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Od 18 do 25 marca 
w kaplicy Res 
Sacra Miser trwają 
nieustające prośby 
w intencji życia. 
Członkowie 
warszawskich ruchów 
i organizacji katolickich 
zorganizowali 
je wspólnie  
po raz pierwszy.

P rzez cały tydzień, aż do piątku 25 
marca, w kaplicy Res Sacra Miser 

przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 
słychać nieustającą cichą modlitwę. 
24 godziny na dobę przedstawiciele 
kolejnych grup dyżurujących prowa-
dzą modlitwę w obronie życia.

– W pierwszy wieczór kaplicę od-
wiedziło blisko 100 osób – cieszy się 
Michał Baran, prezes KSM, które 
jest głównym organizatorem inicjaty-
wy. – Najważniejsze jednak, że każda 
kolejna grupa nie tylko wnosi swój 

wkład w walkę na tym 
chyba najważniej-
szym dziś dla Kościoła 
froncie, ale wychodzi 
z  adoracji wyraźnie 
wzmocniona. Chcąc 
przemieniać świat, w którym każde-
go dnia ginie w łonach matek ponad 
100 tysięcy osób ludzkich, musimy 
zaczynać od tego, co najważniejsze – 

modlitwy – mówi prezes KSM. War-
szawskie Jerycho, czyli nieustanna 
adoracja Najświętszego Sakramentu, 
jaką w intencji poczętego życia ludz-
kiego podjęli przedstawiciele więk-
szości warszawskich ruchów i orga-
nizacji katolickich, odbywa się po raz 
pierwszy. – Ale z pewnością nie ostat-
ni – zapowiadają organizatorzy. 
 gr

Otwierają się multimedialne Palmiry

P o ośmiu miesiącach budowy, 31 
marca prezydent Bronisław Ko-

morowski i  prezydent Warszawy 
Hanna Gronkiewicz-Waltz otworzą 
nowe Muzeum w Palmirach. W no-
wym modernistycznym budynku, 
dostosowanym do  potrzeb niepeł-
nosprawnych, będzie można zoba-
czyć obszerniejszą od poprzedniej 
i bardziej nowoczesną ekspozycję. 
Za pomocą świateł, dźwięku i mul-
timediów niezwykle sugestywnie 
opowiedziano tragizm masowych eg-
zekucji, których Niemcy dokonywali 
na tych terenach. Podczas masowych, 
potajemnych mordów zginął m.in. 
marszałek Sejmu II RP Maciej Rataj, 
wiceprezydent Warszawy Jan Pohor-
ski i olimpijczyk Janusz Kusociński. 
Nowe muzeum kosztowało 11 mln zł, 
w tym 2,6 mln zł pochodziło z fundu-
szy unijnych. Pierwsi zwiedzający 
wejdą do Muzeum 1 kwietnia.  •
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Palmiry, 18 marca. Jeszcze ostatnie poprawki i będzie można witać zwiedzających
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Modlitwa wstawiennicza trwała dzień i noc przez tydzień

W tym roku
2 kwietnia będzie 

trwał w Warszawie trzy 
dni. 6. rocznicę śmierci 
Jana Pawła II będziemy 
obchodzili dłużej 
niż zwykle i inaczej, 
bo atmosferze zadumy 
będzie towarzyszyć 
perspektywa rychłej 
beatyfikacji polskiego 
Papieża. O tym, co w tych 
dniach wydarzy się 
w Warszawie, piszemy 
w dzisiejszym numerze. 
Także o tym, jak 
6-latki połączą ziemię 
z niebem, a nieco starszą 
młodzież łączy Różaniec, 
odmawiany 
pod patronatem 
przyszłego 
błogosławionego. 
No i jeszcze o tym, jaką 
misję ma do spełnienia 
filcowa maskotka.

Warszawskie Jerycho

Modlitewny szturm

pod
patronatem
„Gościa”
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Gość warszawski

Radzymin. 18 marca w Zespole 
Szkół im. Księżnej Eleonory Czar-
toryskiej w Radzyminie odbył się 
finał X edycji Powiatowego Mię-
dzyszkolnego Konkursu Biblij-
nego nt. „Ewangelie synoptyczne 
– serce Pisma Świętego”. – Młodzi, 
którzy startują w tym konkursie, 
mają wiedzę biblijną większą niż 
wielu dorosłych katolików – chwa-
lą ks.  Jacek Pielak i  s.  Anastazja 
Surowiec, organizatorzy tego-
rocznego konkursu. Drużynowo 
wygrali uczniowie z gimnazjum 
w Dąbrówce. Trzy najlepsze szkoły 
otrzymały pomoce dydaktyczne 
do nauczania religii, ufundowa-
ne przez starostę wołomińskiego. 
11 osób zakwalifikowało się do ści-

słego finału, który miał formę ust-
ną i nawiązywał do teleturnieju 
„Jeden z dziesięciu”. Troje najlep-
szych: Adrian Rasiński z Dąbrówki, 
Małgorzata Roguska z Radzymina 
i Anna Szewczak w Postolisk otrzy-
mało nagrody ufundowane przez 
burmistrza Radzymina.  xjp

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

Z Fatimy do sanktuarium Jana Pawła II

Lepsi niż dorośli katolicy

Powązki na filmie

Być rodzicem czy mieć dziecko?

