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Trzy tygodnie przed premierą wszystkie 
bilety na misterium Męki Pańskiej, 
przygotowywane w ołtarzewskim 
seminarium księży pallotynów, 
są już zarezerwowane. – Może damy 
radę przyjąć pojedyncze osoby – 
obiecuje kl. Rafał Machłajewski.

M isteria Męki Pańskiej w Wyższym Seminarium 
Duchownym Księży Pallotynów w  Ołtarzewie 

to już tradycja. W przygotowanie tegorocznego zaangażo-
wało się trzynastu kleryków z drugiego roku i starszych 
lat. Przygotowują się już od stycznia. Ledwo zaczęli próby, 
a w seminarium rozdzwoniły się telefony z pytaniami 
o rezerwację biletów. 

Kleryk Krzysztof Freitag, reżyser tegorocznego mi-
sterium, zatytułowanego „Jestem z wami przez wszystkie 
dni”, chciał skierować je przede wszystkim do ludzi mło-
dych. Dlatego sztukę niejako prowadzi postać Chłopaka, 
zbuntowanego wobec Boga maturzysty. W jego życie 
wkracza Chrystus, pokazując mu swoje życie, śmierć 
i zmartwychwstanie, czym przekonuje go, że nie jest po-
stacią historyczną, a chrześcijaństwo nie polega na czcze-
niu pamiątek po zmarłym. Bo Jezus żyje.

Premiera misterium odbędzie się 19 marca o godz. 14 
w kościele seminaryjno-parafialnym. Spektakle zaplano-

wano w soboty i niedziele aż do 17 kwietnia. Szczegółowe 
informacje i zapisy na listę rezerwową pod numerem tel.: 
22 7221024, 725 565 186.

Joanna Jureczko-Wilk

Świętość z tysiąca zdjęć

W dniu beatyfikacji Jana Pawła II,
1 maja, na fasadzie Świątyni 

Opatrzności Bożej zostanie rozwie-
szony największy na świecie (wymia-
ry: 22 m ¥ 42 m) portret Papieża. Por-
tret nowego błogosławionego będzie 
składał się z setek tysięcy fotografii 
osób z całego kraju. Aby umieścić 
na  nim swoje zdjęcie wystarczy 
wysłać SMS pod nr 72551 (koszt: 2 zł 
netto), a następnie przesłać je drogą 
elektroniczną za  pośrednictwem 
strony internetowej: www.portretjp2.
pl. Dochód z  przesłanych SMS-ów 
zostanie przeznaczony w  całości 
na Muzeum Jana Pawła II i Prymasa 
Wyszyńskiego. Idea jest symboliczna: 
setki ludzi wspólnie tworzy portret 
błogosławionego, za którego naucza-
niem, chce podążać. A może warto 
sfotografować całą swoją rodzinę, 
i  w  ten sposób oddać hołd Janowi 
Pawłowi II? •
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Świątynia Opatrzności Bożej. Żeby stworzyć obraz Ojca Świętego, wystarczy swoje zdjęcie wysłać 
za pośrednictwem strony www.portretjp2.pl
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Jezus (kl. Paweł Biliński) oraz Chłopak (kl. Krzysztof 
Śniadoch) w czasie prób przed premierą

W ielkimi krokami 
zbliża się Dzień 

Świętości Życia. 
Już dziś piszemy więc 
o inicjatywach, które 
przypominają że nawet 
kilkucentymetrowy 
człowiek ma prawo, by 
godnie żyć. W numerze 
również artykuł o... 
rumuńskich Romach. 
Czy naprawdę nie można 
w żaden sposób pomóc 
głodnym kilkulatkom 
o śniadej skórze? 
W numerze również – 
o przygotowaniach 
do wyjazdu na 
beatyfikację Jana 
Pawła II. Okazuje się, że 
najtańszym sposobem 
podróży do Watykanu 
jest pociąg. Szkoda więc, 
że z Warszawy wyruszą 
tylko dwa składy. Chętni 
zapełniliby zapewne 
dużo więcej pociągów... 

Klerycy wystawiają pasję

Pytania o Boga
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Spotkanie proboszczów
Bielany. 12 marca z  udziałem 
kard. Kazimierza Nycza odbył się 
doroczny Dzień Formacyjny księ-
ży proboszczów i rektorów archi-
diecezji warszawskiej. Kapłani 
wysłuchali m.in. wystąpienia 
bp.  koszalińsko-kołobrzeskiego 
Edwarda Dajczaka poświęcone 
ewangelizac y jno-misy jnemu 
wymiarowi parafii i duszpaster-
stwa. Ks. prof. Krzysztof Pawlina, 
rektor PWTW, omówił perspekty-
wy rozwoju Papieskiego Wydziału 
Teologicznego, ks. prałat Tadeusz 
Huk, ojciec duchowy kapłanów 
archidiecezji warszawskiej, przed-

stawił problemy związane z forma-
cją permanentną, a ks. dr Jarosław 
Kośla, oficjał Sądu Metropolitalne-
go Warszawskiego, zaprezentował 
bieżące informacje dotyczące pracy 
sądu. Ks. prałat Henryk Małecki 
moderator kurii warszawskiej 
przedstawił duchowieństwu stan 
przygotowań do beatyfikacji Jana 
Pawła II, a ks. prof. Krzysztof Bard-
ski z  UKSW omówił pastoralne 
wnioski wynikające z adhortacji 
„Verbum Domini”. Mówiono też 
o stanie bezpieczeństwa i ochronie 
zabytków sakralnych oraz opiece-
medycznej dla duchownych. gr

