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Papież Benedykt XVI 
powierzył naszemu 
metropolicie najwyższą 
godność w kościelnej 
hierarchii.  
20 października  
ogłosił abp. Kazimierza 
Nycza kardynałem.

T o dla mnie wezwanie do jeszcze 
większej służby Kościołowi – 
mówił abp  Kazimierz Nycz 

kilka godzin po tym, jak Benedykt 
XVI na  audiencji ogólnej w  Waty-
kanie ogłosił nazwiska 24 nowych 
kardynałów.

21 listopada, podczas trzeciego 
za  pontyfikatu obecnego papieża 
konsystorza, metropolita warszaw-
ski odbierze insygnia najwyższego 
stopnia w hierarchii Kościoła kato-
lickiego: kardynalski pierścień oraz 
piuskę i  biret w  kolorze purpury. 
Każdy kardynał otrzymuje też, dla 
podkreślenia związków z Rzymem, 
symboliczne probostwo, tzw. kościół 
tytularny w Wiecznym Mieście. Ci, 
spośród kolegium kardynalskiego, 
którzy nie ukończyli jeszcze 80. roku 
życia, mają przywilej głosowania 
w konklawe.

– Chciałbym być tak samo, 
a może i bardziej jeszcze dla Kościo-
ła warszawskiego, a jednocześnie 
być wierny zadaniom, jakie papież 
wyznacza kardynałom – powie-
dział nowy kardynał na spotkaniu 
z dziennikarzami, dodając, że no-
minacja jest wyróżnieniem dla Ko-
ścioła warszawskiego i dla stolicy 
Polski. – Przez cały XX i początek 
XXI metropolici warszawscy byli 
kardynałami. W gronie moich po-
przedników jest  wielki kard.  Ka-
kowski, kard.  Hlond, kard.  Wy-
szyński, kard. Glemp – przypomniał 
kard. Nycz. 

60-letni hierarcha pełni funkcję 
metropolity warszawskiego od kwiet-
nia 2007 r. Jego dewizą biskupią są sło-
wa „Ex hominibus, pro hominibus” 
(Z ludu i dla ludu).  •

Nowy purpurat

Kardynał

60-letni abp Kazimierz Nycz otrzyma kapelusz kardynalski  
w Niedzielę Chrystusa Króla, 21 listopada w Watykanie
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T o była kobieta 
„z krwi i kości”. 

Kobieta pracująca, 
która żadnej pracy się 
nie boi. Przewijała 
niemowlę, pracowała 
w ogrodzie, prała, 
gotowała, woziła 
troje łobuzujących 
kilkulatków 
na sankach 
po zimowym lesie. 
I nie skarżyła się 
na brak czasu 
i nadmiar obowiązków. 
A niejednokrotnie  
podczas ciężkiej 
pracy, śpiewała. 
Dużo i głośno. 
Jej pracodawcy 
wspominają też, 
że głośno się śmiała 
i była osobą przez 
wszystkich lubianą. 
Współczesna, idealna, 
pracująca matka 
Polka, można by 
pomyśleć. Ale matką, 
przynajmniej w sensie 
fizycznym, nigdy 
nie była… A choć 
zapowiadała się 
na żonę doskonałą, 
a nawet próbowano 
ją „dobrze wydać”, 
świadomie wybrała 
inne życie, i szczęście. 
Jak się też po latach 
okazało, jej głośny 
śmiech był bardziej  
dla otoczenia, 
niż jej samej. 
Wspominała, że czas 
między garnkami 
a pieluchami, z daleka 
od życia, za którym 
tęskniła, był dla niej 
duchowo trudny… 
Mimo to, potrafiła 
ofiarować każdy dzień, 
najbardziej żmudną 
pracę, Bogu.  
O kim mowa? 
Odpowiedź 
na stronach IV i V. 
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Praga. 22 i 23 października 60 
wolontariuszy, wśród nich pra-
cownicy Fundacji Habitat for 
Humanity, remontowali kamienicę 
na ul. 11 Listopada 6 na warszaw-
skiej Pradze. Budynek jest z 1936 r. 
i wymaga wielu prac. – Jesteście 
pierwszą grupą wolontariu-
szy pracującą w  tym budynku 
od  początku jego istnienia – 
mówiła Anna Moskwa z Habitat 
do  pracujących przedstawicieli 
wielu firm i mieszkańców, którzy 

włączyli się w prace. W kamieni-
cy mieszkają obecnie 42 rodziny. 
Wolontariusze zaszpachlowali, 
otynkowali i przygotowali budy-
nek do malowania. W sobotę zosta-
ły pomalowane ściany, schody, 
parapety, okna, balustrady i kalo-
ryfery. W  październiku i  listo-
padzie ekipa profesjonalistów 
dokona jeszcze naprawy dachu 
i  kominów. Nieoprocentowanej 
pożyczki na  remont udzieliła 
wspólnocie Fundacja Habitat.

warszawa@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: 00-695 Warszawa,
ul. Nowogrodzka 47 a
telefon/faks (22) 628 02 72, (22) 628 03 31
Redagują: Tomasz Gołąb – dyrektor,
ks. Marek Przybylski – asystent kościelny, 
Joanna Jureczko-Wilk, Agata Puścikowska

U roczystą Mszę św., na któ-
rą do  kościoła św. Stani-
sława Kostki na Żoliborzu 

19 października przybyli par-
lamentarzyści, samorządowcy, 
przedstawiciele NSZZ „Solidar-
ność”, koncelebrowali nuncjusz 
apostolski w Polsce abp Celestino 
Migliore, ks.  Grzegorz Kalwar-
czyk, kanclerz warszawskiej kurii, 
postulatorzy w procesie beatyfi-
kacyjnym ks. Jerzego Popiełuszki 
– o. Gabriel Bartoszewski OFMCap 
i ks. Tomasz Kaczmarek. Obecni 
też byli matka ks. Jerzego Marian-
na Popiełuszko oraz członkowie 
dalszej rodziny błogosławionego. 
Na Eucharystię przyjechały też 
dzieci i młodzież ze szkół noszą-
cych imię kapłana męczennika. 

