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Radośnie, kolorowo, 
a przede wszystkim 
młodzieżowo. Ponad 
3,5 tys. osób wzięło 
udział w XII Paradzie 
Schumana,
która 7 maja przeszła 
Traktem Królewskim.

W  samo południe sprzed kościo-
ła św. Anny wyruszył barwny 

korowód. Na trzech lawetach: Fundacji 
Schumana, Europejskiego Roku Wo-
lontariatu i Przedstawicielstwa Komi-
sji Europejskiej jechali wolontariusze 
i młodzież ze Szkolnych Klubów Euro-
pejskich. Za lawetami jechał autobus 
Biura Informacji Parlamentu Europej-
skiego. Hasłem parady był w tym roku 
Europejski Dzień Wolontariatu.

– To największa manifestacja 
poparcia dla integracji europejskiej 
i doskonała szansa, by budować na-
szą pozycję w Europie. Do tego jest 
potrzebne poparcie Polaków – mówił 
Jacek Safuta, dyrektor Biura Infor-

macyjnego Parlamentu Europejskie-
go w Polsce. Wśród euroentuzjastów 
dominowała młodzież. Na paradę 
przyszli świadomie. Pytali, jak dostać 
unijne dofinansowanie, zostać wolon-
tariuszem czy skorzystać z programu 
Erasmus. Z ogromnym zapałem brali 
również udział w konkursach zorgani-
zowanych w Miasteczku Europejskim. 

Mieli tam możliwość m.in. sprawdze-
nia swojej wiedzy o Unii, zdania testu 
na wolontariusza czy pokolorowania 
ubranego na szaro człowieka-kryzysu.

Starszych warszawiaków mniej 
interesowała unijna tematyka. Cho-
dząc od stoiska do stoiska, kolekcjo-
nowali darmowe kalendarze, smycze 
i… krówki. Agata Ślusarczyk

Więcej niż fontanna

M imo deszczu i  zimna tłumy 
warszawiaków wzięły udział 

w otwarciu Multimedialnego Parku 
Fontann na Podzamczu. Plenerowe 
widowisko „Magia żywiołów” za-
chwyciło muzyką, barwami i rozma-
chem. Na wodnym ekranie (pompy 
wyrzucają na minutę 3 tys. litrów 
wody) ukazały się widzom niezwykłe 
obrazy. Narracja spektaklu oparta 
została m.in. na „Przemianach” 
Owidiusza, „Narodzinach bogów” 
Hezjoda, „Raju utraconym” Miltona 
i „Księdze Urizena” Blake’a, w któ-
rego rolę wcieli się Olgierd Łuka- 
szewicz. Pokazy będzie można oglą-
dać od maja do września w soboty. 
W okresie czerwiec–sierpień będą się 
rozpoczynać o godz. 21.30, zaś w maju 
i  we wrześniu o  21. Park Fontann 
znajduje się na skwerze im. I  Dy- 
wizji Pancernej w Warszawie. 
 •
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Podzamcze, 7 maja. Multimedialny Park Fontann to największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce
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– Radość i przyjazna edukacja. Tak młodzież powinna zdobywać wiedzę 
o Unii – mówił Jacek Safuta

D obrze, że kult Jana 
Pawła II nie osłabł 

po beatyfikacji. 
Na Bródnie poświęcono 
kapliczkę nowego 
błogosławionego. 
13 maja z kolegiaty 
w Radzyminie wyruszy 
procesja z figurą 
Matki Bożej Fatimskiej 
na osiedle Victoria, 
gdzie wznoszone jest 
diecezjalne sanktuarium 
Papieża Polaka. 
29 maja w kościele 
śś. Apostołów Jana i Pawła 
diecezja praska będzie 
dziękowała 
za beatyfikację. 
Na początku czerwca, 
w Dniu Dziękczynienia, 
dołączy archidiecezja 
warszawska. 
A w przypadku 
 Jana Pawła II mamy 
za co dziękować.

Warszawa w unijnych barwach

Tak świętuje Europa
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Gość warszawski

Bródno. „Musicie od siebie 
wymagać” – przypomina napis na 
pierwszej przydrożnej kapliczce 
bł. Jana Pawła II. Stanęła u zbie-
gu ulic Ogińskiego i Bartniczej, 
z  inicjaty w y duszpasterstwa 
akademickiego przy parafii Mat-
ki Bożej Różańcowej na Bródnie 
i stowarzyszenia „Dom na skale”. – 
W czasach relatywizmu moralne-
go trzeba przypominać tych, któ-
rzy ewangeliczny radykalizm nie 
tylko głosili, ale i praktykowali. 
Przydrożne figury pomagają mija-
jącym je ludziom wzbudzać akty 
wiary. W ciągu ostatnich lat posta-
wiliśmy już kilka: między innymi 
figurę Matki Bożej z Gwadelupe 
i Krzyż Papieski – mówi ks. Mar-

cin Ożóg, wikariusz parafii MB 
Różańcowej i duszpasterz akade-
micki. Kapliczka bł. Jana Pawła II 
została odsłonięta i pobłogosławio-
na 8 maja. tg

Warszawa. 6 i 7 maja na boisku 
Orlik, u zbiegu ulic Madalińskiego 
i Kazimierzowskiej, rozegrano pił-
karski I Memoriał im. o. Józefa Jońca 
– pijara tragicznie zmarłego w kata-
strofie smoleńskiej. Ojciec Joniec był 
twórcą, założycielem i wieloletnim 
prezesem Stowarzyszenia Parafia-
da. W piłkarskich rozgrywkach na 
Orliku wzięło udział 6 drużyn ze 
stołecznych podstawówek i gim-

nazjów. Najlepszym zawodnikiem 
okazał się Franciszek Masny z Pry-
watnej Szkoły Podstawowej nr 6 
Sióstr Niepokalanek. Z tej szkoły 
pochodził też król strzelców: Aleks 
Świętochowski. Najskuteczniej-
szym bramkarzem był Mikołaj 
Sikora ze Szkoły Podstawowej im. 
św. Franciszka. Wyróżnienie fair 
play otrzymała Szkoła Podstawowa 
nr 319 im. Marii Kann.