Mamo, tato pobujasz?
Place zabaw. Do końca marca, 
z inicjatywy urzędników dzielnicy 
Wola, ma powstać wirtualna mapa 
warszawskich placów zabaw. Dziel-
nica ta  sfinansowała powstanie 
wielu nowych obiektów dla naj-
młodszych, modernizację istnie-
jących. W ciągu ostatnich dwóch 
lat ZGN Wola zdemontował blisko 
90 starych piaskownic. „Warto 
pamiętać, że bezpieczna zabawa 
dzieci zależy nie tylko od wyboru 
miejsca – nowoczesnego placu 
zabaw, wyposażonego w certyfi-
kowany sprzęt, ale zależy również 
od  nas – rodziców i  opiekunów, 
od tego, czy obserwujemy dziecko 
podczas zabawy, zareagujemy, gdy 
widzimy niszczenie wyposażenia, 
gdy śmieci wyrzucimy do kosza. 
Namawiajmy rodziców i opieku-
nów do dbałości o miejsce zabaw 
ich pociech. Czyniąc tak, dajemy 
dzieciom dobry przykład oraz 
zapewniamy im bezpieczeństwo” 

– przypominają urzędnicy. Mapę 
można obejrzeć pod adresem www.
przewodnik.wola.waw.pl/page/
index.php?str=1708. tg

Błogosławiony w kościele św. Trójcy
Kobyłka. Relikwie błogosła-
wionego ks.  Jerzego Popiełuszki 
trafiły do  kościoła Świętej Trój-
cy w  Kobyłce. Uroczystą Mszę 
św. odprawił abp Henryk Hoser. 
Biskup warszawsko-praski pod-
kreślił w homilii, że Błogosławio-
ny wzywa nas do przeciwstawie-
nia  się złu i  świadczenia o  Bogu 
w naszym życiu. – Dobro jest w sta-
nie rozbroić zło. Ale  nie  wolno 

nam przekreślać drugiego czło-
wieka, bo jest on dzieckiem bożym  
– mówił biskup warszawsko-praski. 
Abp Hoser przypomniał też znacze-
nie relikwii: jak chętnie przecho-
wujemy zdjęcia bliskich nam osób, 
tak relikwie są przypomnieniem 
obecności świętego. Po Mszy św. 
relikwie błogosławionego ks. Jerze-
go zostały uroczyście przeniesione 
do kaplicy w dolnym kościele.  ap

Odeszli kapłani
Powązki. 10 marca zmarł ks. pra-
łat Wiesław Kwiecień, kapelan 
Jego Świątobliwości. Miał 68 lat, 
w  kapłaństwie przeżył 44 lata. 
Przez wiele lat był duszpasterzem 
dziewic i wdów konsekrowanych, 
studentów, Ruchu Światło–Życie 
i środowisk medycznych, a także 
kapelanem Domu Wysłużone-
go Pracownika Służby Zdrowia 
w Warszawie przy ul. Elektoral-
nej 37 oraz Wojewódzkiego Szpi-
tala Zespolonego w  Warszawie 
przy ul. Kondratowicza 8. Do nie-
dawna był też proboszczem parafii 
Nawiedzenia NMP w Warszawie 
na  Nowym Mieście i  duszpaste-
rzem rzemieślników. Także 10 mar-
ca, po długiej chorobie w wieku 71 

lat (z tego w kapłaństwie 49) zmarł 
ks. dr Andrzej Szczęsny Wrotniak, 
były wiceoficjał Sądu Metropoli-
talnego Warszawskiego i rezydent 
przy bazylice archikatedralnej św. 
Jana Chrzciciela. Obydwaj zmarli 
pochowani zostali w grobie kapłań-
skim na  cmentarzu Powązkow-
skim. gr

Dobre Miejsce dla małżonków
Zaproszenie. „Piękna i wojownik pod jednym dachem” to spotka-
nie z cyklu: Warsztaty Dobrego Życia, które odbędzie się 27 marca  
o 18 w Dobrym Miejscu przy ul. Dewajtis 3, wejście A. Jednym zapro-
szonych jest ks. Piotr Pawlukiewicz. Bilety (15 zł) dostępne w recepcji 
Dobrego Miejsca.

Warsztaty „Per Crucem Tuam”

Bemowo. W Ośrodku Wychowaw-
czo-Profilaktycznym „Michael” 
na warszawskim Bemowie odby-
ły  się IX Michalickie Warsztaty 
Liturgiczno-Muzyczne „Per Crucem 
Tuam”. Między 10 a 12 marca, ok. 100 
osób uczyło się jak najpiękniej wiel-
bić Boga śpiewem. Organizatorem 
warsztatów był michalita, ks. Rafał 
Szwajca. Uczestnicy byli podzieleni 
na cztery grupy głosowe: sopran, 
alt, tenor, bas. Już pierwszego dnia 
warsztatów opanowano: „Mszę 
Hubertową”, „Na  Komunię”, „Bli-
skie jest  królestwo Boże”, „Jezu, 
ufam Tobie” oraz „Modlitwę o skru-

chę”. – Msza święta 
jest  centrum życia 
chrześcijańskiego. 
Dlatego na  warsz-
tatach nie  może 
jej zabraknąć. Rano 
odmawiamy jutrznię, w południe 
jest Msza święta, potem Koronka 
do Miłosierdzia Bożego, a wieczo-
rem adoracja – mówił ks.  Rafał. 
Warsztaty Muzyczne na Bemowie 
są realizowane dzięki dofinansowa-
niu ze środków Miasta Stołeczne-
go Warszawy w ramach konkursu 
na realizację zadań w zakresie kul-
tury w Dzielnicy Bemowo.
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Na Woli jest aż 27 placów 
zabaw administrowanych 
przez dzielnicę

Blisko 100 osób uczestniczyło w IX Michalickich Warsztatach 
Liturgiczno-Muzycznych

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
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Dwa specjalne pociągi zabiorą 
pielgrzymów z Warszawy  
do Rzymu na beatyfikację Jana 
Pawła II. Bilety rozchodzą się 
jak ciepłe bułeczki.

S półka PKP Intercity przygotowała dwa 
12-wagonowe pociągi, które w nocy z piątku 

29 na sobotę 30 kwietnia wyruszą z Warszawy 
do Rzymu na beatyfikację Jana Pawła II.

