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Gdy Mojżesz zszedł 
z góry Synaj, powiedział 
do izraelitów: – Mam 
dwie wiadomości:  
dobrą i złą. dobra  
– utargowałem do 10.  
– A zła? – dopytują.  
– Szóste zostaje.

Przykazanie – „Nie cudzołóż” bu-
dzi wiele emocji i pytań. 22 maja 

w kinie Alchemia, przy Jezuickiej 4, 
odbyła się kolejna już debata z cyklu 
„10 słów – 1 historia”, zorganizowa-
nego z okazji 20. rocznicy pierwszej 
pielgrzymki Jana Pawła ii do wolnej 
Polski. Pomysł debat wyszedł z Cen-
trum Myśli Jana Pawła ii.

Tym razem debata dotyczyła Vi 
i  iX przykazania. Spotkanie roz-
poczęło się projekcją homilii Jana 
Pawła ii wygłoszonej w Łomży pod-
czas pielgrzymki do Polski w 1991 r. 
o tym, czy pożądanie jest czymś złym, 
czy Kościół ogranicza człowieka, jak 
mówić dzieciom o płciowości i dlacze-

go w dekalogu aż dwa przykazania do-
tyczą sfery seksualności, debatowali 
o. Ksawery Knotz oFMCap, dr Aneta 
Gawkowska oraz Justyna i Wojciech 
Jaźniccy, małżeństwo z 20-letnim 
stażem. Najwięcej trudności przy-
sporzyło gościom zrozumienie sło-

wa „pożądanie” w kontekście nauki 
papieża. – Rozbudzenie towarzyszy 
miłości, a Jan Paweł ii przestrzegał 
przed pożądliwością serca – wyjaśnił 
o. Knotz. Spotkanie zakończyło się po-
kazem filmu „dekalog iX” Krzysztofa 
Kieślowskiego. Agata ślusarczyk

Mejd in Czajna

ogromna plansza do gry w chiń-
czyka z  żywymi osobami za-

miast pionków stanęła przy wejściu 
na pl. zamkowy. Każdy mógł przy-
łączyć się do zabawy, symbolicznie 
rzucając kostką. W trakcie gry przez 
megafon podawane były informacje 
na temat prześladowanego w Chinach 
Kościoła. – W prosty sposób chcieli-
śmy zainteresować warszawiaków 
problemami wyznawców Chrystu-
sa w Chinach i zaprosić do wspólnej 
modlitwy w tej intencji – mówi Mar-
cin Skłodowski z diakonii Misyjnej 
Ruchu światło–Życie, organizatora 
akcji „Mejd in Czajna”. Podczas hap-
peningu można było skosztować 
tradycyjnego, chińskiego ciasteczka, 
wziąć udział w quizie oraz zawodach 
w jedzeniu pałeczkami. Ruch świa-
tło–Życie od trzech lat organizuje dla 
młodych Chińczyków rekolekcje oa-
zowe w Polsce. •
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Plac zamkowy, 22 maja 2011. uliczny happening miał zwrócić uwagę na problemy 
prześladowanego Kościoła w Chinach
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– o ludzkiej płciowości trzeba mówić pozytywnie, bo to wielki dar 
od boga – przekonywał o. Ksawery Knotz

Polska woła  
o ludzi sumienia.  

Pod tym hasłem  
29 maja odbędzie się 
Marsz dla Życia 
i Rodziny.  
Spotykamy się 
o godz. 12 pod 
pomnikiem Kopernika 
na Krakowskim 
Przedmieściu, by 
w kolorowym i wesołym 
marszu afirmacji dla 
życia spędzić czas miło 
i rodzinnie w ogrodzie 
Krasińskich. Tydzień 
później w Wilanowie 
odbędą się uroczystości 
związane ze świętem 
dziękczynienia. 
Podobnie jak w ubiegłym 
roku po beatyfikacji 
ks. Jerzego ulicami 
Warszawy przejdzie 
z relikwiami Jana  
Pawła ii wielka procesja. 
Warto być i tu, i tu.

debata o seksualności 

błogosławieni czystego serca ww
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4 i 5 czerwca w Wilanowie

Powiedz „dziękuję”
Na początku czerwca 
do Warszawy 
przybędą relikwie 
krwi Jana Pawła ii. 
W białym Marszu 
ulicami stolicy 
zostaną przeniesione 
do świątyni 
opatrzności 
bożej, gdzie po raz 
czwarty będziemy 
przeżywać dzień 
dziękczynienia.