Radzymin. 2 kwietnia o  godz. 
18 w  kolegiacie Przemienienia 
Pańskiego w Radzyminie nastąpi 
powitanie kopii figury Matki Bożej, 

która przybędzie z Fatimy do budu-
jącego się sanktuarium Jana Pawła 
II na osiedlu Victoria. Figura ma 
być pierwszą, która „przekroczy 
progi” przyszłego sanktuarium. 
Nastąpi to 13 maja, w uroczystość 
Najświętszej Maryi Panny z Fatimy 
i 30. rocznicę zamachu na Jana Paw-
ła II. Wcześniej jednak będzie pere-
grynowała po parafiach praskiej 
diecezji. Abp Henryk Hoser nada 
tytuł sanktuarium budującej się 
świątyni 1 maja, po uroczystościach 
beatyfikacyjnych w  Watykanie. 
Dekret zostanie odczytany 13 maja, 
kiedy do  nowego sanktuarium 
zawita figura Matki Bożej Fatim-
skiej. Powstające w  Radzyminie 
sanktuarium jest wotum wdzięcz-
ności za beatyfikację i wizytę Ojca 
Świętego w tym mieście 13 czerwca 
1999 r. Papież modlił się wówczas 
na radzymińskim Cmentarzu Żoł-
nierzy Polskich 1920 r. wb

Warszawa. Byli żołnierze AK 
nakręcili 45-minutowy film „Pan-
teon – cmentarz wojskowy w War-
szawie”. Reżyser Marek Widaw-
ski pokazuje kwatery żołnierzy 
powstań: styczniowego, wielko-
polskiego i śląskiego, I wojny świa-
towej, wojny 1920 roku i września 
1939 r. Przybliża postaci powstań-
ców warszawskich i uczestników 
konspiracji II wojny światowej. 
Na tym samym cmentarzu obok 
grobów bohaterów narodowych 
stawiano okazałe mogiły promi-
nentnych działaczy PRL i komu-

nistycznych oficerów. Dokument 
przywołuje też pamięć o spoczy-
wających na cmentarzu ludziach 
kultury, m.in. poetach Włady-
sławie Broniewskim i  Tadeuszu 
Gajcym oraz bardzie „Solidar-
ności” Jacku Kaczmarskim. 
Ostatnia część filmu została 
poświęcona ofiarom katastrofy smo-
leńskiej. Film na płycie DVD można 
kupić m.in. w  Domu Spotkań 
z Historią, przy ul. Karowej 20, oraz 
w siedzibie Fundacji Filmowej AK, 
przy ul. Zielnej 39. Kosztuje 25 zł. 
 zd

– Sanktuarium to wotum  
za życie i pontyfikat  
Jana Pawła II – mówi 
budowniczy ks. Krzysztof 
Waligóra

aR
ch

iw
u

M
 p

aR
af

ii

M
at

eR
ia

ły
 p

Ra
So

w
e

aR
ch

iw
u

M
 k

o
n

ku
RS

u

O naprotechnologii. Prof. Tho-
mas Hilgers, twórca naprotechno-
logii, i dr Maciej Barczentewicz, 
jej popularyzator, zostali odzna-
czeni przez Towarzystwo Uniwer-
syteckie „Fides et Ratio” w czasie 
sympozjum „Dar życia”, które 
odbyło się 19 marca na UKSW. Kon-
ferencję poprzedziła Msza św., 
której przewodniczył abp Henryk 
Hoser. Praski arcybiskup pod-
kreślił, że współczesny człowiek 
zamykając się na transcendencję, 
zamyka się także na dar ludzkiej 
płodności. „Niemożność odtworze-
nia własnych korzeni jest dla wie-
lu osób źródłem bardzo bolesnego 
cierpienia, sieroctwa, które dotyka 
dużo mocniej niż sam brak rodzi-
ców” – tłumaczył hierarcha. Z tego 
też powodu, jak podkreślił: „Kościół 
nie  akceptuje adopcji embrio-
nów”. Ks.  dr  Jarosław Szymczak 
z Wydziału Studiów nad Rodziną 
w  Łomiankach zwrócił uwagę, 
że  istnieje zasadnicza różnica 
pomiędzy sformułowaniem „jestem 
rodzicem”, a „mam dziecko”, ponie-

waż „nowe życie jest przede wszyst-
kim darem Boga, a nie wytworem 
ludzkiego pragnienia i działania”. 
Dr Piotr Klimas podkreślił, że dzię-
ki naprotechnologii można zdiagno-
zować choroby, które powodują bez-
płodność, ponieważ jest to sposób 
dostosowany do konkretnej pary. 
 jjw/kai

– Naprotechnologia pozwala 
kobietom podjąć współpracę  
ze swoją płodnością – uważa 
twórca naprotechnologii 
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Obok współczesnych zdjęć, materiałów archiwalnych i ikonografii 
w filmie wykorzystano krótkie fragmenty wypowiedzi m.in. płk. 
Ryszarda Kuklińskiego, Jacka Kuronia i  Zbigniewa Dębskiego, 
jednego ze zdobywców PAST-y 

Uczestnicy konkursu z opiekunami i honorowymi patronami
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B adania zostały przeprowa-
dzone jesienią 2010 r., w dziel-

nicach od  dziesięcioleci zanie- 
dbywanych pod każdym względem: 
Pradze-Północ, Pradze-Południe 
i  Targówku. Fundacja Wspólna 
Droga – United Way przepytała 300 
dzieci objętych wsparciem Ośrod-
ków Pomocy Społecznej.

Wyniki badań przedstawiono 
na konferencji prasowej 16 marca. 
Wskazują one na znaczące opóźnie-
nia cywilizacyjne. W niektórych 
rejonach ponad 70 proc. gimnazja-
listów nie ma dostępu do internetu, 
a co piąte dziecko nawet własnego 
łóżka czy  biurka do  odrabiania 
lekcji.