Sprzedażą biletów nie zajmuje się PKP In-
tercity. Oba pociągi zostały wynajęte instytu-
cjom. Pierwszy – Duszpasterstwu Ludzi Pracy 
Archidiecezji Warszawskiej przy kościele św. 
Stanisława Kostki w porozumieniu z Sekcją 
Krajową Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, nato-
miast drugi – Pomocy Kościołowi w Potrzebie. 
Każdy z nich pomieści około 800 osób i będzie 
składał się z 8 wagonów z miejscami do siedze-
nia, trzech kuszetek oraz wagonu restauracyj-
nego. Powrót z Rzymu do Warszawy planowa-
ny jest późnym wieczorem 1 maja, a przyjazd 
wieczorem 2 maja.

– Pociąg pielgrzymkowy „Popiełuszko” wy-
ruszy z dworca Warszawa Gdańska w piątek 29 
kwietnia, w późnych godzinach wieczornych 
– mówi ks. Tadeusz Bożełko, proboszcz parafii 
św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. – Telefony 
się urywają. Chcą z nami jechać ludzie z całej 
Polski. Mamy już dosłownie ostatnie wolne 
miejsca, a kiedy ten numer gazety dotrze do 
czytelników, z pewnością będziemy mieli kom-
plet pasażerów. Bilet będzie można dostać tylko 
wtedy, gdy ktoś z zapisanych zrezygnuje.

Pociągiem „Wschód”, wynajętym przez sto-
warzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, 
pojedzie również Polonia ze Wschodu.

– Bilety kolejowe sprzedały się w ciągu 
dwóch dni i już nie ma możliwości zakupu. 
Mamy jeszcze bilety lotnicze za 1765 zł (wylot 
z Warszawy) i 1549 zł (wylot z Krakowa), a część 
tych kwot jest przeznaczona na pomoc dla Su-
danu – mówi ks. Waldemar Cisło, dyrektor 
polskiej sekcji tej organizacji.

Ponad 23-godzinna podróż pociągiem jest 
najtańszym sposobem dotarcia na miejsce ma-
jowej uroczystości beatyfikacyjnej. Za przejazd 
kuszetką w obie strony trzeba zapłacić 990 zł, 
a za miejsce siedzące – 690 zł. 

Z Warszawy na uroczystości wyjedzie też 
specjalny pociąg z parlamentarzystami.

jjw

Pociągiem na beatyfikację

„Popiełuszko” i „Wschód” już pełne

Informacja i zapisy
Duszpasterstwo ludzi pracy  
archidiecezji warszawskiej  
– tel. 22 839-45-72 (od poniedziałku  
do piątku w godz. 10–16),  
e-mail: kontakt@popieluszko.net.pl;
sekcja krajowa kolejarzy nszz 
„solidarność” – tel. 22 619-89-85,  
473-32-09, 473-25-05 (w dni powszednie 
w godz. 9–14), e-mail: sekcja@pro.onet.pl
pomoc kościołowi w potrzebie  
– tel. 22 845 17 09, e-mail: 
w.cislo@pkwp.org

Wielki Post to czas refleksji i pokuty. Oto 
kilka propozycji przeżycia tych dni na modli-
twie i skupieniu:

Dla członków AK
25 i  26 marca w  Domu Rekolekcyjnym
przy ul. Dewajtis rekolekcje dla członków 
Akcji Katolickiej poprowadzi ks. dr Cezary 
Smuniewski. 

Katedralne dla mieszkańców
27 marca rozpoczną się rekolekcje w archika-
tedrze św. Jana na Starym Mieście. W czasie 

niedzielnych Mszy św. o godz. 9.30, 11, 12.30, 
18, 19 i 21, a następnie w poniedziałek, wtorek 
i środę o godz. 10 i 19 nauki będzie głosił cenio-
ny rekolekcjonista o. Stanisław Jarosz, paulin.

W krzyżu zbawienie
Jak co roku klerycy Wyższego Seminarium 
Metropolitalnego w  Warszawie zapraszają 
na wielkopostną adorację krzyża. „W czasie 
modlitewnych spotkań spróbujemy poznać 
tajemnicę krzyża i zbawczej ofiary Jezusa za 
nasze grzechy” – zapowiadają klerycy, zapra-
szając mieszkańców stolicy do wspólnej modli-
twy w piątki Wielkiego Postu. W ubiegłym 

roku modlitwy przebiegały pod hasłem „Do 
końca Cię umiłowałem” i  były poświęcone 
sakramentom. Motto tegorocznych rozważań: 
„Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale 
grzeszników” zwraca uwagę na grzech, który 
zrywa łączność z Bogiem. W czasie kolejnych 
adoracji uczestnicy będą się zastanawiali nad 
poszczególnymi grzechami głównymi. „Jeśli 
chcemy wytrwać z  Nim w  komunii, warto 
prosić o uzdrowienie ciemnych sfer naszego 
życia” – radzą organizatorzy spotkań. Adoracja 
krzyża odbywa się w każdy piątek Wielkiego 
Postu o godz. 20 w kościele seminaryjnym przy 
Krakowskim Przedmieściu.
 •

Rekolekcje, spotkania, adoracje
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Na beatyfikację najtaniej i chyba najwygodniej pojechać pociągiem. Niestety – miejsc brak 
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N ie  ma dokładnych da-
nych, ilu rumuńskich 
Romów mieszka w Pol-
sce. Prawdopodobnie 

jest  ich  kilka tysięcy, większość 
mieszka w dużych aglomeracjach, 
w tym w Warszawie. Duże miasto, 
przynajmniej w teorii, umożliwia 
zarobek, czyli w przypadku więk-
szości Romów – żebranie. 

Dlaczego przyjeżdżają? Naj-
większa fala emigracyjna miała 
miejsce w latach ’90, tuż po obale-
niu dyktatury Causescu. Romowie, 
jak wszyscy obywatele Rumunii, 
byli wtedy w Europie przyjmowani 
z sympatią, jako przedstawiciele 
ciemiężonego narodu. Prosili 
o datki, dostawali je bez większe-
go problemu.