Tarchomin. 90 młodych piłkarzy 
wzięło udział w  I  Diecezjalnym 
Turnieju Piłki Nożnej Lektorów 
i Ministrantów o Puchar Wyższego 
Seminarium Duchownego Diecezji 
Warszawsko-Praskiej, który odbył 
się 8 maja w praskim seminarium. 
Najlepsi okazali się zawodnicy z par. 
Wniebowzięcia NMP z Kamieńczy-
ka. Kolejne miejsca zajęły drużyny 
z  parafii: Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Dąbrówce, NMP Matki 
Pięknej Miłości na Tarchominie. 
Klerycy zapowiadają, że w przy-

szłym roku w turnieju będzie mogło 
uczestniczyć więcej drużyn.

Praga. 8 maja już po raz 6. odbył 
się Jarmark Floriański organizo-
wany przez władze Pragi-Północ 
oraz parafię św. Floriana. Oprócz 
odpustowych straganów i licznych 
atrakcji dla dzieci, na warszawiaków 

czekała kulturalna uczta. Były m.in. 
pokazy orkiestr dętych, koncert Arki 
Noego, dawka jazzu oraz występ 
kabaretu KaŁaMasz. Na ul. Flo-
riańską ściągnęli nie tylko okoliczni 
mieszkańcy. – Praga ma już swoją 
markę. To zagłębie kulturalne sto-
licy. A Jarmark Floriański jest tego 
doskonałym przykładem – mówi 
Katarzyna Kuzko z Muzeum War-
szawskiej Pragi.  W czasie Jarmarku 

wręczono Floria-
ny – honorowe 
nagrody Zarzą-
du Dzielnicy za 
szczególne osią-
gnięcia i  wkład 
w  promowanie 
dzielnicy. Wśród 
laureatów zna-
lazły się siostry 
loteretanki.  aś

Kapliczka 
bł. Jana Pawła II 

128 goli dla o. Jońca

Ministranci 
świetnie kopią
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Figurka błogosławionego 
ma 80 cm wysokości

Wszystkie drużyny biorące udział w memoriale otrzymały 
dyplomy i pamiątkowy film DVD o śp. o. Jońcu

W tegorocznym turnieju 
wzięło udział tylko 
8 drużyn, chociaż chętnych 
zgłosiło się 20

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

Warszawa. Odcinek ul. Budow-
lanej (od ul. św. Wincentego do ul. 
Piotra Wysockiego) na Bródnie 
za kilka tygodni może zmienić 
nazwę na Matki Teresy z Kalku-

ty. O zmianie zdecydują radni na 
sesji 12 maja. Rada Warszawy ma 
także nadać nazwę skwerowi koło 
kościoła wizytek przy Krakow-
skim Przedmieściu. Jego patronem 

będzie poeta ks. Jan Twardowski, 
który pierwszy został pochowa-
ny w Panteonie Wielkich Polaków 
w Świątyni Opatrzności Bożej. 
 wb

Ulica św. Matki Teresy?
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Orkiestry na jarmarku

Transport. Koniec z opóźnienia-
mi i odwołanymi lotami na Okęciu. 
Władze lotniska chcą zainstalować 
system pozwalający lądować przy 
zerowej widoczności. Ma on zacząć 
działać za dwa lata. Ale już od listo-
pada piloci pasażerskich odrzutow-
ców będą mogli lądować przy gęst-

szej mgle i niższym pułapie chmur 
niż dotychczas. Teraz maszyna 
może być podprowadzona na pas na 
wysokość 30 m przy widzialności 
minimalnej 400 m. Nowe systemy 
umożliwią lądowanie na pasie przy 
widzialności 200 m. A później także 
przy jeszcze gorszej pogodzie. aś

Okęcie nie boi się mgły

Wata cukrowa, 
gofry, 
malowanie 
włosów, 
chodzenie 
na szczudłach 
i dmuchany 
zamek – to 
tylko niektóre 
jarmarczne 
atrakcje
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W Warszawie 
rozpoczynają się 
obchody 
rocznicy śmierci 
kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. 
Skłaniają do bardziej 
intensywnych 
modlitw 
o wyniesienie 
go na ołtarze.

O bchody rozpoczną się 19 maja 
o godz. 10 w sali konferencyj-

nej Pałacu Arcybiskupów War-
szawskich, przy ul. Miodowej 17/19, 
gdzie odbędzie  się konferencja 
naukowa zatytułowana „Dorobek 
Prymasa Wyszyńskiego w polskiej 
i uniwersalnej perspektywie”.

Na sesji przedpołudniowej, 
z udziałem zagranicznych gości, 
prelegenci porównają sytuację Ko-
ścioła katolickiego w Polsce w cza-
sach kard. Stefana Wyszyńskiego, 
z tym, co działo się w pozostałych 
państwach komunistycznych. Se-
sja popołudniowa będzie poświę-
cona sprawom polskim, nauczania 

i posłudze duszpasterskiej Pryma-
sa Tysiąclecia. Podsumowaniem 
będzie panel dyskusyjny publicy-
stów o godz. 20 na Uniwersytecie 
Warszawskim. 

W przeddzień rocznicy śmier-
ci prymasa, 27 maja, Uniwersytet 
kard. Stefana Wyszyńskiego bę-
dzie wspominał swojego patrona. 
O  godz. 9 w  kościele uniwersy-
teckim na  terenie kampusu im. 
ks. prof. Ryszarda Rumianka (ul. 
Wóycickiego 1/3) kard. Kazimierz 
Nycz odprawi Mszę św. Po  niej 
o godz. 11 odbędzie się uroczyste 
posiedzenie Senatu uczelni i wrę-
czenie doktoratu honoris causa 
ambasador RP przy Watykanie 
dr Hannie Suchockiej. 