– Przeciwdziałanie margina-
lizacji społecznej dzieci z rodzin 
o  niskim statusie materialnym 
i społecznym powinno być prio-
rytetem państwa. Takich dzieci 
z rodzin korzystających z pomo-
cy ośrodków pomocy społecznej 
jest  w  Polsce co  najmniej 1,2 mi-
liona. Jeśli nie stworzymy im od-
powiednich warunków i nie wy-

równamy ich szans edukacyjnych, 
podzielą los rodziców i sami będą 
musieli w  przyszłości korzy- 
stać z  opieki społecznej. A  prze-
cież każde z nich ma też szansę zo- 
stać obywatelem w  pełni uczest-
niczącym w  życiu społecznym  
kraju – mówi Małgorzata Mular-
czyk, prezes fundacji Wspólna 
Droga.

Fundacja stara się wyrówny-
wać szanse rozwojowe i edukacyj-
ne dzieci, nie tylko w Warszawie. 
W  ciągu pięciu lat przeszkoliła 
ponad 70 osób w zakresie tzw. pe-
dagogiki ulicy, włączając w pomoc 
kilkuset dzieciom wolontariuszy 
z kilkunastu firm.

– Badania ujawniły, że 
co prawda żadne z dzieci nie chodzi 
na Pradze głodne – co nie znaczy, 
że zaspokojone ma inne potrzeby 
– ale grozi im cywilizacyjna zapaść 
i bezpowrotne społeczne wyklu-
czenie – ostrzega prof. Małgorzata 
Orłowska z Akademii Pedagogiki 
Specjalnej, autorka badań dotyczą-
cych sytuacji dzieci na Pradze. tg

Zagrożeni ubóstwem – raport z badań

Syte, ale bez szans

Archikatedralne
Paulin o. Stanisław Jarosz będzie 
głosił rekolekcje w archikatedrze 
św. Jana od 27 do 30 marca: w nie-
dzielę o godz. 9.30, 11, 12.30, 18, 19 i 21, 
w pozostałe dni o godz. 10 i 19.

Na jazzowo
Parafia św. Dominika na Służewie 
(ul. Dominikańska 2) zaprasza stu-
dentów na rekolekcje ilustrowane 
jazzem. Spotkania odbędą się: 3 
kwietnia o godz. 20.15 oraz 4, 5, 
i 6 kwietnia o godz. 19.30. Nauki 
wygłosi dominikanin z Jamnej o. 
Andrzej Hołowaty.

U ojców bernardynów
Rekolekcje w kościele św. Boniface-
go (ul. Czerniakowska 2/4) wygłosi 
o. dr Wiktor Tokarski, duszpasterz 
w Sanktuarium Matki Bożej Rze-
szowskiej. Nauki odbędą się od 27 
do 30 marca: w niedzielę o godz. 
7, 8.30, 10, 13, 18, w  pozostałe dni 
o godz. 18.30.

Z ks. prof.  Chrostowskim
Od  3 do  6 kwietnia ks.  prof.
Waldemar Chrostowski wygłosi 
nauki rekolekcyjne w kościele Na-

wiedzenia NMP na Nowym Mie-
ście (ul. Przyrynek 2). W niedziele 
nauki o godz. 8.30, 9.30, 11, 12, 18.30, 
od poniedziałku do środy o godz. 
9 i 18.30. 

Dla nauczycieli
Od  31 marca do  2 kwietnia 
w  kościele św. Stanisława Bi-
skupa i Męczennika na Woli (ul. 
Bema 73/75) o. Mirosław Pilśniak 
OP poprowadzi rekolekcje dla 
środowiska nauczycielskiego. 31 
marca oraz 1 kwietnia o godz. 18 
– Msza św. z homilią i konferencja. 
2 kwietnia o godz. 16.30 – nabo-
żeństwo pokutne, o godz. 17 – Msza 
z homilią, a o godz. 18 – spotkanie 
integracyjne. 

Świeckie drogi
W Sanktuarium Matki Bożej Ła-
skawej o. Adam Schulz SJ mówić 
będzie o tym, jak z Bogiem wędro-
wać po świeckiej drodze życia. Re-
kolekcje odbędą się od 28 do 30 
marca o godz. 16.30 i 20.30.

Dla chorych
Rekolekcje transmitowane z bazyli-
ki Świętego Krzyża przez Program 
I Polskiego Radia oraz retransmi-
towane przez Radio Maryja – III, 
IV i V niedzielę Wielkiego Postu 
na  Mszy św. o  godz. 9 prowadzi 
ks. Krzysztof Pawlina. •

Opóźnienia społeczne wynikają w dużej mierze z biedy
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Wielkopostne rekolekcje

Nawracajcie się i wierzcie…
Wielki Post daje najwięcej okazji 
na odświeżenie wiary. Dziś kolej-
ne propozycje rekolekcji.

Co piąte dziecko na Pradze nie ma własnego 
łóżka i kąta do odrabiania lekcji. Niektórym grozi 
cywilizacyjna zapaść.

■ R e k l A m A ■
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Gość warszawski

D o 60 warszawskich szkół i przedszko-
li trafiły właśnie paczki, w których 
oprócz materiałów edukacyjnych 
znajdują się drewniane klocki, minia-

turowe piłki w kształcie kuli ziemskiej i ręcznie 
szyta maskotka Lolek. Paczki są częścią projektu 
„Most. Każdy mały jest wielki”, zorganizowane-
go przez Centrum Myśli Jana Pawła II z okazji 
papieskiej rocznicy śmierci. Rocznicy, która 
w tym roku będzie obchodzona w perspektywie 
bliskiej beatyfikacji Jana Pawła II. 

Wadowice  
w centrum Warszawy

– Karol Wojtyła był kiedyś 6-letnim chłop-
cem, biegał po ulicach, bawił się jak wszystkie 
maluchy. Dzieciom, które nie pamiętają Jana 
Pawła II, chcemy przybliżyć jego postać, odwo-
łując się do czasów, kiedy był Lolkiem, zwykłym 
chłopcem, chodził do szkoły, kopał piłkę. Dlatego 
maskotką projektu jest Lolek – postać chłopca 
w niebieskim, przedwojennym mundurku – 
mówi Piotr Dardziński, dyrektor CMJPII.