Kolejna fala migracyjna rom-
skich rodzin zaczęła się po wejściu 
Rumunii do  Unii Europejskiej. 
Od 2007 r. Romowie, będący obywa-
telami UE, mogą bez przeszkód po-
dróżować po całej strefie Schengen. 

Najczęściej wybierają kraje Europy 
Zachodniej. Ale nie są już właści-
wie w żadnym kraju mile widziani. 
Niedawna głośna sprawa brutalnej 
ich deportacji z Francji wskazała, 
jak poważny stanowią problem. 
Romom, nie bez podstawy, zarzu-
ca się niechęć do asymilacji, życie 
według własnych zasad (np. wcze-
sne śluby czy nieposyłanie dzieci 
do szkół). Jednocześnie instytucje 
pomocowe zgodnie przyznają, 
że nigdzie nie wypracowano kon-
struktywnego planu, jak dotrzeć 
do Romów i – z poszanowaniem 
tradycji – wpływać na  zmiany 
ich trybu życia. 

Maria czarna, Maria biała

Nie wiadomo, jak ma na imię. 
Jest skryta i nieufna. Gdy Maria, 
mama trójki dzieci, z wykształcenia 
bibliotekarz, pierwszy raz do niej 
zagadnęła, nawet nie  podniosła 
wzroku. Bąknęła coś o „dzieciaku 
małim” i prawie uciekła z tymże 
„dzieciakiem” na ręku.  

Ale  Maria nie  dawała za  wy-
graną. Gdy znów spotkała ciem-
nowłosą kobietę z popłakującym 
zawiniątkiem w  ręku, położyła 
przed nią reklamówkę z chlebem, 
kaszą dla dziecka, mlekiem i pacz-
kowaną wędliną. Innym razem 

kupiła dwa kilo bananów. Czarne 
oczy kobiety nadal patrzyły nie-
ufnie, ale już jej koleżanki Romki. 
były bardziej asertywne. „Pani, 
pienć zlotych na lekarstwo”, „Dwa 
zlote na chleba. Dzieci nie mają” – 
nagabywały coraz natarczywiej. 
Maria raz, drugi, trzeci dała. Potem, 
za namową męża, postanowiła swoją 
pomoc bardziej usystematyzować 
i ukonkretnić. – Nie wiem przecież 
do końca, czy kupowali jedzenie dla 
dzieci, czy np. papierosy – mówi 
Maria. – Zaczęłam więc odwiedzać 
ich w domach.

Chociaż wydaje się to niepraw-
dopodobne, Romki podały Marii 

Jak pomagać 
rumuńskim 
Romom? 
Nie wiadomo, 
ilu ich mieszka 
w Warszawie 
i okolicach. 
Niektórzy 
na żebraniu 
„dorobili się” 
skromnego 
dobytku. 
Ale są i tacy, 
co żyją  
w skrajnej nędzy. 
Tuż obok nas.

tekst
Agata Puścikowska

apuscikowska@goscniedzielny.pl

W Warszawie i okolicach mieszka prawdopodobnie kilka tysięcy rumuńskich Romów 
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adres. Odwiedziła je, wioząc pół sa-
mochodu ubranek dla dzieci, pozbie-
ranych wśród rodziny i przyjaciół. 

– Okazało się, że część moich 
„podopiecznych” w dość przyzwoity 
sposób urządziła się w Polsce. Wy-
najmują tanie mieszkania na przed-
mieściach Warszawy, ich główne 
zajęcie to żebranie, jednak zajmu-
ją się też drobnym handlem. Ale gdy 
w końcu trafiłam do najpierw po-
znanej, najbardziej nieufnej Romki, 
ręce mi opadły – wspomina Maria. 

Kobieta, wraz z szóstką maleń-
kich dzieci i  mężem (?), mieszka 
w  20-metrowym pokoju. Pokój 
nie  jest  ogrzewany, na  podłodze 
zimne i  odchodzące linoleum, 
na  ścianach grzyb. Za  tego typu 
„usługi hotelarskie”, prowadzone 
najprawdopodobniej na  czarno, 
rodzina – pod groźbą wyrzucenia 
na bruk – musi codziennie płacić 
właścicielowi, Polakowi, ok. 50 zł. 
Pokój jest częścią obskurnego ba-
raku, ukrytego z dala od oczu cie-
kawskich, a „pachnącego” z daleka 
brakiem toalety i stęchlizną. Romka 
pierze dzieciom ubrania w zimnej 
wodzie, do najbliższego sklepu ma 
ponad kilometr. – Widzę, że  gdy 
prosi o chleb, robi to, bo jej dzieci 
są głodne. A jak się ostatnio zapyta-
łam, jak ma na imię, odpowiedziała 
że Maria… To tak jak ja. 

Czarna Maria powiedziała też, 
że w porównaniu z jej rumuńskim 
domem (niedawno w dodatku zala-
nym przez powódź) w Polsce ma jak 
w pałacu…

Maria biała idzie 
do urzędów

Znajomi i przyjaciele najpierw 
Marię (białą) przestrzegali przed 
„współpracą” z  Marią czarną. 
Potem, widząc jej  determinację, 
przestali dogadywać i robić uwa-
gi typu „ale ty naiwna”, „przecież 
to są pasożyty!”.

– Kiedyś, gdy spotkałam „moją” 
Marię, żebrzącą przed sklepem 
i rozmawiałam z nią o tym, że naj-
młodszemu dziecku chyba trzeba 
załatwić lekarza, bo mocno kaszle, 
podeszła do  mnie jakaś kobieta 
i zaczęła warczeć: „Nie żebrzemy, 
nie żebrzemy! Do pracki, do pracki!”. 
Zapytałam, kto ciemnoskórej Rom-
ce, z szóstką dzieci, da tę „prackę”. 
Może ona sama? Zmyła się szybko…

Żeby znaleźć pomoc dla „czar-
nej” rodziny, biała Maria zaczęła 
odwiedzać i obdzwaniać urzędy i in-
stytucje. Pomoc społeczna stwier-
dziła, że  nie  może objąć Romów 

żadną pomocą, bo nie mają prawa 
tymczasowego lub stałego pobytu. 
Odesłała obie Marie do pozarządo-
wych instytucji pomocowych. 