U grobu sługi Bożego
28 maja będzie dniem piel-

grzymki duchowieństwa archidie-
cezji warszawskiej do grobu sługi 
Bożego kard. Stefana Wyszyńskie-
go w warszawskiej archikatedrze. 
O  godz. 12 nuncjusz apostolski 

w  Polsce abp  Celestino Miglio-
re odprawi uroczystą Mszę św., 
a po południu kard. Nycz udzieli 
święceń kapłańskich. W wielu pa-
rafiach zostaną odprawione Msze 
św. o beatyfikację kard. Wyszyń-
skiego połączone z kateche-
zami na jego temat.

Śladami prymasa
29 maja gimnazjaliści, 

starsza młodzież i 30-latko-
wie na Starym Mieście będą 
mogli wziąć udział w  grze 
miejskiej „4 godziny do Ko-
mańczy”. Gracze wcielą się 
w postacie z lat 50., pró-
bujące rozw ikłać 
tajemnice związane 
z uwięzieniem pry-
masa. Gra wyko-
rzystywać będzie 
technologię SMS-
ową, jak również 
tradycyjne karty 
do gry i stro-
je z  epoki. 

Natomiast 4 czerwca każdy będzie 
mógł wziąć udział w rodzinnym 
rajdzie prymasowskim, którego 
trasa powiedzie z Pałacu Arcybi-
skupów Warszawskich, przez Stare 
Miasto, do pomnika kard. Stefana 
Wyszyńskiego na  Krakowskim 
Przedmieściu. „Proces beaty-

fikacyjny toczy  się wartkim 
tempem” – mówił w marcu dla 
KAI kard. Nycz. Prace nad opra-
cowaniem tzw. positio, zawie-

rającego m.in. kilkuset-
stronicowy życiorys 

i świadectwa o świę-
tości zebrane w toku 
procesu, potrwają 
jeszcze około 2–3 
lat. Kard. Nycz za-
chęcał do  modli-
twy o niezbędny 
dla beatyfikacji 
cud za  wsta-

wiennictwem 
Prymasa Ty-
siąclecia. 
 jjw

W 30. rocznicę śmierci Prymasa Tysiąclecia

Módlmy się o cud

Jan Paweł II jeszcze czeka na twoje zdjęcie

Teraz portret w muzeum
Nie zdążyłeś przesłać zdjęcia do 
portretu beatyfikacyjnego, od-
słoniętego 1 maja na  portalu 
Świątyni Opatrzności Bożej? Nic 
straconego. Możesz znaleźć się 
na portrecie wirtualnym.

P ortret powstanie w przyszłym 
Muzeum Jana Pawła II i Pry-

masa Wyszyńskiego. Ci, którzy 
nie przesłali swojego zdjęcia do ol-
brzymiego portretu beatyfikacyj-
nego polskiego papieża, 1 maja tego 
pożałowali. Wizerunek, składają-
cy się z ponad 105 tys. zdjęć, wyglą-
dał imponująco, chociaż odszuka-
nie tego jednego, jedynego zdjęcia 
z tysięcy było prawie niemożliwe. 

– Cieszymy się, że idea budowy 
wielkiego portretu Jana Pawła II 
spotkała się z tak wielkim zainte-
resowaniem Polaków i połączyła 
ludzi w różnym wieku – dzięko-
wał po odsłonięciu Piotr Gaweł, 
prezes Centrum Opatrzności Bo-
żej. – A tych, którzy widząc wiel-

ki portret żałują, że nie przesłali 
swego zdjęcia, informuję, że mają 
szansę stać się częścią portretu wir-
tualnego, który będzie eksponatem 
w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa 
Wyszyńskiego. Fotografie można 
nadsyłać jeszcze do 30 maja.

Żeby stać się częścią papieskie-
go portretu, trzeba wysłać SMS 
o treści „P” (jak „Portret”) na nu-

mer: 72551. Koszt SMS-a to 2 zł plus 
VAT. W odpowiedzi dostaniemy 
na komórkę informację, jak wysłać 
zdjęcie oraz odpowiedni kod. A bę-
dziemy to mogli zrobić, wysyłając 
MMS-a lub też za pośrednictwem 
strony: www.portretjp2.pl. Nie-
zależnie od tego, czy skorzystamy 
z komórki czy z internetu, pamię-
tajmy, żeby podać swoje imię i na-

zwisko. Dzięki temu już na gotowej 
mozaice-portrecie będzie można 
zlokalizować nasze zdjęcie. 

Dochód z przesłanych SMS-ów 
zostanie przeznaczony na budowę 
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa 
Wyszyńskiego, które znajdzie się 
w  obrębie kompleksu Świątyni 
Opatrzności Bożej, 26 metrów nad 
ziemią. Ekspozycja zajmować bę-
dzie około 2 tys. mkw. Obok głów-
nej przestrzeni wystawienniczej 
znajdą się: sala multimedialna, kon-
ferencyjna, specjalna przestrzeń 
dziecięca oraz sklepik z pamiątka-
mi i zaplecze techniczne wystawy. 
 Joanna Jureczko-Wilk
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Portret wirtualny 
będzie jeszcze większy od tego, 
który rozwieszono 1 maja 
na filarach Świątyni 
Opatrzności Bożej. Stworzy go 
jeszcze większa liczba czcicieli 
nowego błogosławionego
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F igura w głównym ołtarzu 
ma 2,5 metra wysokości. 
Kustosz sanktuarium 
podkreśla z dumą, że to naj-

większy wizerunek Matki Bożej Fa-
timskiej w Polsce. Biskupia korona, 
na którą w ciągu miesiąca kosztow-
ności złożyło blisko 500 osób, na-
łożona została 13 września 2008 r. 
przez kard. Kazimierza Nycza.

– Matka Boża wybrała sobie 
to miejsce – mówi proboszcz i ku-
stosz ks. Roch Walczak.