Na  początku Mszy ks.  Grze-
gorz Kalwarczyk odczytał dekret 
metropolity warszawskiego abp. 
Kazimierza Nycza o ustanowieniu 
kościoła pw. św. Stanisława Kost-
ki Diecezjalnym Sanktuarium 
Błogosławionego Księdza Jerzego 
Popiełuszki.

Zwracajmy się wprost
W homilii abp Nycz podkreślił, 

że po raz pierwszy od 26 lat nie tyl-
ko mówimy o ks. Jerzym i nie tylko 
rozważamy duchowy wymiar jego 
życia i śmierci, ale możemy zwra-
cać  się wprost do  niego i  przez 
niego oraz modlić się z nim.

– Trudno przecenić dar, ja-
kim jest błogosławiony kapelan 

„Solidarności” – mówił abp Nycz. 
– Już  atmosfera uroczystości 
beaty fikacy jnych pokazała, 
że  mimo wielkich zmian, jakie 
nastąpiły w Polsce w minionym 
ćwierćwieczu, błogosławiony 
ks. Jerzy jest Polakom nadal bar-
dzo potrzebny. Pokazała to gorąca 
modlitwa, zanoszona na placu Pił-
sudskiego, rozmodlona procesja 
zmierzająca do  Świątyni Bożej 
Opatrzności, pokazują dużo licz-
niejsze pielgrzymki zmierzające 
w ostatnich miesiącach do żolibor-
skiego sanktuarium.

Metropolita warszawski tłu-
maczył też, że potrzebny jest na-
szej ojczyźnie tak niezłomny pa-
sterz, jakim był ks. Jerzy, by uczyć 
nas głębokiej wiary, pobożności, 
odwagi i męstwa. 

Dwie Polski – dylematy 
te same

Zdaniem abp. Nycza trudno 
jest  porównywać ponure lata 
stanu wojennego i czasy obecne. 
– Te dwie Polski dzieli całe ćwierć-

wiecze, a dokonało się w nim w na-
szej ojczyźnie wiele zasadniczych 
zmian politycznych, społecznych, 
gospodarczych. Inne niż wtedy 
znajdujemy na łamach prasy gorą-
ce tematy, o innych wydarzeniach 
mówimy sobie w  codziennych 
rozmowach. Nie wolno, bez mą-

drego komentarza, przyrówny-
wać Polski z czasów komunizmu, 
przed którym bronił człowieka 
bł. ks. Jerzy, z Polską po roku 1989 
– wyjaśnił metropolita. – Jednak 
mimo że różnica jest zasadnicza, 
to  rozterki, pytania, dylematy, 
często pozostały te same. Tak jak 
wtedy, tak i dziś stajemy na rozsta-
ju dróg, gdzie musimy dokonywać 
wyborów stanowiących o naszym 
człowieczeństwie i naszej tożsa-
mości. Wypełniać odzyskaną wol-
ność solidarnością i miłością, od-
powiedzialnością czy też – jak się 
niektórym wydaje – swoją wolą, 
cynizmem i nienawiścią? – pytał 
abp Nycz. – Wolność jest zadaniem 
i najbardziej odpowiedzialnie wy-
pełnić ją  można miłością, gdyż 
nie ma wolności bez solidarności, 
ale  też nie  ma solidarności bez 
miłości.

Na  zakończenie metropolita 
warszawski przypomniał postać 
proboszcza żoliborskiej parafii 
ks. Zygmunta Malackiego, który 
zmarł w sierpniu br. po długiej 
chorobie. 

– Wspominam tego szlachet-
nego człowieka i  księdza, gdyż 
na  wiele lat przed beatyfikacją 
uczynił ks. Jerzego swoim ducho-
wym przewodnikiem i traktował 
go cały czas jak serdecznego przy-
jaciela – powiedział abp Nycz.
 ap

Modlitwa 
za wstawiennictwem bł. Jerzego Popiełuszki 
(za www.popieluszko.net.pl)
boże, Źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że w swojej 
miłości obdarzyłeś błogosławionego ks. Jerzego 
Popiełuszkę godnością kapłaństwa. Posłałeś Go, 
aby gorliwie głosił Twoje słowo, szafował świętymi 

sakramentami, mężnie działał w Twoje Imię i zawsze był blisko 
każdego człowieka wzywając do przebaczenia, jedności i pokoju. 
Ty obdarzyłeś Go łaską męczeństwa, przez co upodobnił się 
do Chrystusa na drodze krzyżowej. 
Uwielbiamy Cię i dziękujemy Ci, Panie, za ten wielki dar dla 
Kościoła, szczególnie za to, że uczyniłeś go pośrednikiem 
w rozdawnictwie łask. W swoim nieskończonym miłosierdziu racz 
zaliczyć Go w poczet świętych, a mnie, za jego wstawiennictwem 
udziel łaski. ......, o którą z ufnością Ciebie proszę.
Przez Chrystusa, Pana naszego. amen.