Okazało  się jednak, że  nawet 
i one, mimo dobrych chęci, nie mają 
wielkiej możliwości pomocy, 
bo nie wypracowano dotąd odpo-
wiednich mechanizmów, projektów 
skierowanych właśnie do Romów.

Katarzyna Sekuła z  Caritas 
Polskiej, zapytana przez naszą 
redakcję, w jaki sposób pomóc tej 
konkretnej, biednej rodzinie, po-
wiedziała, że paradoksalnie „winne” 
jest obywatelstwo unijne. Gdyby ko-
bieta nie była obywatelką Rumunii, 
tylko kraju spoza UE, mogłaby się 
ubiegać o pomoc z Europejskiego 
Funduszu na rzecz Uchodźców lub 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Integracji Obywateli. Natomiast 
Caritas, zajmująca się przecież ty-
siącami ubogich, akurat dla Romów 
nie ma żadnego programu pomoco-
wego. Jedynie Caritas regionalna, 
najbliższa miejscu zamieszkania 
romskiej rodziny, prawdopodobnie 
może zadziałać. 

– Też nie  możemy za  wiele, 
bo zajmujemy się innymi proble-
mami – powiedziała pani z lokalnej 
Caritas. – Ale gdy pod koniec mar-
ca dostaniemy dary żywnościowe, 
być może uda nam się wydać jakąś 
ich część tej biednej rodzinie. Proszę 
jednak mieć na względzie, że z każ-
dej oddanej paczki musimy się roz-
liczyć z Agencją Rynku Rolnego. 
Musimy wpisać w odpowiednie ru-
bryki, komu przekazaliśmy pomoc, 
dane osobowe, PESEL, itd… Czy pani 
z Rumunii poda takie? 

Sytuacja patowa?
Z  pytaniem „Jak pomóc?” za-

dzwoniliśmy też do Urzędu ds. Re-
patriacji i Uchodźców. Powiedziano 
nam, że Romka na status uchodźcy 
nie  ma co  liczyć, powinna nato-
miast w Urzędzie Wojewódzkim 
zalegalizować swój pobyt. Wtedy 
dostanie dokument meldunkowy 
i będzie mogła najpierw otrzymać 
pozwolenie na pobyt. 

– Powiedziałam to  wszystko 
„mojej” Marii, ale nie wiem, czy uda 
mi się nakłonić ją do działania. Boi 
się deportacji – martwi się Maria 
biała. – Dowiadywałam  się też 
niedawno, że jeśli „moja” Maria bę-
dzie miała jakikolwiek dokument, 
nie sam paszport, jej starsze dzie-
ci będą mogły pójść do miejscowej 
szkoły. Pomyślałam też, że może by 
Marię umieścić w domu samotnej 

matki? Ale jak można było przy-
puszczać, nie ma takiej możliwości: 

– Na przykład nasz dom pęka 
w szwach – mówi s. Konsolata Mar-
ciniak, dyrektorka Domu Samot-
nej Matki „Nazaret” w Otwocku. 
– Nie mamy ani jednego wolnego 
miejsca. Ale nawet gdybyśmy mia-
ły, z doświadczenia wiem, Romki 
nie chcą dostosowywać się do in-
nych niż własne zasad. Kiedyś 
co prawda udało nam się pomóc jed-
nej romskiej mamie – miała dwoje 
dzieci z Polakiem, który wyrzucił 
ją z domu. Ale była to długotrwa-
ła i ciężka praca, bo dziewczyna 
nie  akceptowała reguł, trudno 
jej było zrozumieć, że pewne zacho-
wania są społecznie dopuszczalne, 
a inne nie. Myślę, że sytuacja z Ro-
mami jest trochę patowa: rzeczywi-
ście te rodziny żyją w warunkach 
urągających godności człowieka, 
ale często nie chcą zmienić swojego 
życia. 

S. Konsolata opowiada o rom-
skiej matce, którą spotkała pod ko-
ściołem. Było lodowato, zamarzało 
mleko w butelce, które podawała 

kilkumiesięcznemu dziecku. Gdy 
siostry próbowały ją zaprowadzić 
na plebanię i dać coś ciepłego do zje-
dzenia, Romka odpowiedziała agre-
sją. Nie chciała, żeby przeszkadzać 
jej w „zarobkowaniu”. 

– Nie wiem, co jeszcze zrobię. 
Dzwoniłam po wielu fundacjach, 
ale nikt się rumuńskimi Romami 
nie zajmuje. Dzwoniłam do stowa-
rzyszenia polskich Romów – też 
nie  mają „odpowiednich proce-
dur”. Ale  się nie  poddam. Osta-
tecznie żyjemy w cywilizowanym, 
chrześcijańskim kraju. Dlaczego 
romskie dzieci mają być głodne, 
gdy nasze wybrzydzają przy jedze-
niu? Czy ktoś, kiedyś, chociaż tu, 
w stolicy, zajmie się tymi ludźmi?

Niedawno do Marii przyłączy-
li się jej przyjaciele. Razem zbierają 
żywność, zawożą ją do romskiego 
„hotelu”. Ktoś dał starą pralkę, inny  
dywan, żeby najmłodsze dziecko 
mogło raczkować po  cieplejszej 
podłodze.  •

ze względu na dobro bohaterów 
niektóre dane zostały zmienione.

■ R e K l A M A ■
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W Warszawie 
i całej Polsce trwa 
akcja zbierania 
podpisów dla ustawy 
chroniącej życie 
nienarodzonych 
dzieci. Jeśli uda 
się zebrać 100 tys. 
podpisów, projekt 
trafi pod obrady 
Sejmu.