Kiedy otrzymał polecenie 
wybudowania kościoła w szcze-
rym polu na  ursuskim osiedlu 
Niedźwiadek, miał zaledwie 39 
lat, w tym 13 lat kapłaństwa. Bu- 
dowa pochłonęła milion cegieł 
i ponad 130 ton stali zbrojeniowej. 
Czasy były takie, że  na  pierw-
sze ogłoszenie z prośbą o pomoc 
przy budowie stawiło się 90 osób. 
Szybko powstała więc pierwsza 
kaplica, a później okazała, jasna 
świątynia. Dookoła kościoła do za-
gospodarowania było 8 tys. me-
trów kwadratowych ziemi. Dziś 
to jeden z piękniejszych parafial-
nych ogrodów.

– Kościelny ma co  robić – 
uśmiecha się proboszcz.

W 2007 r. wokół sanktuarium 
zaczęła wyrastać niezwykła dro-
ga krzyżowa. Na wysokich postu-
mentach stanęły pierwsze figury: 
mosiężne rzeźby artysty Marka 
Benewiata z Tarnowa. Wzbudzają 
zachwyt nie tylko mieszkańców, 
którzy przechodzą przez kościel-
ny teren na drugą stronę osiedla. 
Ostatnią gotową stację poświęci  
13 maja abp  Celestino Migliore, 
nuncjusz apostolski w Polsce, który 
będzie przewodniczył uroczysto-
ściom fatimskim.

Wierni codziennie zatrzymu-
ją się też przed kapliczką, pierwszą 
poza Portugalią zbudowaną według 
planów Fatimskiego Ruchu Maryj-
nego, który ofiarował dla niej figu-
rę. Matka Boża Fatimska wyrusza 
stąd raz w roku, 13 maja, w procesji 
ulicami parafii. Procesje różańcowe 
prowadzą przebrane za Francisz-
ka, Hiacyntę i Łucję dzieci. Obok 

nich niesione są  relikwie dzieci 
fatimskich, które można ucałować 
po uroczystościach.

– Co roku w tych procesjach 
uczestniczy coraz więcej osób. 
Szczególnie spoza parafii – mówi 
ks. Roch Walczak.

W  parafialnych księgach 
jest coraz więcej świadectw łask 
otrzymanych w sanktuarium, tak-
że fizycznych uzdrowień za przy-
czyną Matki Bożej Fatimskiej. 
Jedno z nich, podpisane imieniem 
i nazwiskiem, dotyczy ustąpienia 
nowotworu prostaty. Podczas nabo-
żeństw wierni składają też kartecz-
ki z prośbami za wstawiennictwem 
Jana Pawła II: o pracę, o nawróce-
nie, za  zmarłych. O  związkach 
sanktuarium z Papieżem Polakiem 
przypominają również słowa epi-
tafium na frontonie sanktuarium, 
wypowiedziane 13 maja 1982 r. w za-
wierzeniu Matce Bożej w Fatimie 
w rok po zamachu: „Niech jeszcze 
raz objawi się w dziejach świata 
nieskończona potęga miłości mi-
łosiernej! Niech powstrzyma zło! 
Niech przemieni sumienia! Niech 
w Sercu Niepokalanym odsłoni się 
dla wszystkich światło nadziei!”.

Od 2007 r. w kościele, na prawej 
ścianie, przechowywany jest też 
fragment pasa nowego błogosławio-
nego, podarowany przez kard. Sta-
nisława Dziwisza.

– Przez sześć lat modliliśmy się 
o tę beatyfikację. Teraz będziemy 
prosić, by szybko został świętym 
– zapewnia kustosz sanktuarium. 

Strona internetowa sanktuarium: 
www.smbfat.pl, e-mail: smbfat@
poczta.onet.pl. Dojazd autobusami 
do pętli ursus-Niedźwiadek:  
187, 401 lub 517.

Warszawska 
Fatima

Sanktuarium na Niedźwiadku. Powstało 
jako wotum dziękczynne za uratowanie 
życia Jana Pawła II w zamachu 
sprzed 30 lat. W maju uliczkami osiedla, 
a później wokół sanktuarium idą procesje 
różańcowe, które gromadzą z roku 
na rok coraz więcej osób spoza parafii.

tekst i zdjęcia
Tomasz Gołąb

tgolab@goscniedzielny.pl

– Ludzie garną się do tego 
miejsca, by szukać 
schronienia pod płaszczem 
Matki Bożej Fatimskiej,  
tej samej, która ocaliła  
Jana Pawła II przed kulami  
Alego Agcy – mówi  
ks. Roch Walczak

Kościół na Niedźwiadku 
jest wotum dziękczynnym 
wiernych za cudowne 
ocalenie życia Ojca Świętego 
13 maja 1981 r.
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Z kustoszem 
sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej 
ks. Rochem 
Walczakiem 
rozmawia 
Tomasz Gołąb

Tomasz Gołąb: Parafia Matki 
Bożej Fatimskiej była jedną 
z pierwszych w Polsce, które po-
wstały po wydarzeniach na Placu 
Świętego Piotra sprzed 30 lat.
Ks. Roch Walczak: – Pracowałem 
wówczas w parafii Matki Bożej Kró-
lowej Świata. I tam przeżywałem 
z wiernymi dramatyczne chwile 
po tym, gdy dotarła do nas wiado-
mość o zamachu. Złożyłem wtedy 
publiczne ślubowanie, że jeśli Bóg 
ocali życie papieża, a ja otrzymam 
z kurii polecenie budowania kościo-
ła, to będę budował go jako wotum 
wdzięczności złożone Matce Naj-
świętszej. Za to, że w najtrudniej-
szych sekundach życia Jana Pawła II 
obroniła go przed kulą zamachow-

ca. Rok później mogłem już zacząć 
wypełniać do zobowiązanie.

Orędzie fatimskie, zapowiada-
jące kres komunizmu, nie mo-
gło się jednak podobać władzom.