Dobre Miejsce do ewangelizacji Dwadzieścia lat u orionistów

Zmarł ks. Liczkowski

Odnowimy stary dom!

Ikona ekumenizmu

Bielany. Śpiew, media, teatr, 
taniec, bębny – to tylko niektóre 
środki, które można wykorzystać 
do głoszenia Ewangelii. Ponad 150 
uczestników II Ewangelizacyjnego 
Forum Młodych, które odbyło się 
w Domu Rekolekcyjno-Formacyj-
nym „Dobre Miejsce” między 22 
a 24 października, właśnie w ten 
sposób głosi chwałę Pana. Hasłem 
tegorocznego spotkania były sło-
wa zaczerpnięte z Dziejów Apo-
stolskich: „Nie możemy nie mówić”. 
– Ideą Forum jest  poruszenie 
ewangelizacyjne wśród młodych, 
skonsolidowanie różnych środo-
wisk w dziele ewangelizacji oraz 
przekazanie narzędzi do głoszenie 
Dobrej Nowiny – mówi ks. Paweł 
Kulpiński, koordynator spotka-
nia. Program EFM wypełniony 
był warsztatami, konferencjami 
i modlitwą. – Młodzież ma wyko-
rzystać w  swoich parafiach to, 
czego się tutaj nauczyła – odpo-
wiedział ks. Kulpiński. – Miejmy 
ufność, że to właśnie młodzi ludzie 
przyczynią w  dużym stopniu 

do odnowy Kościoła i budowania 
dzieła nowej ewangelizacji. W koń-
cu to do nich Jan Paweł II mówił, 
że są nadzieją Kościoła.

Ochota. Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy Księży Orionistów, 
przy ul. Barskiej 4, w  tym roku 
obchodzi 20-lecie działalności. 
Jubileusz ośrodka rozpoczął  się  
22 października w  kościele św. 
Jakuba, Mszą pod przewodnictwem 
bp. Piotra Jareckiego. Wzięli w nim 
udział przedstawiciele ochockiego 
samorządu – przewodnicząca rady 
Hanna Gęściak-Wojciechowska, 
burmistrz Wojciech Komorowski, 
zastępca burmistrza Piotr Żbikow-

ski. Ośrodek orionistów jest kon-
tynuatorem tradycji ośrodka opie-
kuńczo-wychowawczego dla sierot 
założonego przez ks. Franciszka 
Toporskiego w 1913 r. Działalność 
ośrodka przerwała decyzja władz 
komunistycznych. W  zabranej 
przez komunistów części działał 
Państwowy Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy nr 1 o charakterze 
resocjalizacyjnym. W roku 1990 
władze zgodziły  się na  zwrot 
zagarniętej nieruchomości.

Warszawa. 23 października 
zmarł ks. prałat Józef Liczkowski 
(l. 71), kanonik honorowy Kapituły 
Kolegiackiej w Wilanowie, sędzia 
Sądu Metropolitalnego Warszaw-
skiego. Był wikariuszem w para-
fiach: w Wiązownej, Radości, Rem-

bertowie, Ursusie, Komorowie, 
a następnie proboszczem parafii 
św. Rocha w  Jazgarzewie i  św. 
Faustyny w Sękocinie. Msza św. 
pogrzebowa odbędzie się 30 paź-
dziernika o godz. 11 w kościele św. 
Karola Boromeusza na Powązkach. 

Nagroda Pontifex. Danuta 
Baszkowska, prezes ekumenicz-
nego stowarzyszenia „Effatha”, 
otrzymała tytuł Pontifexa roku 
2010 i nagrodę „Pontifici – budow-
niczemu mostów”, przyznawane 
przez członków honorow ych 
warszawskiego Klubu Inteligen-
cji Katolickiej. Uroczystość odby-
ła się 24 października w kościele 
św. Marcina udziałem zwierzch-
ników Kościołów chrześcijańskich 
i  ich  przedstawicieli. Nagroda 
wręczana jest osobom, angażują-
cym się na rzecz dobra wspólnego 
i dialogu. Dotychczasowymi Pon-
tifexami byli: prof. Andrzej Zoll, 
abp Henryk Muszyński, Krzysz-
tof Czyżewski i Krzysztof Zanussi. 
Danuta Baszkowska od 10 lat orga-
nizuje comiesięczne Modlitewne 
Spotkania Ekumeniczne, łączące 
duchownych i świeckich różnych 
wyznań chrześcijańskich Warsza-
wy i okolic. Jest także wieloletnią 
organizatorką działań charyta-
tywnych dla bezdomnych matek 
i dzieci w ramach Towarzystwa 
„Tylko z  Darów Miłosierdzia”, 
wiceprezesem Forum św. Wojcie-
cha oraz członkiem Komitetu Kra-

jowego Światowego Dnia Modli-
twy Kobiet. Jest  matką czwórki 
dzieci i ośmiorga wnucząt.