W edukacyjnym pakiecie znajduje się też 
pięć zadań, które dzieci będą rozwiązywały 
wspólnie z przeszkolonymi wolontariuszami 
harcerzami. Dzięki nim maluchy poznają nie tyl-
ko biografię papieża, ale też nauczą się rozwią-

Projekt „most. każdy 
mały jest wielki”. 
Kolorowy, wysoki most 
z paczek stanie na pl. 
Piłsudskiego w 6. rocznicę 
śmierci Jana Pawła II. 
Zbudują go dzieci, które 
urodziły się w roku 
śmierci papieża. Żeby 
połączył pokolenia, 
doczesność ze świętością, 
żeby pokazał, że każdy 
Lolek w przyszłości może 
stać się Wielki.

Podaj „cegłę” dla papieża

tekst
Joanna Jureczko-Wilk

jwilk@goscniedzielny.pl

Filcowa maskotka Lolek ma przypominać dzieciom, że Jan Paweł II też był kiedyś małym, 
zwyczajnym chłopcem – podkreśla Julia Janowska
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zywać pokojowo konflikty, poznają znaczenie 
słów: pokój, odpowiedzialność, solidarność. 

– Zadania są nieszablonowe i tak skonstru-
owane, żeby przy ich rozwiązywaniu dzieci 
ze sobą współpracowały, wymieniały się po-
mysłami – podkreśla pedagog Julia Janowska, 
autorka konspektu. 

W przedszkolach powstaną papieskie ry-
sunki, zdjęcia, nagrania, „wstęgi życia”. Cały 
ten „głos pokolenia”, zapakowany z powrotem 
do pudła, maluchy przyniosą 1 kwietnia na  
pl. Piłsudskiego. Tam czekać na nie będą mi-
ni-Wadowice, z zaimprowizowanymi w na-
miotach domem rodzinnym Wojtyłów, szkołą 
Lolka, pocztą, schroniskiem górskim, które 
często odwiedzał… W każdym z namiotów będą 
czekać nowe atrakcje i porcja wiedzy z życia 
i nauczania Jana Pawła II. Na końcu podróży, 
po mini-Wadowicach, dzieci włożą swoje pu-
dełko-cegiełkę w jeden z kilkuset otworów 
w moście. 

Budowaniu będzie towarzyszyła piosenka 
Arki Noego, w której dzieci śpiewają: „Każdy, 
nawet mały, krzyczy to na cały głos, dzisiaj 
nie dam rady, jutro mogę być jak most”. 

– Most będzie solidny i wysoki na 3,5 metra. 
Będzie można po nim przejść i spojrzeć na życie 
Lolka – Jana Pawła II z zupełnie nowej perspek-
tywy – zachęca Adrian Sinkowski z CMJPII.

2 kwietnia od 10.00 do 15.00 swoje pudełka 
w most będą mogły wkładać wszystkie chętne 
dzieci. Do pudełek włożą prace, które w namio-
tach mini-Wadowic przygotują z rodzicami 
i wolontariuszami. Na dodanie swojej cegiełki 
do mostu będą miały szansę także dzieci spoza 
Warszawy. Mogą to zrobić wirtualnie, na stro-
nie edukacyjnej www.most.centrumjp2.pl.

Czuwajmy…
Wieczorem 2 kwietnia na pl. Piłsudskiego 

przyjdą starsi, żeby pod papieskim krzyżem 
wspólnie przeżyć godzinę, w której Jan Paweł II 
odszedł do Boga. Czuwanie rozpocznie się o godz. 
20. Aktorzy będą czytać teksty papieża o święto-
ści, będzie też można usłyszeć głos Jana Pawła 
II – zapis fragmentów homilii, które wygłosił 
podczas pielgrzymek do Polski. Na telebimach 
znane osobistości, dawni przyjaciele papieża, 
dziennikarze będą mówili o tym, jak pojmował 
świętość i jak realizował ją w swoim życiu. 

– Dla mnie nie ulega wątpliwości, że ktoś, 
kto żył w takiej zażyłości z Bogiem, jest święty 
od dawna – wyznał bp Wiesław Mering w wy-
wiadzie, który będzie emitowany na telebimach 
na pl. Piłsudskiego. 

O  godz. 21.37 na  placu usłyszymy grany 
na trąbce utwór „Cisza”. Wspomnienie wyda-

rzeń sprzed 6 lat nie będzie już tak smutne, 
bo na tym samym placu za kilka tygodni warsza-
wiacy oddadzą hołd nowemu błogosławionemu 
Kościoła katolickiego. 

Przyjedzie muzeum
1 i 2 kwietnia przez cały dzień na pl. Piłsud-

skiego będą zbierane datki na rzecz podopiecz-
nych Fundacji Żyć z Chorobą Parkinsona. Pod 
koniec życia z chorobą tą zmagał się również 
Jan Paweł II. 

Warszawskie obchody rocznicy śmierci 
papieża będą trwały aż do niedzieli 3 kwietnia. 
Wtedy na pl. Piłsudskiego przyjedzie z Kra-
kowa mobilne muzeum Jana Pawła II. Mul-
timedialną prezentację i wystawę fotografii 
uzupełnią osobiste pamiątki po papieżu. Będzie 
można zobaczyć m.in. jego buty, narty, serdak, 
który nosił w czasie podróży, zegar, piuskę, 
sutannę i pióro, którego używał do robienia 
osobistych notatek. 

O godz. 20 w warszawskiej archikatedrze 
Chór Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza 
na koncert „Pokolenia JP2”.