– Dlatego uważam, że  tylko 
cudem udało się umieścić w tym-
czasowej kaplicy drewnianą fi-

gurę Madonny – Pani Fatimskiej, 
wyrzeźbionej przez mieszkańca 
nowo powstałej parafii Jana Buł-
kę którą pobłogosławił Jan Paweł 
II w Watykanie w 1985 r. Przez 15 
lat figura nawiedzała wszystkie 
rodziny w  parafii. Orędzie fa-
timskie od początku było bliskie 
robotnikom, którzy zamieszkali 
na Niedźwiadku. To przecież straj-
ki w pobliskich zakładach „Ursus” 
były kilka lat wcześniej motorem 
zmian, które doprowadziły do re-
wolucji „Solidarności”.

Tych cudów było pewnie więcej…
– W sensie duchowym jednym 

z  najważniejszych momentów 
w historii parafii była chwila, gdy 
w 1991 r. w górnym kościele stanęła 
największa w Polsce, licząca 2,5 me-
tra wysokości, figura Matki Bożej 
Fatimskiej, ofiarowana przez Ruch 
Maryjny z Fatimy. Dla nas to figu-
ra bezcenna, bo poświęcona przez 
Jana Pawła II 9 czerwca 1991 r., pod-
czas jego IV pielgrzymki do Polski. 
Przed tą figurą dokonało się wiele 
duchowych uzdrowień, ale w pa-
rafialnych księgach zapisano także 
świadectwa uzdrowień fizycznych.

Dla mnie jednak największym 
cudem jest fakt, że ludzie wciąż 
chcą tu błagać przez pośrednic-
two Maryi o  potrzebne łaski. 
Od intronizacji obrazu Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy, 16 stycz-
nia 1983 r., co środę odprawiana 
jest nowenna do Matki Bożej. Co-
dziennie pod przewodnictwem 
księdza wierni klękają w kościele 
do koronki i modlitwy różańcowej. 
Codziennie od godz. 17 do 18 trwają 
też na adoracji. Od 13 czerwca 1989 
roku każdego dnia jest odmawia-
ny Różaniec pod przewodnictwem 
księdza, a trzynastego dnia mie-
siąca, od maja do października – 
w rocznicę objawień Matki Bożej 
w Fatimie – wierni licznie uczest-
niczą w  skupieniu i  modlitwie 
oraz w uroczystej Mszy świętej 
z  okolicznościowym kazaniem. 
I zawsze jest ich wielu. Dla mnie 
to fenomen. Myślę, że głównie dla-
tego w 2006 r. kard. Józef Glemp, 
prymas Polski, zgodził  się pod-
nieść świątynię na Niedźwiadku 
do godności sanktuarium. I dla-
tego ponad sto razy przekraczali 
progi tej świątyni biskupi. 
 •

Modlitwa jest cudem największym 

Nie przestaje mnie 
zadziwiać, że tylu ludzi 
nie ustaje w modlitwie 
w tym sanktuarium 
– mówi ursuski kustosz

Koronacja MB Fatimskiej na Bródnie
15 maja o godz. 15.30 w parafii matki bożej różańcowej 
na bródnie (ul. Wysockiego 8) abp Henryk Hoser nałoży korony 
biskupie na figurę matki bożej Fatimskiej, przechowywaną 
w bocznym ołtarzu kościoła. matka boża ma czarne oblicze i biały 
płaszcz. Pochyla się, jakby wręczała wiernym różaniec. Figurę 
7 października 1960 r. podarował parafii, „jako dar dla stolicy 
i za ofiarność wiernych”, Prymas tysiąclecia. kard. Wyszyński 
otrzymał ją od Polaków mieszkających w Hiszpanii i od katolików 
z Portugalii. „Niech króluje ona u was w takiej postaci, w jakiej 
zjawiła się w Fatimie, jako królowa różańcowa. 
tam przyszła do prostych dzieci wiejskich, niech 
więc pozostanie wśród pracowitego i ofiarnego 
ludu Nowego bródna na przedmieściach 
stolicy, jako jego najlepsza matka, opiekunka 
i Wspomożycielka” – napisał w specjalnym 
dekrecie Prymas tysiąclecia. kard. Stefan 
Wyszyński, przekazując figurę, prosił, by 
wierni z parafii na bródnie cenili sobie ten dar: 
„otoczcie go miłością w częstych modlitwach 
różańcowych”. – ludzie garną się do różańca. 
grupa wiernych odmawia go codziennie przed 
figurą, po mszy św. o godz. 8 – mówi proboszcz 
parafii ks. Stanisław Wołosiewicz. rok temu 
w parafii obchodzono setną rocznicę pierwszej 
mszy św. w kościele na bródnie. 

Autorem figur drogi krzyżowej jest tarnowski artysta Marek 
Benewiat
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Jak stolica może  
stać się miastem 
bardziej przyjaznym 
dla kobiet? Hanna 
Gronkiewicz-Waltz 
zaprasza do dyskusji 
na ten temat.

W maju ruszył cykl spotkań 
otwartych dla mieszkań-

ców, a dokładniej – dla kobiet, bo 
to głównie one mają powiedzieć, 
co chciałaby zmienić, by w mieście 
żyło się im lepiej i łatwiej. Przycho-
dzą na nie przedstawiciele samo-
rządu, Sejmu, organizacji działają-
cych na rzecz kobiet oraz eksperci 
z wielu dziedzin. 

Pierwsza debata z cyklu „War-
szawa dla kobiet” już się odbyła 
i dotyczyła kobiet aktywnych zawo-
dowo, godzących życie zawodowe 
z rodzinnym. Kolejną – o problemie 
kobiet pracujących poza tradycyj-
nie pojmowanym rynkiem pracy, 
czyli wychowujących dzieci czy 
opiekujących się bliskimi niepeł-
nosprawnymi, starszymi – zapla-
nowano na 18 maja. Z kolei 23 maja 
będzie okazja, by poznać przykłady 

aktywności kobiet 60+ oraz wspól-
nie zastanowić się, jak rozwiązać 
problemy seniorów. O kłopotach 
młodych mam będzie mowa 25 
maja. Wtedy też będzie można 
ocenić, jak samorząd wypełnia za-
lecenia ustawy o formach opieki 
nad dziećmi do lat trzech.

