej Trockiej, namalowany przez 
artystów krakowskich Mariana 
Paciora i Leopolda Kubicę. Artyści 
wiernie odtworzyli znajdujący się 
w trockiej farze oryginalny obraz, 
który został koronowany diadema-
mi papieskimi 4 września 1718 r. 
Matka Boża w trockim obrazie 
jest patronką Litwinów, tak jak 

Matka Boża Częstochowska koro-
nowana diademami papieskimi 
w 1717 r. jest patronką Polaków. 
Obraz Matki Bożej Trockiej w ko-
ściele św. Marka Ewangelisty od-
biera coraz większą cześć, o czym 
świadczą liczne wota.

9 maja – sobota

matka Boża mińska (Halle-
rowska), parafia Narodzenia NMP 
w Mińsku Mazowieckim, ul. Ko-
ścielna 1, www.parafiaminsk.pl/

Najstarszą świątynią Mińska 
jest kościół parafialny pw. Naro-
dzenia NMP. Pochodzi z XVI wieku 
z fundacji rodu Mińskich, został 
przebudowany w latach 1908–1912 
według projektu Józefa Piusa Dzie-
końskiego. Wewnątrz w prawej na-
wie znajduje się obraz Matki Bożej 
Anielskiej (kopia według Murilla), 
zwany Panną Hallera na pamiątkę 
modlitw przed nim 12 i 17 sierpnia 
1920 r. dowódcy frontu północne-
go, gen. Józefa Hallera. Przed tym 
obrazem modlili się żołnierze Ar-
mii Krajowej w okresie okupacji 
niemieckiej. Obraz namalował Jan 
Czesław Moniuszko, syn kompo-
zytora Stanisława Moniuszki. 
Z okazji roku jubileuszowego 
i 80. rocznicy zwycięskiej bitwy 
warszawskiej, zwanej „Cudem nad 
Wisłą”, w okresie wojny polsko-bol-
szewickiej roku 1920, 17 sierpnia 
2000 r. kard. Józef Glemp, prymas 
Polski, koronował obraz diadema-
mi biskupimi, a w październiku 
tego roku ordynariusz diecezji bp 
Kazimierz Romaniuk ustanowił 
sanktuarium Matki Bożej Halle-
rowskiej.� •
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Z wolennicy edukacji keodukacyj-
nej twierdzą, że tylko łączone 

klasy pozwalają na harmonijny 
rozwój chłopców i dziewcząt. 
Wspólne uczenie się od dzieciń-
stwa ma u dzieci obojga płci roz-
winąć umiejętności społeczne. 
Dziewczynki dzięki przebywaniu 
z chłopcami mają być bardziej sa-
modzielne, przebojowe, a chłopcy 
– empatyczni.

Tymczasem zwolennicy edu-
kacji zróżnicowanej ze względu 
na płeć twierdzą, że od najmłod-
szych lat rozwój dziewcząt i chłop-
ców przebiega zupełnie inaczej, 

więc uczenie dzieci takimi samymi 
metodami odbywa się ze szkodą dla 
ich potencjalnych możliwości. Ste-
reotypowo – w szkołach mieszanych 
dziewczęta to tradycyjnie humanist-
ki, chłopcy – specjaliści od nauk ści-
słych. W szkołach zróżnicowanych 
ten podział zaciera się. Dziewczęta 
i chłopcy mają więc równe szanse 
na harmonijny rozwój w wielu dzie-
dzinach. Dodatkowo – w szkołach 
„single sex” jest mniej przemocy, 
dzieci czują się bezpieczniej, a więc 
są bardziej skupione na nauce. Sto-
warzyszenie Wspierania Edukacji 
i Rodziny „Sternik”, które prowadzi 

szkoły męskie i żeńskie w War-
szawie, a także kilka przedszkoli 
w całym kraju, organizuje konfe-
rencję na ten temat. Zaproszone 
są całe rodziny. Stowarzyszenie 
przedstawi następujące zagadnie-
nia: znaczenie płci w procesie wy-
chowawczo-edukacyjnym, wpływ 
modelu edukacji zróżnicowanej 
na kształtowanie dojrzałej oso-
bowości i relacji między płciami. 
Konferencja odbędzie się 4 maja 
2009 r. (poniedziałek) o godz. 
18.30 w przedszkolu „Strumienie”, 
przy ul. 3 Maja 129 w Józefowie k. 
Otwocka. Wstęp wolny. ap

Odpust na Siekierkach 
Uroczystości odpustowe w Sank-
tuarium Matki Bożej Nauczycielki 
Młodzieży w Warszawie na Sie-
kierkach odbędą się w niedzielę 
3 maja. Po Mszy św. o godz. 11.00 
wyruszy procesja Eucharystycz-
na do kaplicy na miejscu objawień, 
gdzie odbędzie się adoracja. O godz. 
15.00 zostanie odprawiona Msza św. 
w intencjach powierzonych przez 
uczestników uroczystości. Tego 
dnia zostaną też odprawione Msze 
św. o godz. 8.00, 9.30, 13.00 i 18.00.