Ś rodowiska pro life napisały 
ustawę całkowicie chroniącą 
życie nienarodzonych dzie-

ci. Usuwa ona już istniejące trzy 
wyjątki, które obecnie dopusz-
czają dokonanie aborcji w świetle 
prawa. 

Żeby posłowie zajęli się obywa-
telskim projektem, musi poprzeć 
go co najmniej 100 tys. obywateli. 
W całej Polsce trwa zbiórka pod-
pisów. – Ważne, by zebrać ich jak 
najwięcej, bo wtedy uda się wy-
wrzeć większą presję na posłów, 
jak i  będzie miało to większy 
wydźwięk społeczny – tłumaczy 
Zbigniew Kaliszuk, koordynator 
akcji w Warszawie. 

W  stolicy i  okolicach 20 i  27 
marca akcje odbędą się w wybra-

nych parafiach, m.in. bł. Włady-
sława z Gielniowa na Natolinie, 
św. Jakuba na Ochocie, Matki Bo-
żej Anielskiej na Wierzbnie. Od 

22 do 24 marca stoliki z listami 
poparcia będą stały w  bramie 
głównej Uniwersytetu Warszaw-
skiego; przy ul. Lipowej, przed 

Nową Biblioteką UW; w gmachu 
głównym Politechniki Warszaw-
skiej; w kampusie Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego; 
w auli spadochronowej w Szkole 
Głównej Handlowej; w kampusie 
Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Popołudniami zaś 
poparcia projektowi będzie moż-
na udzielić m.in. przy stacjach 
metra Centrum i Świętokrzyska, 
na pl. Zamkowym, u zbiegu ulic 
Świętokrzyskiej i Krakowskiego 
Przedmieścia oraz przy Złotych 
Tarasach. 

Każdego dnia listy można 
podpisać w następujących miej-
scach: Biuro Fundacji Narodowy 
Dzień Życia, ul. Wilcza 9 (od po-
niedziałku do piątku w godz. 9–18); 
Biuro Fundacji Republikańskiej, 
ul. Kopernika 30, lok.  421 (od po-
niedziałku do piątku w godz. 9–18); 
Sklep Chrześcijańskie Granie, ul. 
Dewajtis 3, (od wtorku do czwart-
ku w  godz. 11–18 oraz w  piątek 
w godz. 11–15); Księgarnia „Nasze-
go Dziennika”, (od poniedziałku 
do piątku w godz. 9–19, w soboty 
godz. 9–14).

Osoby zainteresowane włącze-
niem się w akcję mogą skontakto-
wać się ze Zbigniewem Kaliszu-
kiem: zbigniew.kaliszuk@gmail.
com.

jjw

Popierasz? – podpisz

Za ustawą o życiu

Humanizacja wiedzy i technolo-
gii oraz budowanie tożsamości 
jednostki to dziś najważniejsze 
wyzwania stojące przed ludzko-
ścią – mówili uczestnicy spotka-
nia 8 marca.

K onferencja odbyła się w auli 
kurialnej przy ul. Floriań-

skiej w Warszawie. Przebiegała 
pod nieco zawikłanym hasłem 
„Hybrydyzacja sfery biologiczno-
psychicznej człowieka w odniesie-
niu do jego samoświadomości”. 

Celem spotkania było wypraco-
wanie działań profilaktycznych, 
które chroniłyby przed patologia-
mi najmłodszych mieszkańców 
Polski.

Arcybiskup Henryk Hoser 
powiedział, że jednym z najważ-
niejszych współczesnych pro- 
blemów jest znalezienie odpowie-
dzi na pytanie, kim jest człowiek. 

– Nie mając takiej odpowiedzi,  
nie wiemy, jak zaprogramować 
i  organizować życie osobiste, 
rodzinne czy społeczne. A jeśli 

postawimy na fałszywą antro-
pologię, to wówczas wszystkie  
wyniki naszych wysiłków będą 
płonne i  zgubne – tłumaczył 
hierarcha. Biskup warszawsko-
-praski zwrócił także uwagę, że 
w sytuacjach patologii społecz-
nej mamy zawsze do czynienia 
z  dehumanizacją człowieka: 
sprowadzeniem go do poziomu 
rzeczy. Powoduje ona niezwykłą 
traumę w ofierze, która wytrąca 
ją z poczucia ludzkiej godności 
i bezpieczeństwa.

Dokąd idziemy? Według Ka-
rola Semika, mazowieckiego ku- 
ratora oświaty, trzeba tak kie-
rować młodym człowiekiem, 
by umiał zastanowić się, jaką 
osobą chce zostać. A to dokonuje  
się w procesie wychowania. Poli-
cjant, asp. sztab. Robert Żebrow-
ski ostrzegał wręcz, że sytuacje  
patologiczne w  rodzinach owo- 
cują zachwianiem osobowości 
dziecka, a to może doprowadzić 
do samookaleczeń, a nawet samo-
bójstwa. ap/kai

 7. Ogólnopolska Konferencja Penitencjarna

Godność człowieka najważniejsza

Symbolem ruchu pro life są stópki 11-tygodniowego dziecka
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To było pierwsze takie 
spotkanie młodzieży  
ze Wschodu  
i z Zachodu.  
W sierpniu minie 
20 lat 
od najliczniejszej 
warszawskiej 
pielgrzymki 
akademickiej. 
Szło z nami wówczas 
dwa tysiące Rosjan.