Każde spotkanie rozpoczyna 
się od przedstawienia działań 
w Warszawie w omawianym te-
macie, zaprezentowania dobrych 
praktyk z innych polskich miast 
i z zagranicy, a także polskich ram 
prawnych. Debaty odbywają się 
o godz. 17 w Pałacu Ślubów przy pla-
cu Zamkowym 6. Sala jest dostępna 
dla osób niepełnosprawnych. Na 
czas rozmów mamy mają do dys-
pozycji miejsce do przewijania 
maluchów i kącik zabaw.

Inicjatorkami projektu „War-
szawa dla kobiet” są prezydent 
Hanna Gronkiewicz-Waltz, po-
słanka Agnieszka Kozłowska-Ra-
jewicz oraz przewodnicząca Rady 
m.st. Warszawy Ewa Malinowska-
Grupińska. Projekt będzie trwał 
rok, a propozycje tematów debat 
i zgłoszenia udziału w projekcie 
można przesyłać na adres e-mail: 
warszawadlakobiet@um.warsza-
wa.pl. wb

Ratusz pyta i słucha

Co chcecie zmienić w Warszawie?

Dekalog według 
Jana Pawła II
„10 słów i 1 Historia” 
to cykl debat, które 
odbędą się z  okazji 
20. rocznicy papie-
skiej pielgrzymki 
do Polski, w  czasie 
której Jan Paweł II rozważał wska-
zania Dekalogu. Spotkania odbędą 
się w kinie „Alchemia” przy ul. Jezu-
ickiej 4 od 19 do 24 maja, począ-
tek codziennie o godz. 18. Będzie im 
towarzyszyła projekcja fragmentów 
papieskich przemówień oraz odcinki 
cyklu filmowego „Dekalog” Krzyszto-
fa Kieślowskiego. W pierwszym dniu 
o. Maciej Zięba i Marek Jurek przypo-
mną słowa papieża, wypowiedziane 
w 1991 r. w Koszalinie („Nie będziesz 
miał bogów cudzych przede Mną”). 

20 maja spotkanie („Nie zabijaj”) roz-
pocznie się wykładem s. prof. Barba-
ry Chyrowicz o etyce życia w ujęciu 
Jana Pawła II. W dyskusji po nim 
wezmą udział: ks. Jan Kaczkowski, 
s. Konsolata Marciniak, Magdalena 
Dakowska i  Zbigniew Nosowski. 
W kolejnym dniu Paweł Juchniewicz, 
Ireneusz Jabłoński i ks. Krzysztof 
Wolski będą dyskutować o papieskiej 
homilii  z Radomia („Czcij ojca swego 
i matkę swoją”). Niedzielne spotkanie 
– z tematem: „Nie cudzołóż” – popro-
wadzą o. Ksawery Knotz, dr Aneta 
Gawkowska oraz Justyna i Wojciech 
Janiccy. W dyskusji o przykazaniu 
„Nie kradnij” 23 maja wezmą udział 
trzej profesorowie: Zbigniew Staw-
rowski, Wojciech Sadurski i o. Jacek 
Salij OP. Na zakończenie cyklu, 
24 maja, o przykazaniu „Nie mów 
fałszywego świadectwa” rozmawiać 

będą: Ewa Czaczkowska, Barbara 
Sułek-Kowalska, ks. Artur Stopka 
i Tomasz Żukowski. Wśród Czytel-
ników, którzy do 16 maja prześlą do 
nas e-maila z dopiskiem „Festiwal”, 
rozlosujemy 5 bezpłatnych wejśció-
wek na koncert „Debiuty”.

Chrześcijańskie 
granie
20 i 21 maja w Cen-
trum Kultury „Do- 
bre Miejsce”, przy ul. 
Dewajtis 3, odbędzie 
się przegląd solistów, 
zespołów muzycz-
nych, chórów i scholi 
parafialnych. Ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród będzie miało 
miejsce podczas koncertu galo-
wego 29 maja, który towarzyszyć 

będzie Marszowi dla Życia i Rodzi-
ny. 21 maja o godz. 17 będzie można 
posłuchać koncertu „Debiuty 2011”. 
Na scenie pojawią się m.in. zespo-
ły: Anielsi, Love Story, Pora Wiatru 
i Surr-Exit. 

Chóry 
mają głos
VI Festiwal Muzyki 
Chóralnej „Mater 
Misericordiae” od- 
będzie się 28 maja 
w kościele Miłosier-
dzia Bożego, przy ul. 
11 Listopada 4 w Ząb-
kach. Początek przesłuchań o godz. 
10. Zwycięzców tej edycji festiwalu 
poznamy po Mszy świętej odprawio-
nej o godz. 18. Potem będzie można 
posłuchać koncertu laureatów. •

Czego warszawiankom brakuje do szczęścia? Debaty na ten temat 
zakończą się za rok 

zaproszenia

pod
patronatem
„Gościa”

pod
patronatem
„Gościa”

pod
patronatem
„Gościa”
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Miasto chce wyremontować zabytek

Bocznokołowiec na Wiśle
Zbudowany sto lat 
temu w Petersburgu 
statek z napędem 
bocznym znów 
ma kursować 
po Wiśle. Być może 
już w 2012 r. będzie 
nim można popłynąć 
na przykład 
na pięciodniową 
wycieczkę 
do Kazimierza 
Dolnego.

B ocznokołowiec „Lubecki” miał 
burzliwą historię: przeżył pięć 

nazw, kilkunastu właścicieli i dwie 
wojny. Woził naftę, paliwo do nie-
mieckich statków oraz żywność. 
W  1939  r. był zatopiony, potem 
wydobyty, znowu uszkodzony, 
remontowany, wreszcie zakopany 
bez silników na brzegu, by służyć 
przez prawie 30 lat jako restaura-
cja. W 2005 r. dzięki Hydrobudowie 
S.A. został wyremontowany w byd-
goskiej stoczni, a w 2009 r. prze-
kazany w darowiźnie Warszawie.