Stop nudziarzom
„Twórcza miłość, czyli stop nudzia-
rzom” – to spotkanie z Urszulą 
i Michałem Piekarami, którzy będą 
mówić o miłości, dbaniu o związek, 
romantyczności w małżeństwie. 
Na spotkanie 5 maja o godz. 19.00 
do Auli im. Paszkiewicza na War-
szawskim Uniwersytecie Medycz-
nym (ul. Chałubińskiego 5) zaprasza 
Stowarzyszenie Soli Deo.

Dzień Młodzieży
8 maja o godz. 8.45 na Stadionie im. 
Jana Pawła II w Mogielnicy rozpocz-
nie się Dzień Młodzieży, przygoto-
wany przez dekanat mogielnicki 
i władze gminy. W programie, 
oprócz Eucharystii i świadectw, 
spotkania z ks. Markiem Dziewiec-
kim i Tomaszem Kamińskim oraz 
koncert zespołu Full Power Spirit. 

Wielbić tańcem
W ramach przygotowań do czerw-
cowej rocznicy papieskiej Mszy 
św., 8 maja od godz. 17.00 i 9 
maja od godz. 9.00, w kościele św. 
Zygmunta na Bielanach (pl. Kon-
federacji 55) odbędą się warsztaty 
uwielbienia tańcem. Może w nich 
wziąć udział każdy, niezależnie 
od wieku i umiejętności. Poprowa-
dzi je Wspólnota Radości Paschalnej 
Gdańska. Zgłoszenia i informacje: 
Małgorzata Dziubecka, e-mail: dziu-
beccy@oaza.pl. Koszt uczestnictwa, 
w tym wyżywienie: 35–50 zł. 

Co nas nie zabije…
… to nas wzmocni – to kolejny 
warsztat o tym, jak radzić sobie 
z traumatycznymi przeżyciami, 
także odwołując się do Bibli. Spo-
tkanie odbędzie się od 8 do 10 
maja w Europejskim Centrum 
Komunikacji i Kultury (ul. Olecka 
30) w Falenicy. Zapisy przyjmowa-
ne są droga e-mailową: info@eccc.
pl i telefonicznie: (022) 872 04 41. 
Warsztaty są odpłatne. 

Spotkania-zmagania
W każdy poniedziałek o godz. 
19.15, przy ul. Freta 20/24 a (pokój 
108) odby wają się spotkania 
z cyklu „Jan Paweł II dla poszu-
kujących”, na które zapraszają: 
Duszpasterstwo Akademickie 
Freta 10 oraz Instytut Tertio 
Millennio. Na podstawie  ency-
klik społecznych Jana Pawła II 
uczestnicy szukają odpowiedzi 
na pytania: czy chrześcijanin 
może być kapitalistą?, czy można 

żyć bez polityki?, czy w Kościele 
jest miejsce dla subkultur?

Z troską o życiu
10 maja w parafii Ofiarowania 
Pańskiego na Natolinie (ul. Stry-
jeńskich 21) rusza cykl spotkań 
pod hasłem „Otoczyć troską życie”. 
Tego dnia o godz. 19.00 z wykładem 
o poszanowaniu płodności wystą-
pi prof. Bogdan Chazan, członek 
MaterCare International. 

Powrót magii? 
W Centrum Kultury Dobre Miej-
sce na Bielanach (ul. Dewajtis 3, 
Las Bielański, www.dobremiejsce.
org) rusza cykl spotkań na temat 
zagrożeń duchowych. Tematem 
pierwszego spotkania, 10 maja 
(niedziela) o godz. 17.00, będą meto-
dy kontroli umysłu, pozytywne 
myślenie, tzw. supernauczanie, 
SITA oraz inne techniki transowe. 
Całość cyklu poprowadzi Robert 
Tekieli.�Wstęp�wolny.� •

Europa Zachodnia, Australia, Kanada i USA 
– we wszystkich tych krajach edukacja 
zróżnicowana ze względu na płeć, wraca do łask. 
A uczniowie szkół „single sex” osiągają świetne 
wyniki w nauce. Dlaczego?
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Jak twierdzą zwolennicy edukacji zróżnicowanej, rozwój 
dziewcząt przebiega znacznie szybciej niż chłopców. Różnica 
wynosi nawet 7 lat

Konferencja o edukacji zróżnicowanej

Koedukacja 
to anachronizm?