Młodzież gimnazjalna, 
licealna i studenci 
wymieniali się 
doświadczeniami 
dotyczącymi współczesnej 
ewangelizacji

Danuta Baszkowska jest 
pierwszą kobietą z tytułem 
Pontifexa

Aż 60 wolontariuszy remontowało budynek na warszawskiej 
Pradze
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Modlitwy za bł. ks. Jerzego w nowym sanktuarium

Niezłomny pasterz
– Taki jest potrzebny 
naszej ojczyźnie, 
by uczyć nas 
głębokiej wiary, 
pobożności, odwagi 
i męstwa – mówił 
abp Kazimierz Nycz 
podczas uroczystej 
Mszy św. w pierwsze 
wspomnienie 
bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki. 

Żoliborskie sanktuarium stało się miejscem, z którego 
od dawna płyną modlitwy ludzi pracy. Pierwszy raz w rocznicę 
męczeńskiej śmierci ks. Jerzego modlono się za wstawiennictwem 
błogosławionego
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„Biały domek” – tak o posiadło-
ści w Ostrówku koło Klembowa 
mówili jej właściciele Samuel i Al-
dona Lipszycowie. Modrzewiowy, 
piętrowy dom z czterema weran-
dami, ukryty w dębowym lesie, 
nawet po 100 latach wygląda jak 
z bajki. Nietknięty przez dwie woj-
ny światowe i wojnę polsko-bol-
szewicką 1920 r. Niektórzy mówią, 
że to dzięki opiece św. Faustyny.

Zarabiała na wyprawkę
Zapukała do niego latem 1924 r. 

W rękach trzymała mały tobołek 
i list polecający od ks. Jakuba Dą-
browskiego, proboszcza parafii 
św. Jakuba na Ochocie, który pisał 
do Lipszyców, dawnych swoich pa-
rafian w Klembowie, że dziewczy-
ny nie zna, ale życzy „by się udała”. 
Lipszycowie potrzebowali pomocy 
domowej – mieli dwoje pięciolet-
nich, rezolutnych bliźniaków, 
młodszą od nich córeczkę, a czwar-
te dziecko było w drodze. 

19-letnia Helena Kowalska 
szukała zarobku. Przynaglona 
wezwaniem Jezusa, pospiesznie 
przyjechała do Warszawy – jak 

pisze w  swoim „Dzienniczku”, 
„w jednej sukni”. Chciała wstąpić 
do Zgromadzenia Matki Bożej Mi-
łosierdzia, ale przełożona przed 
przyjęciem poleciła jej  zarobić 
na skromną wyprawę. Przez rok 
pracowała na  nią u  Lipszyców 
w Ostrówku, dbając o dom i pil-
nując dzieci. 

1 sierpnia 1925 r. ponownie za-
pukała do drzwi klasztoru przy 
ul. Żytniej w Warszawie i została 
przyjęta. 

Dom uświęcony
W ubiegłym roku kuria war-

szawsko-praska kupiła biały do-
mek i niewielką, przyległą część 
dawnej posiadłości Lipszyców. 
Z  drewnianych podłóg i  ścian 
zerwano czerwoną farbę, dom 
pobielono. Celowo nie doprowa-
dzono elektryczności, by wszyst-
ko pozostało tak, jak za czasów, 
kiedy pracowała tu Helena Kowal-
ska. U sufitu wiszą lampy nafto-
we, nie ma wody i kanalizacji (He-
lenka nosiła wodę ze studni, która 
stoi do  dzisiaj). Zajmowała  się 
domem, więc niewielka kuchnia 
na parterze była pewnie jej króle-
stwem. Najważniejszym meblem 
w kuchni był duży piec węglowy, 
obity białymi kaflami i przyległy 

do niego piec do pieczenia chle-
ba. Oprócz drewnianych podłóg 
to jedyne kuchenne wyposażenie, 
które pamięta młodą pomocnicę 
z  rudym warkoczem i  piegami 
na twarzy. 

W  swoich wspomnieniach 
Aldona Lipszyc pisała, że  Hele-
na sumiennie wywiązywała się 
ze swoich obowiązków, starannie 
wykonywała wszystkie powie-
rzone jej prace domowe. I… dużo 
przy tym śpiewała. „Pamiętam 
jej  zdrowy, radosny śmiech” –
wspominała. Później to  samo 
zeznała w procesie beatyfikacyj-

nym s. Faustyny. „Śpiewała dużo 
i mnie jej osoba kojarzy się z pie-
śnią, którą najczęściej śpiewała, 
i  której  się od  niej nauczyłam: 
»Jezusa Ukrytego…«. Teraz, gdy 
dowiedziałam  się o  jej  drodze, 
zrozumiałam, że ta pieśń była całą 
treścią jej życia”.

Pierwsze śluby
Święta Faustyna przyznaje 

w „Dzienniczku”, że czas spędzony 
w Ostrówku był dla niej duchowo 
trudny. Patrząc na jej roześmia-
ną twarz, na  to, jak wspaniały 
kontakt ma z dziećmi, jak dobrze 

radzi sobie 
z  gospodaro-
waniem w  domu, 
Lipszycowie nie rozu-
mieli, dlaczego chce wstąpić 
do klasztoru. Pani Aldona prze-
konywała ją, że  jest  stworzona 
do życia rodzinnego, już plano-
wali jej  szczęśliwą przyszłość. 
Helena była zdecydowana na inne 
szczęście.