– Te koncerty powstały z potrzeby serca 
młodych muzyków środowiska warszawskiego, 
którzy w ten sposób chcieli wyrazić przywią-
zanie do Papieża Polaka – podkreśla dyrygent 
Zofia Sokołowska. 

W niedzielny wieczór w archikatedrze za-
brzmią utwory współczesnych kompozytorów, 
a ideą przewodnią koncertu będzie osiem bło-
gosławieństw. Muzyka będzie się przeplatała 
z fragmentami papieskich homilii. O godz. 21 
rozpocznie się cotygodniowa Msza św., będąca 
przygotowaniem do duchowego przeżycia bea-
tyfikacji Jana Pawła II. •

Żywy Różaniec młodzieży
w parafii Matki bożej królowej aniołów 
powstaje pierwsze w diecezji, a może 
również w polsce, koło Żywego Różańca, 
któremu będzie patronował bł. Jan paweł ii. 
będzie to Żywy Różaniec młodzieży. 
Do róży mogą wstąpić młodzi, którym 
bliski jest Jan paweł ii, którzy czują się 
z nim duchowo związani i chcą 
odpowiedzieć na zaproszenie papieża 
do codziennej modlitwy różańcowej. 
„weźcie znów ufnie do rąk koronkę 
różańca, odkrywając ją na nowo w świetle 
pisma Świętego, w harmonii z liturgią, 
w kontekście codziennego życia. oby 
ten mój apel nie popadł w zapomnienie 
niewysłuchany!” – prosił ojciec Święty. 
co to jest żywa róża różańcowa? każdy 
uczestnik codziennie indywidualnie 
rozważa jedną tajemnicę, inaczej, jeden 
dziesiątek Różańca. odmawia „ojcze 
nasz”, dziesięć razy „Zdrowaś Maryjo” 
i „chwała ojcu”. Rozważanie zajmuje 
około 4–5 minut. w róży modli się 
dwadzieścia osób w tej samej intencji. 
Raz w miesiącu uczestnicy wymieniają się 
tajemnicami. w ten sposób codziennie 
rozważane i „omadlane” są wszystkie 
tajemnice Różańca.
oficjalnie róża bł. Jana pawła ii zostanie 
utworzona 1 maja, w dniu beatyfikacji 
papieża. ale chętni (nie tylko z bemowa) 
mogą już zgłaszać swój udział. Zapisy  
tel.: 501583365, 662698263, można 
również zostawić karteczkę z kontaktem 
do siebie w zakrystii kościoła Matki bożej 
królowej aniołów (ul. ks. Markiewicza 1).

Encykliki  
dla dzieci i rodziców
na 6. rocznicę śmierci 
papieża polaka centrum 
Myśli Jana pawła ii 
przygotowało publikację 
przybliżającą dzieciom 
papieskie nauczanie. 
14 rymowanek 
w prosty i przystępny sposób streszcza 
14 papieskich encyklik. przewodnikiem 
po nich jest lolek, czyli 6-letni karol 
wojtyła. Jednak książkę „w każdym z nas 
są drzwi do nieba” chętnie przeczytają 
nie tylko dzieci. wierszom towarzyszą 
cytaty z Jana pawła ii, wybrane specjalnie 
dla rodziców. autorem książki jest Marcin 
brykczyński, a ilustracje wykonała Dorota 
łoskot-cichocka. Dla naszych czytelników 
mamy trzy egzemplarze książki, 
ufundowane przez wydawcę.  
Rozlosujemy je wśród osób, które nadeślą 
zgłoszenie e-mailem  
(warszawa@goscniedzielny.pl)  
do 2 kwietnia. w e-mailu prosimy 
o podanie adresu, koniecznego do wysyłki.

Podaj „cegłę” dla papieża
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W Dominikańskiej Szkole Wiary

Uzdrowienie – czyli co?

T rzeba było do-
stawiać krzesła 

w  sali prowincjal-
skiej, bo  chętnych 
do  rozmowy o  sa-
kramencie uzdro-
wienia chorych było tak wielu. 
Gościem kolejnego spotkania z serii 
Dominikańskiej Szkoły Wiary był 
o. Krzysztof Pałys, który zajmu-
je się także tematyką uzależnień, 
psychomanipulacji, wspieraniem 
rodziny i socjoterapią. W klaszto-
rze na Freta mówił o tym, co zro-
bić, „gdy nasze pomysły się kończą” 
– gdy rany z przeszłości stają się 
nie do zniesienia, gdy wali się nam 
świat, zawodzą bliscy, chorujemy… 
Gdy potrzebujemy uzdrowienia.

Syndrom ostatniego 
namaszczenia

Uzdrow ienia potrzebuje 
nie tylko ciało, ale i dusza. W przy-
padku choroby tego pierwszego 
– poważnej, zagrażającej ży-
ciu, ksiądz udziela sakramentu 
namaszczenia.

– Wbrew obiegowym opiniom, 
nie udziela się go tylko umierają-
cym. To  sakrament, który ma 
przynieść ulgę w cierpieniu, a jeśli 

jest taka wola Boża – także uzdro-
wić z choroby – mówił o. Krzysztof 
Pałys. 

Uzdrowieniu duszy służą spo-
wiedź i Komunia św. To one dają 
pokój i odwagę, żeby przyjmować 
życie takim, jakie jest – z cierpie-
niem, chorobami, ludzkimi zawo-
dami i rozczarowaniami. 

Nie musisz zbawiać świata
Na księgarskich półkach roi się 

od poradników, które uczą, jak za-
planować życie, karierę, małżeń-
stwo, rodzicielstwo; jak sprawować 
kontrolę, podejmować racjonalne 
decyzje, kierować sobą i innymi. 
A w życiu nie ma pewniaków.