Bocznokołowiec, czyli statek 
z  napędem łopatkowym (działa 
podobnie jak w wodnym rowerze) 
może znowu zacząć pływać. Po re-
witalizacji będzie wozić turystów 
na  krótkie, kilkudziesięciomi-
nutowe rejsy w Warszawie, albo 
kilkugodzinne, czy wręcz kilku-
dniowe rejsy w górę i dół rzeki. 
Będzie dysponować 150 miejscami 
i zapewniać rozrywkę na trasach 
od Płocka po Kazimierz. Miasto 
chce uruchomić go w partnerstwie 
publiczno-prywatnym. Wykorzy-
stanie 50-metrowej jednostki bę-
dzie ograniczone do okresów, gdy 

występują odpowiednie warun-
ki dla żeglugi, czyli przez około 
5 miesięcy w roku.

– Statek, jako jednostka o wy-
jątkowej wartości technicznej 
– konstrukcji przystosowanej 
do nawigacji po Wiśle, rzece bar-
dzo kapryśnej, to cenny zabytek. 
Mamy pięciu armatorów, którzy 
podjęliby się remontu i eksploata-
cji bocznokołowca. Do końca pół-
rocza prawdopodobnie rozstrzy-
gniemy postępowanie ofertowe, 
które zdecyduje o długości trwa-
nia umowy, nakładów inwesty-
cyjnych czy oczekiwanej dotacji 

ze strony miasta na dofinansowa-
nie biletów ulgowych – zapewnia 
Marek Piwowarski, pełnomocnik 
Warszawy ds. zagospodarowania 
nabrzeża Wisły.

Remont statku może kosztować 
nawet 4,5 mln zł. W pierwszy kurs 
mógłby wyruszyć już za rok. •

Święto rzeki
21 i 22 maja na nabrzeżu 
Wisły (Płyta Desantu przy 
ul. Solec) odbędzie się 
doroczna wodna impreza 
na Wiśle organizowana 
przez miasto oraz magazyn 
Sportów Wodnych i turystyki 
H2o. mieszkańcy Warszawy 
będą mogli odbywać 
krótkie rejsy po Wiśle, zaś 
na zorganizowane grupy, 
a także całe rodziny czekają 
spływy kajakowe. atrakcje 
będą również na lądzie – 
na nabrzeżu zaplanowano 
koncerty, wystawy 
i prezentacje polskich 
regionów turystycznych, 
sprzętu wodnego, pokazy 
ratownictwa, specjalności 
harcerskich, konkursy dla 
dzieci i dorosłych, ogrody 
zabaw, siatkówkę plażową 
oraz inne zabawy i gry 
terenowe. Po raz pierwszy 
rozegrany zostanie także 
„bieg Wisły”.

Bocznokołowiec „Lubecki” może wyruszyć w pierwszy rejs 
już w 2012 r.

Muzeum Powstania zaprasza dzieci

Na początek „Asiunia”
Książki dla dzieci i rodzinne gry 
miejskie – tak przyciągają naj-
młodszych zwiedzających.

R ocznie Salę Małego Powstań-
ca odwiedza ok. 16 tys. dzieci. 

Najmłodsi przychodzą na warsz-
taty plastyczne, muzyczne i  te-
atralne. Tematyka wojny powra-
ca potem w ich rozmowach. Jak 
opowiadać dzieciom o  wojnie? 
Jak przekazać im grozę i powagę 
tematu? Z tymi pytaniami zwraca-
li się do muzeum rodzice. Chcąc im 
pomóc, pracownicy skontaktowa-
li się z ośrodkami, które od dawna 
zajmują się edukacją dzieci o woj-
nie (Yad Vashem oraz The United 
States Holocaust Memorial Mu-
seum) i zaprosiło do współpracy 

wybitnych twórców literatury 
dziecięcej oraz psychologów. 
Efektem były dwa panele dysku-
syjne z udziałem ekspertów: „Jak 
rozmawiać z dziećmi o wojnie?” 
oraz „Po co rozmawiać z dziećmi 
o wojnie?”. Muzeum rozpoczęło 
też wydawanie książeczek.

Pierwszą, pt. „Asiunia”, będzie 
promowała miejska gra rodzin-

na. 14 maja o godz. 15 na Ochocie 
(dokładne miejsce rozgrywki 
będzie podane przy rejestracji: 
abosiacka@1944.pl). 
W  odnajdywanych 
miejscach uczestnicy 
będą poznawać posta-
cie, które pomogły 
dziewczynce w cza-
sie wojny: trzy szare 

wróżki, małą Elunię i  tygrysa, 
jej babcię i starszych braci. Razem 
z nimi uczestnicy wykonają zada-

nia i przejdą się do Sali 
Małego Powstańca 
w Muzeum Powstania 
Warszawskiego, gdzie 
będzie na nich czeka-
ła Asiunia – Joanna 
Papuzińska – bohater-
ka i  autorka książki. 
Wśród rodzin, które 
ukończą grę, zostaną 
rozlosowane egzem-
plarze książki. 

Za  miesiąc uka-
że się publikacja „Zaklęcie na »W«” 
Michała Rusinka, która również 
opowiada o wojnie widzianej ocza-
mi dziecka.   wb

Książka dla Czytelników
Wśród czytelników rozlosujemy trzy egzemplarze 
„asiuni”, ufundowane przez muzeum Powstania 
Warszawskiego. Prosimy o przesłanie e-maili (warszawa@
goscniedzielny.pl) z tytułem pierwszej książki napisanej przez 
Joannę Papuzińską, której muzą była… flanelowa pidżama jej córki. 
Na odpowiedzi czekamy do 20 maja.
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Gość warszawski

Najlepsi polscy wirtuozi przy 
instrumencie najwyższej klasy 
– w archikatedrze warszawskiej 
można na żywo posłuchać muzyki 
organowej.