 – Za czasów Faustyny nie było 
jeszcze kościoła w  Ostrówku. 
Na Msze św. chodziła do odległe-
go o ponad 3 kilometry kościoła 
w Klembowie. Chodziła tak co-

dziennie, a jej pracodaw-
cy nie mieli nic przeciwko 

temu. Już  to  świadczy o  tym, 
że  bardziej traktowali ją  jak 
członka rodziny niż służącą – 
mówi s.  Dominika ze  Zgroma-
dzenia Sióstr Jezusa Miłosier-
nego, które opiekuje się domem 
w Ostrówku.

Właśnie w kościele w Klem-
bowie Faustyna złożyła pierw-
sze, prywatne śluby w czerwcu 
1925 r. „Od tej chwili uczyniłam 
celkę w sercu swoim, gdzie zawsze 
przestawałam z Jezusem” – pisała 
w „Dzienniczku”.

Miejsce niezwykłe

Na  słonecznej, oszklonej 
werandzie u sufitu widać spore 
haki, wbite najpewniej na dzie-
cięcą huśtawkę. Pewnie Helena 
nieraz bawiła tu dzieci. Pamięta-
ją ją też drewniane, zniszczone 
saneczki, którymi zimą woziła 
maluchy po lesie. Kiedyś nie było 
tu tak cicho. Samuel Lipszyc ma-
rzył nawet, by wymyślono niewi-
dzialną ścianę, przez którą nie do-
chodziłyby krzyki bardzo żywej 
gromadki, ale żeby też mógł mieć 
na nią oko.

Na  ścianie wiszą stare zdję-
cia rodziny Lipszyców, portre-
ty z  dzieciństwa i  współczesne 
wszystkich sześciorga ich dzieci: 
bliźniaków Marii i Tadeusza, Niny, 
Zofii, Wisny i Jadwigi. Ojciec Sa-
muel – z pochodzenia Żyd, który 
przeszedł na katolicyzm – zmarł 
jeszcze przed wojną, w tym samym 
roku co św. Faustyna. W czasie  
II wojny światowej Aldona – sa-
motna matka, nie tylko uchroniła 
swoje dzieci, ale też dawała schro-
nienie wielu Żydom. W 1997 r. po-
śmiertnie odznaczono ją medalem 
Sprawiedliwej wśród Narodów 
Świata. 

To  dom z  bogatą historią 
i tę niezwykłość miejsca historycy 
będą starali się wykorzystać, two-
rząc w nim muzeum św. Faustyny. 
Z  czasów świętej zachowało  się 
niewiele pamiątek. Większość 
sprzętów trafiła do warszawskich 
mieszkań dzieci Lipszyców. Wnę-
trza trzeba teraz na nowo zapełnić 
tak, by jak najwierniej odtworzyć 
klimat domu. W oknach już wi-
szą surowe, płócienne zasłonki. 
Siostry zbierają meble i sprzęty 
z  początku ubiegłego wieku. 
Jest  ceramiczna misa do  mycia, 
są tary do prania, kołyska, wózek 
dziecięcy… W pokoju na piętrze, 
który niegdyś zajmowała Helena, 
stoi jej drewniane łóżko, prosty 
stolik i duży obraz Jezusa Miłosier-
nego, który sześć lat później kazał 
jej namalować Jezus. 

 – Tworzymy muzeum, które 
dawałoby też okazję do  wyci-
szenia, zajrzenia w  głąb siebie 
i zastanowienie się nad własnym 
powołaniem – mówi s. Dominika. 
– Duchowo św. Faustyna na pewno 
tutaj pomaga. Wystarczy spojrzeć 
na kolejki do konfesjonałów w ko-
ściele w Klembowie i liczbę roz-
dzielanych Komunii św. Czuje się 
niezwykłą atmosferę tego miejsca, 
życzliwość mieszkańców. Zresztą, 
kiedy tutaj przyjechałam pierwszy 
raz i pytałam o ulicę Ogrodową, 
nikt o niej nie wiedział, a gdy spy-
tałam o dom św. Faustyny, od razu 
pokazano mi drogę.

Dom św. Faustyny zaprasza 
indywidualne osoby, małe grupy, 
chcące w nim odbyć jednodniowe 
rekolekcje. Już trwają rozmowy 
o  uruchomieniu szlaku rowe-
rowego z Ossowa do Ostrówka, 
tak by niedzielne, rodzinne wy-
cieczki rowerowe prowadziły 
do Faustyny. 

 •

tekst i zdjęcie
Joanna Jureczko-Wilk

jwilk@goscniedzielny.pl

Powstaje muzeum św. Faustyny 
w Ostrówku. To była kobieta „z krwi 
i kości”. Przywykła do ciężkiej pracy 
i trudów życia. Ciepła dla dzieci. Taką 
Helenę Kowalską, późniejszą św. siostrę 
Faustynę, której Jezus przekazał orędzie 
miłosierdzia, poznamy w Ostrówku 
– w domu, gdzie pracowała przed 
wstąpieniem do klasztoru.

Święta 
służąca

Kaflowe piece,  
tak jak sto lat 

temu, także 
teraz służą 

do ogrzewania 
pokoi

po lewej:  
Na tych  

saneczkach  
Helena woziła 

dzieci zimą  
po lesie

na poprzedniej 
stronie: Siostra 

Dominika 
pokazuje  

rodzinne zdjęcia 
Lipszyców

W białym domku  
Helena Kowalska  
służyła rok, zarabiając  
na wiano  
do klasztoru
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Zapytaj 
o nowe ceny

tel.: 32 608 80 42, 32 608 80 82
e-mail: reklama@goscniedzielny.pl

d z i a ł 
r e k l a m y : 

Pomożemy Ci 
w Twoim biznesie
•  Zaufanie Czytelników do GN

to zaufanie do reklamowanych 
produktów i usług

•  Większość z nich czyta
dokładnie cały numer

•  Prawie 70 proc.
naszych Czytelników 
czyta wyłącznie GN

* dotyczy cennika powierzchni reklamowej „Gościa Niedzielnego”

*
Gdzie zapisać się na Taizé?