– Wszystko, co  uznajemy 
za ważne, w co inwestujemy czas, 
pieniądze, uczucia, może się zała-
mać – prostuje o. Pałys. – Pracuję 
teraz z małżeństwem, które było 
stawiane za  wzór miłości mał-
żeńskiej, rodzicielskiej, chrześci-
jańskiej. Aż  przyszedł kryzys: 
on  wpadł w  nałóg hazardu, ona 
zakochała się w innym mężczyźnie. 
Rozwód wisi na włosku.

Może Bóg ma lepszy plan 
dla  naszego życia niż my sami. 
Ale jak ma z nim do nas dotrzeć, 

kiedy jesteśmy tacy zaplanowani 
w szczegółach, samowystarczalni 
i zadowoleni z siebie. Głód Boga 
rodzi  się czasami przez cierpie-
nie, upokorzenie. Wtedy robimy 
duchowe generalne porządki, za-
stanawiamy się, co tak naprawdę 
jest ważne, widzimy swoją słabość. 
Robimy miejsce Bogu: prosimy, 
żeby działał, uzdrowił, uleczył…

Smutek jest Boży
Jak przeżyć trzęsienie ziemi? 

O. Pałys radzi sobie wtedy przy-
pomnieć, że na tym świecie nie ma 
przypadków, nic nie dzieje się bez 
przyzwolenia Boga, On nie opusz-

cza nas w  żadnej chwili, nawet 
najgorszej, nawet gdybyśmy byli 
na życiowym dnie. 

– Gdy masz problem, naj-
pierw idź do kaplicy. Jak mawiał 
św. Benedykt: rozbijaj problemy 
o potęgę Jezusa jak o skałę – ra-
dził dominikanin. – Wszystko 
jest  po  coś, także nieszczęścia, 
cierpienia, choroby… Ale żeby tak 
myśleć, trzeba mieć Boga w ser-
cu. Mieć świadomość, że  może 
nam nawet życie nie wyjść, byle 
nam  się udało z  niebem. Może 
właśnie to nieudane życie zapro-
wadzi nas do Boga.

Joanna Jureczko-Wilk

Ile powierzymy Bogu naszych zranień, zmartwień, naszego 
smutku, tyle on może w nas uzdrowić – uważa o. Pałys
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Książki dla Czytelników

Zrozumieć Fatimę
Czy tajemnice, które Matka Boża 
powierzyła dzieciom, już się wy-
pełniły? Czy tragiczne wydarze-
nia XX wieku nastąpiły, bo ludz-
kość, mimo próśb i  ostrzeżeń 
Maryi, nie nawróciła się do Boga?

W Szczecinie 17 marca odby-
ła  się premiera filmu „13. 

Dzień”, dziewiątej ekranizacji 
objawień fatimskich, w  ocenie 
fachowców, najbardziej udanej. 
Tymczasem nakładem Wydaw-

nictwa Księży Marianów PRO-
MIC ukazała się właśnie książka 
„Sekret Fatimy”, 
która pozwala 
zrozumieć głębię 
tych objawień, 
ich znaczenie dla 
Kościoła, także 
w XXI wieku. Na-
pisana przez teolo-
ga Stefano De Fio-
resa i  tłumacząca 
od strony teologicz-

nej przekaz z Fatimy, bynajmniej 
nie jest pozycją dla znawców 

i  duchownych. To  przede 
wszystkim opowieść o tym, 
jak Bóg w tych czasach mówi 
do nas przez Maryję, szuka 
z nami kontaktu, nawołuje 
do nawrócenia, mobilizuje 
do czynienia dobra. Fiores 
przywołuje relacje wizjo-
nerów i  pokazuje, jak 
na przestrzeni lat Kościół 
odczytywał przekaz Ma-

ryi. Te refleksje uzupełnia komen-
tarz teologiczny, napisany przez 
kard. Josepha Ratzingera – o tym, 
jak rozumieć objawienia prywat-
ne i jak interpretować fatimskie 
„tajemnice”.

Dla Czytelników mamy trzy eg-
zemplarze książki. Rozlosujemy 
je wśród osób, które prześlą do nas 
e-mail (warszawa@goscniedziel-
ny.pl) z odpowiedzią na pytanie: 
W którym roku zmarła ostatnia 
wizjonerka z Fatimy? jjw

Nie musimy się bać życiowych trudności, 
niepowodzeń, cierpienia. – Z Jezusem nawet 
klęska może być zwycięstwem. Tym, co najlepszego 
spotkało nas w życiu – przekonywał o. Krzysztof 
Pałys OP w czasie kolejnego spotkania na Freta 10. 

pod
patronatem
„Gościa”
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D ebatę „Życie cudem jest – 
KAŻDE” zorganizowało 
Katolickie Stowarzysze-

nie Młodzieży Archidiecezji 
Warszawskiej. Odbyła się ona 17 
marca w Domu Pielgrzyma Ami-
cus, przy sanktuarium bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki. Prelegentami 
byli Marta i  Andrzej Witeccy 
– rodzice niepełnosprawnego 
Szymona oraz rodzice zastępczy 
niepełnosprawnego Kuby. O swo-
jej pracy opowiadała też Grażyna 
Niewiadomska, psycholog przy 
poradni USG, która rozmawia 
z  rodzicami dowiadującymi  się 
o  niepełnosprawności dziecka. 
W debacie uczestniczył również 
Mariusz Dzierżawski, działacz pro 
life, organizator wystaw „Wybierz 
życie”, pełnomocnik komitetu ini-
cjatywy ustawodawczej chroniącej 
życie ludzkie. 

Pomóc kochać
Gdy Marta Witecka była w cią-

ży z Szymonem, w badaniach USG 
nie stwierdzono żadnych niepoko-
jących zmian. I dopiero gdy po uro-
dzeniu wzięła malucha na ręce, 
zauważyła, że coś z nim nie tak. 