O jciec Józef Klimurczyk, do-
minikanin, pamięta do dziś 

starania o to, by na Światowe Dni 
Młodzieży w Częstochowie dotar-
ło jak najwięcej młodych z ZSRR. 
Dzięki niemu oraz dzisiejszemu 
biskupowi Tadeuszowi Pikusowi 
w  Warszawskiej Akademickiej 
Pielgrzymce Diecezjalnej szły 
wówczas dwie grupy po  tysiąc 
osób ze  Wschodu. Na  plecach 
mieli chusty, na  których, obok 
wizerunku Matki Bożej Często-
chowskiej, po rosyjsku wypisane 
były słowa: Światowy Dzień Mło-
dzieży 1991. Wspólnie z Polakami 

śpiewali pod szczytem jasnogór-
skim słowa hymnu, ułożone przez 
o. Jana Górę: „Ty wyzwoliłeś nas 
Panie z kajdan i z samych siebie, 
a Chrystus, stając się bratem, na-
uczył nas wołać do Ciebie – Abba, 
Ojcze”. Symboliczne, nie tylko dla 
przybyszów zza żelaznej kurtyny.

– Dla wielu z nich był to mo-
ment duchowego przebudzenia. 

Były nawrócenia i chrzty – wspo-
mina o. Klimurczyk.

– Wielu nie miało żadnego do-
świadczenia religijnego. Dziwili 
się, dlaczego idzie się pieszo taki 
szmat drogi, zamiast jechać np. po-
ciągiem. Pytali: „U was pojezdow 
niet?”. Dla wielu motywem wy-
jazdu była chęć zobaczenia świa-
ta poza ZSRR, ale mam wrażenie, 

że  doświadczenie pielgrzymki 
i spotkania w Częstochowie z Ja-
nem Pawłem II oraz rzeszą mło-
dzieży z całego świata pozostawiły 
głęboki ślad u wszystkich uczest-
ników – dodaje bp Tadeusz Pikus. 

Ojciec Klimurczyk chce przy-
pomnieć te  chwile. Zwłaszcza 
że od tego czasu dorosło już jedno 
pokolenie.

– 26 sierpnia w katedrze Nie-
pokalanego Poczęcia NMP w Mo-
skwie, przy ul. Małej Gruzińskiej 
27, z błogosławieństwem arcybi-
skupa Paolo Pezziego organizuje-
my spotkanie tych osób. Chcemy 
też zaprosić Polaków, dla których 
tamte wydarzenia stały się ważne 
– mówi dominikanin.

Organizatorzy proszą o wspo-
mnienia z pielgrzymki WAPD oraz 
zgłoszenia osób, które chciałyby 
w sierpniu przyjechać do Moskwy. 
Można je wysyłać na adres: mo-
skwa.czestochowa.2011@gmail.
com lub KOP, ul. Bukietowa 2 m.20, 
02-650 Warszawa.

 gr

Papież pozdrawia pielgrzymów na Jasnej Górze w Częstochowie

Konsultacje społeczne on-line

Masz uwagi?
Ratusz udostępnił mieszkańcom 
specjalną witrynę internetową. 
Mogą na niej wyrażać swoje opi-
nie i zgłaszać uwagi.

F unkcjonalność portalu będzie 
można sprawdzić jeszcze w 

marcu, podczas dwóch konsultacji 
społecznych, przeprowadzanych 
na Mokotowie i w Śródmieściu. 
„Jeśli chcesz mieć wpływ na do-
kument określający cele Miasta 
odnośnie Starego Miasta, weź 
udział w akcji informacyjno-kon-
sultacyjnej dotyczącej projektu 
Planu Zarządzania Historycznym 
Centrum Warszawy” – zachęca 
miasto. Na pytania i uwagi daje 
czas do 3 kwietnia.

Witryna www.konsultacje.
um.warszawa.pl zarejestrowanym 
użytkownikom daje możliwość 
bezpośredniego komentowania 
problemów. Inni mogą korzystać z 
e-maili lub telefonów. Nie wszyst-

kie projekty zmian są jednak do-
stępne on-line. Żeby zapoznać się 
na przykład z projektem Planu 
Zarządzania Historycznym Cen-
trum Warszawy (Ratusz czeka na 
opinie do 3 kwietnia), trzeba udać 
się osobiście do jednego z dwóch 
punktów Warszawskiej Infor-
macji Turystycznej: przy Ryn-
ku Starego Miasta 19/21/21a lub  
do Pałacu Kultury i Nauki. Albo 
przyjść na spotkanie informa-
cyjno-konsultacyjne 24 marca 
(czwartek) o godz. 18.00 w Cen-
trum Prasowym Foksal, ul. Fok-
sal 3/5.

Centrum Komunikacji Spo-
łecznej Urzędu m.st. Warszawy w 
drugiej połowie 2010 r. przeprowa-
dziło 19 konsultacji społecznych w 
16 dzielnicach miasta. W ponad  
75 spotkaniach, warsztatach i spa-
cerach badawczych wzięło udział 
3,5 tys. warszawiaków. To najwięk-
szy tego typu projekt w Polsce.

– Konsultacje społeczne to 
bardzo ważny element w procesie 
podejmowania decyzji przez wła-
dze samorządowe. Do konsultacji 
modelowych wybrano takie kwe-
stie czy problemy, które są ważne 
z punktu widzenia mieszkańców 
i na których rozwiązanie konsul-
tacje mogły mieć realny wpływ. 
Dlatego też na Ochocie omawia-

liśmy sprawę modernizacji par-
ku Opaczewskiego, na Bielanach 
rozmawialiśmy o poprawie jako-
ści ścieżek rowerowych i planach 
nowych tras, a na Ursynowie o 
rozmieszczeniu punktów dostępu 
do bezprzewodowego internetu 
– mówi Marcin Wojdat, dyrektor 
Centrum Komunikacji Społecznej 
Urzędu m.st. Warszawy.

XX lat od ŚDM w Częstochowie

Na pielgrzymce pojezdow niet?