Kierunek: Rotterdam

Co roku tysiące młodych ludzi z całej Europy modlą się  
na spotkaniach organizowanych przez wspólnotę braci 
z francuskiej wioski Taizé
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Poza Warszawą  
zapisać się można w:
• Piastowie – dom sióstr Franciszkanek misjonarek maryi, 
ul. słowiańska 21 (środy, godz. 19.30, kaplica, odpowiedzialny: 
andrzej Klepacki)
• niepokalanowie – ośrodek mI, ul. Teresińska 32 (ośrodek 
Formacyjny rycerstwa niepokalanej, odpowiedzialna:  
s. Teresa michałek)
• Płochocinie-osiedlu – kościół św. Wojciecha biskupa 
i męczennika, ul. łąkowa 7 (co dwa tygodnie w niedziele, 
godz. 19, odpowiedzialny: maciej Glinka).

E uropejskie Spotkanie Mło-
dych rozpocznie się 28 grud-
nia (26 grudnia przyjeżdżają 

wolontariusze) i potrwa do 1 stycz-
nia. Jest skierowane głównie do 
osób w wieku 17–35 lat. W tym roku 
koszt wyjazdu wynosi 50 euro. To 
opłata za przejazd, ubezpieczenie, 
wyżywienie. Jak co roku, młodzi 

pielgrzymi będą nocować u rodzin, 
w szkołach, salach parafialnych, 
dlatego koniecznie trzeba zabrać 
ze sobą śpiwór i karimatę. 

Chętni na wyjazd powinni 
zgłosić się do punktu przygoto-
wań i  tam wypisać kartę zgło-
szenia. Lista zostanie zamknięta  
21 listopada. •

W Warszawie można  
zapisać się w następujących  
miejscach:

• parafia ewangelicko-reformowana, al. solidarności 76a 
(wtorki godz. 19 w kościele, odpowiedzialna: matylda  
Winnicka)
• kościół akademicki św. anny, ul. Krakowskie Przedmieście 68
(poniedziałki godz. 19.30, kaplica matki bożej Loretańskiej, 
odpowiedzialny: ks. dominik Koperski)
• sanktuarium św. andrzeja boboli, da „dąb”, 
ul. rakowiecka 61 (środy, godz. 18, salka da,  
odpowiedzialna: elżbieta Pawlak)
• zgromadzenie sióstr służebniczek nmP, ul. dobrogniewa 6 
(wtorki godz. 19, kaplica rekolekcyjna, odpowiedzialna:  
s. Gabriela Cieślik)
• kościół św. zygmunta, pl. Konfederacji 55 (piątki, godz. 
19.30, sala akademicka, odpowiedzialny: dariusz Gałązka)
• kościół niepokalanego Poczęcia nmP, ul. Przy agorze 9 
(poniedziałki, godz. 20, salka przy kancelarii, 
odpowiedzialny: ks. sławomir starkowski)
• kościół św. Jakuba apostoła, ul. Grójecka 38 (czwartki, 
godz. 20, kaplica zmartwychwstania, odpowiedzialna: 
Katarzyna dziedzina)
• parafia Wszystkich Świętych, asK soli deo, pl. Grzybowski 
(środy, godz. 19.15, dolny kościół, odpowiedzialny: Piotr 
mędygrał)
• kościół nmP matki zbawiciela, ul. olimpijska 82 
(czwartki, godz. 19.30, kościół/salka, odpowiedzialny:  
ks. maciej szeszko)
• kościół nmP matki Kościoła, ul. domaniewska 20 (środy, 
godz. 20, kościół dolny, odpowiedzialna: aleksandra rymar)
• kościół św. Tomasza apostoła, ul. dereniowa 12 (piątki, 
godz. 20, dom parafialny betania, odpowiedzialny:  
ks. łukasz Wiśniewski)
• bazylika najświętszego serca Jezusowego, 
ul. Kawęczyńska 53 (wtorki, godz. 19.30, salka da „Przystań” 
na wieży, odpowiedzialna: aleksandra Kupczałojć)
• kościół św. ojca Pio, ul. Fieldorfa (wtorki godz. 19, sala Jana 
Pawła II, odpowiedzialny: Paweł nadrowski)

Już rozpoczęły się zapisy 
na grudniowe Europejskie 
Spotkanie Młodych,  
które w tym roku 
Wspólnota z Taizé 
organizuje w Holandii. 
Nie zwlekaj: masz czas 
do 21 listopada! re
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S potkanie „Jak formować chrze-
ścijan do aktywnego życia 

w dzisiejszym świecie” zgroma-
dziło 16 października przy san- 
ktuarium św. Stanisława Kostki 
m.in. kilkudziesięciu liderów ru-
chów i stowarzyszeń katolickich. 
Świadectwa związane z tematem 
spotkania dali przedstawiciele Ru-
chu Focolari, Światło–Życie, Ruchu 
Szensztackiego, Wspólnoty Che-
min Neuf, Sodalicji Mariańskiej, 
Stowarzyszenia „Civitas Chri-
stiana” i porozumienia KIK. Ale 
diagnoza postawiona przez uczest-
niczących w konferencji duchow-
nych nie napawa optymizmem.