– Zapytałam lekarkę wprost. 
Odpowiedziała, że mały ma zespół 
Downa... Na szczęście była bardzo 
kompetentna jako lekarz i wspa-
niała jako człowiek – wspomina 
Marta. – Niestety, nie wszystkie 
rodziny mają takie szczęście...

– Mimo że  po  narodzeniu 
Szymona płakałem z żalu, teraz 
nie zamieniłbym go na żadne inne 
dziecko – wspomina Andrzej.  
– Dzięki niemu poznaliśmy wielu 
wspaniałych ludzi. Zostaliśmy 
rodzicami zastępczymi Kuby – 
również z zespołem Downa.

Witeccy dzia-
łają na forum zrze-
szającym rodziców, 
których dzieci mają 
zespół Downa. 

– To  właśnie 
z forum Zakątek21 dowiedziałam 
się, że  bardzo często matkom, 
zamiast wsparcia i  prawdziwej 
opieki, w wulgarny nieraz sposób 
proponuje się „pozbycie się tego”, 
czyli aborcję, lub też – po porodzie 
– pozostawienie „tego” w szpita-
lu – mówi Marta. – To najgorsze, 
co je może spotkać!

Psychologów  
jak na lekarstwo…

Grażyna Niewiadomska jest 
psychologiem, który towarzyszy 
matkom przy najtrudniejszej roz-
mowie życia. 

– Są zrozpaczone, przerażo-
ne, czasem czują  się oszukane, 
bo przecież marzyły o zdrowym 
dziecku – mówi G. Niewiadomska. 
– Ważne jest wtedy, żeby towarzy-
szył im ktoś, komu ufają. Nieste-
ty, poradnie USG nie zatrudniają 
psychologów.

Gdy okazuje się, że  dziecko 
jest chore letalnie (śmiertelnie) lub 
nieuleczalnie (np. zespół Downa), 
kobieta może zgodnie z prawem 
dokonać wyboru: urodzić lub prze-
rwać ciążę. Niestety, lekarze bardzo 
często zapominają o tej pierwszej 
opcji, nalegając wręcz na drugą.

– Argumentują: „żeby dziec-
ko się nie męczyło, żeby rodzice się 
nie męczyli” – mówi psycholog. – 
Kobiety są  pod presją, czują  się 
bezradne. 

Marta Witecka: – Gdy kobieta 
dowie się, że są ludzie, którzy wy-
chowują niepełnosprawne dziec-

ko i są szczęśliwi, często odczuwa 
ulgę. Spotykam  się z  kobietami, 
które chcą dokonać aborcji. Wiele 
z nich, gdy widzi Szymka i Kubę, 
zmienia decyzję. 

Półprawdy
Informując kobietę o przysłu-

gującym jej „prawie” do aborcji, 
lekarze nie tłumaczą, w jaki spo-
sób będzie przeprowadzona. Gdy 
dziecko jest chore, w świetle obo-
wiązującej ustawy można je zabić 
nawet do 22 tygodnia. 

A tzw. zabieg w przypadku za-
awansowanej ciąży to nic innego 
jak wywołanie porodu. Jeśli dziec-
ko przeżyje poród, w cierpieniu 
i samotnie umiera. 

– Dlatego trzeba walczyć, żeby 
furtka w polskim prawie, dopusz-
czająca zabijanie chorych dzieci, 
została szczelnie zamknięta – mó-
wił Mariusz Dzierżawski. – Poseł, 
który mówi, że chorym należy się 
śmierć, nigdy nie powinien zostać 
posłem...

Agata Puścikowska

■ R e k l A m A ■

Gdy lekarz mówi: „Wasze dziecko jest chore”, 
rodzicom potrzebne jest wsparcie.  
Niestety, często proponuje im się „zabieg”.

Debata pro life 

Szymon 
cudem jest

Chociaż debata była bardzo dobrze przygotowana i ważka, 
słuchało jej tylko kilka osób. Szkoda...

pod
patronatem
„Gościa”
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zapowiedzi

Uwaga na okultystyczne laleczki

Kanibal napełni ci garnek
Amazonka owinie 
wokół palca każdego 
chłopaka, Bankier 
podpowie numery 
lotto, a Kill Bill doda 
pewności siebie. 
Laleczki voodoo 
z warszawskich 
sklepów sprzedawane 
są jako zabawki. 
Wyjątkowo 
niebezpieczne 
zabawki.

W sieci znanej ze sprzedaży 
gazet i  płyt można na-

tknąć się na stojaki z kilkudzie-
sięcioma rodzajami sznurko-
wych laleczek. Na opakowaniach 
z  przyjemnie na  pierwszy rzut 
oka wyglądającymi postaciami 
na  krwistoczerwonych tektur-
kach wydrukowano ostrzeżenie: 
„Produkt nie jest zabawką. Nie-
odpowiednie dla dzieci poniżej 
6. roku życia”. Problem w  tym, 

że zabawki są niebezpieczne 
z zupełnie innego powodu niż 
podany przez oficjalnego dys-
trybutora „Laleczek voodoo”. 
Może i ktoś może ją połknąć 
i  się nią udusić, ale  bardziej 
prawdopodobne, że po prostu 
da się wciągnąć w niebezpieczny 
afroamerykański kult.

„Podróżnik” ochroni w cza-
sie podróży i zapewnia spokojne 
dotarcie do celu. Dzięki „Straża-
kowi” wszędzie dotrzesz na czas. 
„Samuraj” jest gwarancją prawdzi-
wej przyjaźni, a „Kanibal” zadba, 
żebyś zawsze znalazł coś w garn-
ku. Moc „Merlina” poprowadzi Cię 
we właściwym kierunku, a dzięki 
„Szamanowi” pokonasz wszystkie 
problemy i choroby. „Razem zwy-
ciężymy” – zapewnia laleczka 
voodoo, jedna z 72, które znala-
zły  się w  ofercie dystrybutora 
z  Krakowa. „Noś mnie zawsze 
ze sobą” – proszą szmaciane za-
bawki, które zabawkami nie są. 