Ratusz chce, by w konsultacjach społecznych brało udział jak 
najwięcej mieszkańców Warszawy. Tym razem zrobił ukłon  
w stronę użytkowników internetu
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Gość warszawski

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Ruszaj na plac Zamkowy
J ednocześnie o godz. 18 

w  dwóch kościołach: 
w  praskiej katedrze 
św. Michała Archanioła 

i św. Floriana Męczennika 
(ul. Floriańska 3) i w Sank-
tuarium Matki Bożej Łaskawej 
Patronki Warszawy na Starówce 
(ul. Świętojańska 10) 25 marca od-
prawione zostaną Msze św. w in-
tencji życia dzieci nienarodzonych. 
O godz. 19  po Mszach św. spod obu 
świątyń wierni wyruszą w kierun-
ku placu Zamkowego, gdzie ok. 19.30 
połączą się w jeden ogólnowarszaw-
ski Marsz Świętości Życia, który 
pół godziny później przemaszeru-

je z zapalonymi 
pochodniami 
i   z n ic z a m i 
„Światło dla 
życia” i  trans-
parentami na 
plac Piłsudskie-

go. Około godz. 20.30  pod 
krzyżem papieskim zosta-
nie odmówiona modlitwa 
w intencji życia oraz dzięk-
czynienie za dar beatyfika-
cji i pontyfikatu Jana Paw-

ła II. Marsz zakończy się o godz. 
21 wypuszczeniem do nieba balo-
nów z intencjami dzieci i młodzieży 
w obronie życia.

W uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego w kościele Ducha Świę-
tego przy ul. Długiej 3 będzie też 
można podjąć duchową adopcję, 
czyli zobowiązanie do codziennej, 
osobistej, trwającej 9 miesięcy, mo-
dlitwy w intencji narodzin dziecka 
zagrożonego aborcją. Adopcja od-
będzie się podczas Mszy św. o godz. 
18, poprzedzonej nabożeństwem 
przebłagalnym za grzech aborcji. 
Przygotowanie do  duchowej ad-
opcji będzie również odbywać się  
23 oraz 24 marca od godz. 17. tg

Sięgać głębiej
Wspólnota Odnowy w  Duchu 
Świętym „Źródło Miłości” z para-
fii św. Szczepana (ul. św. Szcze-
pana 1) zaprasza w  czwartki 
po Mszy św. o godz. 19.30 na semi-
narium pogłębienia wiary, które 
będzie przygotowaniem do głęb-
szego przeżycia beatyfikacji Jana 
Pawła II. Spotkania potrwają do   
26 maja. 

Duchowość świeckich
21 marca o  godz. 17 w  Kurii 
Metropolitalnej Warszawskiej, 
przy ul. Miodowej 17/19 (sala św. 
Jana Chrzciciela), o. Adam Schulz 
SJ wygłosi wykład o duchowości 
świeckich. 

Kurs dla fotografów 
i operatorów
Kuria Metropolitalna Warszaw-
ska organizuje 22 i  23 marca 
kurs liturgiczny dla fotografów 

i  operatorów kamer. Spotkania 
odbędą się w godz. 17–20 w sali 
św. Jana Chrzciciela w kurii, przy 
ul. Miodowej 17/19. Zapisy: tel. 22 
53 17 244 w godz. 9–14 od ponie-
działku do  piątku. Podobnie 
jak w  przypadku poprzednich 
edycji kursu, zapłatę stanowi 
darowizna w  wysokości 110 zł 
na potrzeby Domu Samotnej Mat-
ki w Chyliczkach.

Droga maryjna
Kolejny wykład z  cyklu „Oto 
Matka Twoja” odbędzie  się 24 
marca o  godz. 19 w  klasztorze 
ojców dominikanów przy ul. 
Dominikańskiej 2. O  polskiej 
drodze maryjnej według pryma-
sa Augusta Hlonda będzie mówił  
o. prof.  Zachariasz Jabłoński 
OSPPE.

Taniej niż w kinie
26 marca o godz. 17 w Centrum 
Kultury Dobre Miejsce (ul. Dewaj-

tis 3) będzie można obejrzeć film 
Xaviera Beauvois „Ludzie Boga”. 
Bilety w  cenie 10 zł do  nabycia 
w recepcji Domu Rekolekcyjno-
-Formacyjnego oraz w  sklepie 
Chrześcijańskie Granie.

Mistyka codzienności
26 marca o  godz. 9 w  kościele 
sióstr sakramentek na  Rynku 
Nowego Miasta o. Bernard Sawic-
ki OSB, tyniecki opat, poprowadzi 
spotkanie o mistyce codzienności. 

Oddaj krew 
w Wielkim Poście
Wielkopostna akcja honorowe-
go oddawania krwi odbędzie się  
27 marca przy kościele Świętej 
Bożej Rodzicielki Maryi w Kon-
stancinie-Jeziornie (Klarysew), 
ul. Słoneczna 20. Krew będzie 
pobierana od 9.30. do 14.00 w domu 
parafialnym. Jest to już IX akcja 
organizowana przez parafię w Kla-
rysewie. Organizatorami akcji 

są: ks. Tadeusz Jamka, proboszcz 
z Klarysewa, ks. płk Zenon Surma 
CMF, krajowy duszpasterz hono-
rowych dawców krwi, i Dariusz 
Piotrowski, dyrektor Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dzień otwarty 
na UKSW
8 kwietnia w godz. 10–15 na tere-
nie kampusu im. ks. prof. Ryszarda 
Rumianka (ul. Wóycickiego 1/3) 
odbędzie  się dzień otwarty dla 
maturzystów, którzy myślą o stu-
diowaniu na tej uczelni. Na stronie 
internetowej uczelni: www.uksw.
edu.pl można zgłosić udział w jed-
nej z 22 prezentacji. 

Centrum duchowości
Kolejne spotkanie Centrum Ducho-
wości Świeckich odbędzie się 23 
marca o godz. 18 w sanktuarium 
Matki Bożej Łaskawej przy ul. Świę-
tojańskiej 10. •

zaproszenia

pod
patronatem
„Gościa”

Co roku 
uczestnicy 
manifestacji 
przygotowują 
transparenty  
i zapalają znicze

Po raz szósty w Dniu Świętości Życia, 25 marca, 
przez Starówkę przejdzie Marsz dla Życia. 
Będzie też można podjąć duchową  
adopcję dziecka poczętego.
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