– Chrześcijaństwo dla wielu 
ludzi nie jest dziś stylem życia. 
Rodzi się ruch wyzwolonych  
od Kościoła, w mediach kreuje się 
atmosferę alergii wobec wszyst-
kiego, co związane z wiarą i Bo-
giem – mówił ks. prof. Krzysztof 
Pawlina, rektor Papieskiego 
Wydziału Teologicznego w War-
szawie, który uczestniczył w pa-
nelu o trudnościach, jakie napo-
tykają zaangażowani w świecie 
chrześcijanie.

Byłemu rektorowi warszaw-
skiego seminarium wtórował o. 
Adam Schulz, odpowiedzialny za 
sprawy formacji w Ogólnopolskiej 
Radzie Ruchów Katolickich.

Według jezuity, problemem 
dzisiejszych chrześcijan jest brak 
formacji sumienia. – Przestaliśmy 
wierzyć w jego wartość, więc prze-
staliśmy też je formować – mówił, 
dodając, że wielu chrześcijanom 
trudno też uwierzyć w realną obec-
ność Boga i działanie pośród nas. 
– W Kościele za mało mówi się dziś 
o królestwie Bożym. A przecież Bóg 
podzielił się z nami odpowiedzial-
nością za współtworzenie tego 
świata. To oznacza, że nie możemy 
tchórzliwie przed nim kapitulować, 
ale otwierać go coraz bardziej na 
Boga. Konfrontacja ze światem nie 
oznacza jednak walki z nim lub oko-
pywania się na własnych pozycjach 
– podkreślał.

Regina Pruszyńska, przewod-
nicząca ORKK, przytoczyła jednak 
dane, które pokazują że chrześci-
jańskie zaangażowanie Polaków 
nie należy do mizernych. 60 proc. 
wszystkich organizacji pozarzą-
dowych ma związek z Kościołem 
katolickim. Prof. Krzysztof Koseła, 
socjolog, stwierdził wręcz, że na 
oziębłej religijnie mapie Europy, 
Polska wygląda wyjątkowo dobrze.

– Właściwie pod względem 
miejsca religii w życiu społecznym 
dorównuje nam jedynie Malta – za-
znaczył socjolog.

Tomasz Gołąb

Polska zieloną wyspą na chłodnej religijnie 
mapie Europy

Chrześcijanin,  
czyli kto?

Tylko ludzie patrzący na świat oczyma wiary 
poradzą sobie w świecie napięć i konfliktów 
– przekonywał o. Adam Schulz SJ podczas 
konferencji poświęconej formacji duchowej.

– Największe rzeczy nie dokonują się wcale w duchowych 
show, ale w codziennym, żmudnym wypełnianiu woli Boga, 
w prozaicznych ludzkich czynnościach, jak wynoszenie śmieci czy 
szykowanie obiadu – mówił do uczestników o. Adam Schulz SJ 
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Gość warszawski

Ekumeniczna procesja
Jak co roku 1 listopada na prawosławnym 
cmentarzu na  Woli ekumeniczna procesja 
zgromadzi parafian katolickiej parafii św. 
Wawrzyńca i prawosławnej św. Jana Klima-
ka. Początek procesji ok. godz. 13. Wcześniej, 
o godz. 12 w kościele św. Wawrzyńca będzie 
sprawowana Msza św.

Msza o uzdrowienie
W pierwszą sobotę miesiąca w Kościele księży 
pallotynów przy ul. Skaryszewskiej 12, o godz. 
19 odprawiana jest Msza św. o uzdrowienie 
duszy i ciała. Najbliższa Msza: 6 listopada. 

Koncert zaduszkowy
7 listopada w auli o. Jacka Woronieckiego 
przy klasztorze ojców dominikanów na Służe-
wie o godz. 18.30 odbędzie się koncert zadusz-
kowy „Cierpliwe cienie zmarłych” w wykona-
niu Marcina Stycznia i Ernesta Brylla. Karty 
wstępu w cenie 15 zł można kupić w zakrystii 
i na furcie.

Oddaj krew w Klarysewie
Akcja honorowego oddawania krwi odbę-
dzie się 14 listopada przy kościele Świętej 
Bożej Rodzicielki Maryi w Konstancinie-Je-
ziornie (Klarysew), ul. Słoneczna 20. Krew 
będzie można oddać od godz. 9 do 13 w domu 
parafialnym.

Potrzebni do obsługi 
„Skrzynki Dobroci”
Centrum Wolontariatu w Warszawie zapra-
sza do  udziału w  bezpłatnym szkoleniu: 
„Obsługa Skrzynki Dobroci – internetowe-
go pośrednictwa wolontariatu”. Adresatami 
zajęć nie są informatycy. Nie jest wymagana 
znajomości specyficznych programów kom-
puterowych ani umiejętność tworzenia stron 
internetowych. Pytania dotyczące szkolenia 
można kierować do Joanny Stachurskiej tel. 
22 635 27 73. Bezpłatna infolinia z  telefo-
nów stacjonarnych 0 800 300 594. Szkolenie 
odbędzie się 23 listopada w godz. 10–16, 
w siedzibie Centrum Wolontariatu przy ul. 
Nowolipki 9 B.