„Szamani i  szamanki uży-
wają także laleczek voodoo, aby 
uzdrowić lub rzucić klątwę na wy-
znawcę religii Voodoo, Hoodoo lub 
chrześcijaństwa. Wierzą, że czar 

można rzucić 
tylko na  czło-
wieka, który po-
pełnia złe czy-
ny” – przyznaje 

na oficjalnej stronie firma Albi, za-
pewniając jednak, że sprzedawane 
przez nią „laleczki” nie mają nic 
wspólnego z czarną magią. „Mają 
tylko pozytywne działanie. Przy-
noszą szczęście, będąc swoistym 
amuletem. […] Jedyne, co potrze-
bujesz, to trochę wyobraźni, po-
zytywnego myślenia, a laleczka 
Voodoo załatwi resztę”.

Jeśli to  t ylko zabawki, 
to  po  co  dołączone są  do  nich 
szpilki? Czy  w  ten sposób „Iro-
kez”, jak czarownik, który wbija 
szpilki w miejsce serca czy ne-

rek, „pokona wszystkich Two-
ich wrogów?”. Jeśli to zabawa, 

to dlaczego „Best Friend” za-
pewnia, że można ją stoso-
wać jako środek na depresję 
i łączyć razem z alkoholem? 
W razie czego pomoże prze-

cież „Król mocy”, który neu-
tralizuje poranne skutki kaca. 

A jeśli po drodze ktoś wpadnie 
Ci w  oko, „Amazonka” sprawi, 
że owiniesz go sobie wokół palca. 
„Uwaga! Używać z umiarem – sil-
ne działanie!” – ostrzega napis. 
I słusznie.

Tomasz Gołąb

Jedna  
z laleczek 

(„Skorumpo-
wany anioł” 

– a jakże) 
ma „moc” 

odpuszczania 
grzechów... 

Bł. Karolina 
na Żoliborzu 
Od 25 marca do 2 kwietnia reli-
kwie bł. Karoliny nawiedzą para-
fię św. Jana Kantego na Żoliborzu. 
Peregrynacja relikwii, zorganizo-
wana przez Zarząd Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodych Archi-
diecezji Warszawskiej, trwa od 
19 lutego ub.r. 

Usłyszeć „Pietę”
27 marca o godz. 19.45 w kościele 
św. Benona (ul. Piesza 1) będzie 
można posłuchać wielkopost-
nej kantaty „Ludu, mój ludu…”, 
natomiast 3 kwietnia o  godz. 
16.30 w kaplicy Res Sacra Miser 
(ul. Krakowskie Przedmieście 
62) zabrzmią barokowe sonaty 
misteryjne. Koncerty są częścią 
programu „Pieta”, obejmującego 

wielkopostne występy w świąty-
niach Śródmieścia. 

Pasyjnie w bazylice
27 marca o godz. 17 w bazylice 
Świętego Krzyża (Krakowskie 
Przedmieście 3) z  koncertem 
pasyjnym wystąpią chóry: Cantate 
Domino z Nadarzyna oraz Eccle-
sia Cantans z Błonia. 3 kwietnia 
o godz. 17 w bazylice będzie moż-
na posłuchać chóru z parafii św. 
Wincentego à Paulo oraz chóru 
z Sulejówka. Wstęp wolny.

Lectio divina
28 marca o godz. 19.45 w kościele 
św. Kazimierza na Nowym Mie-
ście odbędzie  się lectio divina. 
Poprzedzi je o godz. 17.45 adoracja 
Najświętszego Sakramentu oraz 
o godz. 19 Msza św.

Do Muzeum  
Papieża
Towarzystwo Turystów Przy-
rodników i  Krajoznawców 
zaprasza 1 kwietnia o  godz. 
11 do  Domu Generalnego Zgro-
madzenia Sióstr Urszulanek 
Serca Jezusa Konającego (ul. 
Wiślna 2) na  zwiedzanie poko-
ju, w którym gościł Jan Paweł II, 
oglądania pamiątek po Papieżu 
Polaku oraz na  wspomnienia 
o  kard.  Wojtyle, który właśnie 
z tego domu wyruszył w 1978 r. 
na  konklawe. Ponieważ grupa 
zwiedzających będzie liczebnie 
ograniczona, konieczne jest nade-
słanie do 29 marca potwierdzenia 
udziału (formularz można pobrać 
ze strony: www.ttpik.pl). Informa-
cje można uzyskać również pod 
numerami tel. 22 407 55 81, 606 314 
661, 602  123 561 lub e-mailem: 

topik@ttpik.pl. 30 osób, które weź-
mie udział w zwiedzaniu domu 
urszulanek, wcześniej zostanie 
pow iadomionych e-mailem. 
Uczestnicy wpłacają 10 zł na cele 
statutowe TTPiK.

Rodzinna niedziela
W  każdą niedzielę w  godz. 
10.30–12 w Starej Pomarańczarni 
odbywają się warsztaty rodzin-
ne „Łazienkowi opowiadacze”. 
To wspólne zajęcia rodziców, dzie-
ci w wieku 3–5 lat oraz „opowia-
daczy”, plastyków i animatorów 
kultury. Rodzice i ich dzieci pozna-
ją historię zwierząt, żyjących 
na królewskim dworze, odkrywają 
barwy Łazienek Królewskich, słu-
chają bajek i opowieści. Na warsz-
taty obowiązuje bilet wstępu: 15 zł 
za dziecko. Opiekunowie wchodzą 
za darmo. •
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