J ak co roku w maju w warszaw-
skiej bazylice archikatedralnej 

św. Jana Chrzciciela (ul. Święto-

jańska 8) ruszył cykl koncertów 
organowych. Codziennie w połu-
dnie można posłuchać najlepszych 
polskich wykonawców. Koncert 
trwa ok. 25 minut. Podczas każde-
go wykonywany jest m.in. utwór 
legendarnego organisty katedry 
warszawskiej Mieczysława Surzyń-
skiego, za życia zwanego polskim 

Bachem. Po koncercie można zwie-
dzić podziemia i obejrzeć grobowce, 
m.in: arcybiskupów warszawskich, 
króla Stanisława Augusta Ponia-
towskiego, książąt mazowieckich, 
prezydentów Polski – Gabriela 
Narutowicza, Ignacego Mościckie-
go, Stanisława Wojciechowskiego, 
premiera Ignacego Jana Paderew-

skiego oraz laureata Nagrody Nobla 
Henryka Sienkiewicza.

Koncerty potrwają do 24 wrze-
śnia. Wejściówki w cenie 9 zł (do-
rośli) oraz 6 zł (młodzież i dzieci) 
są do kupienia bezpośrednio przed 
koncertem. Więcej szczegółów 
można znaleźć na stronie inter-
netowej: www.kapitula.org. jjw

Koncerty w archikatedrze

Wielcy przy wielkich organach

Spory o wartości”
130 tys. Pola-
ków uzależ-
nionych jest 
o d n a rko -
tyków. Czy 
propoz ycja 
odstąpienia 
od ścigania za posiadanie nie-
wielkiej ich ilości pomoże walczyć 
z narkomanią? O tym w audycji 
Moniki Mostowskiej „Spory 
o wartości” 15 maja o godz. 11.20 
w Radiu Warszawa na 106,2 FM 
i on-line na www.radiowarszawa.
com.pl.

Seniorom bezpłatnie
Warszawski oddział Stowarzysze-
nia „mali bracia Ubogich” zaprasza 
seniorów powyżej 65. roku życia 
do skorzystania z  bezpłatnych 
porad u  specjalistów. 16 maja 
będzie można porozmawiać z psy-

chologiem, a 24 maja z prawni-
kiem. Na wybraną konsultację 
należy się wcześniej umówić pod 
numerami 22 635 13 64 lub 501 13 
85 13 (od poniedziałku do piątku 
w godz. 9-17). Porady udzielane są 
w siedzibie Stowarzyszenia, przy 
ul. gen. Andersa 13, lok. 28.

Studenci pytają 
kardynała
17 maja o godz. 18.30 w sali kon-
ferencyjnej campusu głównego 
UW (Krakowskie Przedmieście 
24) odbędzie się kolejne spotka-
nie z cyklu „Studenci pytają”. Tym 
razem w ogniu pytań znajdzie się 
kard. Kazimierz Nycz.

Wojsko dziękuje
18 maja duszpasterstwo wojsko-
we będzie dziękować za beatyfika-
cję Jana Pawła II. O godz. 11 w kate-
drze polowej przy ul. Długiej 13/15 

zostanie odprawiona Msza św., 
a po niej będzie można wysłuchać 
koncertu Chóru Reprezentacyjne-
go Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego. 

Potęga optymizmu
Mistrzowska Akademia Miłości 
zaprasza 18 maja o godz. 19 na 
widowisko edukacyjne: „Kobieta + 
Mężczyzna i… potęga optymizmu”. 
Spotkanie odbędzie się w nowym 
miejscu: w Domu Kultury Świt, 
przy ul. Wysockiego 11. 

Spotkanie chórów
Z okazji 600-lecia parafii Nawie-
dzenia NMP na Nowym Mieście 
od 20 do 22 maja o godz. 19.30 
będzie można posłuchać warszaw-
skich chórów: „Cantate Domino” 
Politechniki Warszawskiej, 
Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego, Uniwersytetu War-

szawskiego, Kameralnego Zespołu 
Wokalnego Ars Antiqua, War-
szawskiego Chóru Międzyuczel-
nianego oraz Warszawskiego 
Zespołu Chorałowego.

Pielgrzymka 
po Mazowszu
Stowarzyszenie Pomocników 
Mariańskich zaprasza 21 i  22 
maja na pielgrzymkę po Mazow-
szu. W programie: udział w uro-
czystej Mszy św. na Mariankach 
u grobu bł. Stanisława Papczyń-
skiego, modlitwa w kaplicy zakon-
nej w Płocku, gdzie św. Faustyna 
Kowalska przeżyła objawienie 
Jezusa Miłosiernego, nawiedzenie 
Niepokalanowa w roku 70. rocznicy 
śmierci św. Maksymiliana Kolbe-
go oraz zwiedzanie zabytkowych 
świątyń w Czerwińsku i Goźlinie. 
Koszt: 150 zł. Bliższe informacje 
w biurze SPM na Stegnach lub pod 
nr. tel. 22 833 74 05. •

Piętnastego maja o godz. 16 abp 
Henryk Hoser nałoży złote 

korony na figurę Matki Bożej Fa-
timskiej, która znajduje się w ko-

ściele Matki Bożej Różańcowej na 
Bródnie (ul. Wysockiego 8). Ponad 
40 lat temu figurę do nowej wte-
dy świątyni podarował prymas 

Polski kard. Stefan Wyszyński.  
Również 15 maja o godz. 19 odbę-
dzie się koronacja obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej w kościele 
św. Tomasza Apostoła na Imieli-

nie (ul. Dereniowa 12). Koronacji 
dokona kard. Kazimierz Nycz. Od 
września ub. roku parafia przygo-
towuje się do uroczystości, odpra-
wiając nowennę. wb

zapowiedzi

Koronacje na Bródnie i Ursynowie

Królowo 
– módl się za nami

Dwie uroczystości w tym samym dniu, w dwóch 
warszawskich diecezjach. Warszawa zyska dwa 
koronowane wizerunki Maryi. ar
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