W intencji kapłanów
W pierwszy czwartek miesiąca po Mszy 
św. o godz. 19 w bazylice archikatedralnej św. 
Jana Chrzciciela na Starym Mieście odbywa się 
godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu 
w intencji kapłanów. W czasie adoracji rozwa-
żane są słowa kard. Stefana Wyszyńskiego.
 •

zapowiedzi
Książki dla czytelników

Prawdziwe perełki
Czytamy dziesiątki 
poradników, 
szukamy porad 
w internecie, 
na forach… Dlaczego 
by nie poszukać 
ich u ojców 
Kościoła?

T a książka nie jest do czyta-
nia, raczej do „zadumania” 

– dla tych, którzy chcą pogłębić 
życie duchowe. „Perełki Ojców 
Kościoła” to czterdzieści myśli 
dawnych mędrców, bardzo zgrabnie „przeło-
żonych” na czasy współczesne przez kard. To-
maša Špidlika. Krótkie rozważania poświęcone 
są człowiekowi, poznaniu Boga, miłości, cnotom, 
modlitwie. Sam autor mówi o nich: „Jest to je-
dynie garstka perełek, którą każdy sam sobie 
nawlecze na nić swojego osobistego życia”. 

Czeski kardynał Tomaš Špi-
dlik zmarł w kwietniu tego roku, 
w wieku 90 lat. Był jednym z naj-
większych znawców teologii chrze-
ścijańskiego Wschodu, emeryto-
wanym profesorem Uniwersytetu 
Gregoriańskiego oraz przez 59 lat 
stałym współpracownikiem Radia 
Watykańskiego. O sprawach naj-
ważniejszych potrafił mówić i pisać 
niezwykle prosto i przekonująco. 
Dlatego „Perełki Ojców Kościoła” 
czyta się z przyjemnością. Swój 
udział w tym ma również Andrzej 
Babuchowski, nasz redakcyjny 
kolega, który książkę przełożył 
na język polski.

Dla naszych czytelników na listopadowe 
wieczory mamy trzy egzemplarze „Perełek”. 
Rozlosujemy je wśród osób, które prześlą do na-
szej redakcji mejl (warszawa@goscniedzielny.
pl) z dopiskiem „Perełki”. Prosimy o podanie da-
nych, niezbędnych do wysłania nagród. Na mejle 
czekamy do 4 listopada.  jjw

Kino z wartościami

Te filmy nas zmieniają
Już po raz drugi stołeczne kino 
„Świt” pokaże filmy godne obej-
rzenia: uznane arcydzieła i tytu-
ły premierowe. 

O d 4 do 7 listopada w warszaw-
skim kinie „Świt” (ul. Wysoc-

kiego 11) będzie trwał II Przegląd 
Filmów Wartościowych „Prześwit”. Organiza-
torami są Instytut Wiedzy o Kulturze UKSW, 
Instytut Jana Pawła II i Kino „Świt”. 

4 listopada o godz. 14 rozpocznie się pokaz 
filmu „Odwagi, Ja jestem” (wstęp wolny), o godz. 
19, po oficjalnym otwarciu festiwalu, pokazana 
zostanie „Ewangelia według Mateusza” (wstęp 
wolny) – opowieść o Chrystusie, nakręcona 
przez człowieka niewierzącego, członka Wło-
skiej Partii Komunistycznej. 

W piątek projekcje odbędą się o godz. 18 („So-
phie Scholl – ostatnie dni”) oraz o 20.30 („Mi-
sja”). W sobotę filmy można obejrzeć o godz. 14 
(„Prosta historia”), 16.30 („Wyspa”), 19 („Chrzest”) 
i o godz. 21 („Gabinet doktora Caligari”). 7 listopa-
da pokazane zostaną filmy: „Pielgrzym” (godz. 
14, seans rodzinny, wstęp wolny), „Pancernik 
Potiomkin” (godz. 16.30), „Siódma pieczęć” (godz. 
18.30), a na zakończenie pierwsza część superpro-
dukcji Macieja Ślesickiego „Trzy minuty. 21.37” 
(godz. 20.30, wstęp wolny). 

Przegląd ma też w ymiar 
edukacyjno-naukowy. 4 listopa-
da na UKSW odbędzie się kon-
ferencja naukowa „Od kultury 
wizualnej do teologii wizualnej”, 
której uczestnicy będą zastana-
wiać się nad różnymi wymiarami 
kultury wizualnej. Dodatkowym 

atutem przeglądu będą krótkie prelekcje spe-
cjalistów wygłaszane przed każdym filmem. 
W  kuluarach można będzie porozmawiać 
z  filmoznawcami i  krytykami filmowymi. 
Szczegóły oraz recenzje filmów na stronie: 
www.przeswitfilm.pl. jjw

Konkurs filmowy
dla naszych Czytelników mamy 
bezpłatnych 5 karnetów na 2. Przegląd 
Filmów Wartościowych „Prześwit”. 
rozlosujemy je wśród osób, które 
prześlą do nas e-mailem (warszawa@
goscniedzielny.pl) odpowiedź na pytanie, 
kto jest reżyserem filmu „Chrzest”, 
nagrodzonego srebrnymi Lwami 
na ostatnim festiwalu filmowym 
w Gdyni? na odpowiedzi czekamy 
do 2 listopada.