Podobna procesja miała miejsce 
w ubiegłym roku, po beaty-

fikacji ks.  Jerzego Popiełuszki. 
Wówczas z  placu Piłsudskiego 
do Wilanowa w kilkugodzinnej 
pielgrzymce z relikwiami męczen-
nika głównymi ulicami Warszawy 
przeszło kilkanaście tysięcy ludzi. 
okazją do ponownego pielgrzymo-
wania do świątyni opatrzności 
bożej będzie dziękczynienie za be-
atyfikację Jana Pawła ii. W procesji 
będą niesione jego relikwie, które 
dzień wcześniej dotrą do Warsza-
wy. uroczystości przed świątynią 
rozpoczną się w sobotę 4 czerwca. 
Na placu przed budowaną świąty-
nią spotka się młodzież ze wszyst-
kich parafii archidiecezji. W godz. 
17–20.30 razem z duszpasterzami 
wezmą udział w programie ewan-
gelizacyjnym, pokazującym życie 
Jana Pawła ii i kard. Stefana Wy-
szyńskiego.organizatorzy obiecują 
dobrą muzykę, taniec i ciekawych 
gości, m.in. ks. Marka dziewięckie-
go, Tomasza Terlikowskiego oraz 
zespoły „30 Synów i 40 Wnuków 
jeżdżących na 70 oślętach”, „Mise-
ricordia Gospel Group” i Waldka 
bieniaka z  zespołem. Punktem 
kulminacyjnym będzie procesja 
z Najświętszym Sakramentem.

biały Marsz, czyli dziękczynna 
procesja z pl. Piłsudskiego do Wi-
lanowa, rozpocznie się 5 czerwca 
o godz. 8 rano. Na ostatnim od-
cinku, od kościoła św. Antoniego 
Marii zaccarii, do procesji dołączą 
prezydenci i burmistrzowie miast 
papieskich. Gdy pielgrzymi ok. 

godz. 12 dotrą na świątynny plac, 
rozpocznie  się Msza św. dzięk-
czynna za beatyfikację Jana Pawła 
ii, celebrowana przez abp. Celestino 
Migliore – nuncjusza apostolskiego 
w Polsce i przedstawicieli episko-
patu Polski. Po niej otwarte zosta-
nie miasteczko zabaw dla dzieci, 
a do godz. 21 wokół świątyni będą 
odbywać się występy artystów, 
m.in. Arki Noego, leszczy, Pectus, 
Kasi Cerekwickiej, Pauliny bisztygi 
i izabeli Kopeć.

od godz. 14 będzie także moż-
liwość zwiedzania Panteonu 
Wielkich Polaków i cichej adoracji 
relikwii Jana Pawła ii, które na ra-
zie zostaną umieszczone w dolnej 
świątyni. o godz. 15 zaplanowano 
wypuszczenie do nieba baloników 
„dziękuję”, zawierających podzię-
kowania wiernych nadsyłane za po-
średnictwem portalu www.dzieku-
je.pl. z okazji dnia dziękczynienia 
kuria warszawska przygotowuje 
także list do Rodzin, z zaprosze-
niem do rozważania w domach ad-
hortacji apostolskiej ojca świętego 
Jana Pawła ii „Familiaris consortio”. 
W Namiocie Spotkania ustawio-
nym przy świątyni opatrzności 
bożej będzie wystawa „10 powodów, 
dla których Jan Paweł ii jest świę-
ty”. Spotkanie zakończy się o godz. 
21.30 pokazem nowej iluminacji 
świątyni. Tomasz Gołąb

Potrzeba nam ich przykładu

Spotkamy się na Polach Wilanowskich, aby przy 
budowanej świątyni narodowego wotum wdzięczności 
bogu przeżywać po raz czwarty święto dziękczynienia 
bożej opatrzności. Jednocząc się w modlitwie z wiernymi 
zgromadzonymi w swoich parafiach, w całej ojczyźnie, 
będziemy dziękować za wielkie dzieła bożej dobroci 

i miłości. Naszą wdzięczność wypowiemy Panu bogu i ludziom – 
najbliższym i tym nieznanym. W tym roku będziemy szczególnie 
dziękować Panu bogu za dwóch największych Polaków XX wieku: 
ojca świętego Jana Pawła ii i Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana 
Wyszyńskiego. (…) W kontekście wyznaczonym przez niedawną 
beatyfikację Jana Pawła ii i zbliżającą się 30. rocznicę śmierci 
kard. Stefana Wyszyńskiego warto zauważyć, że miłością obu tych 
wielkich Pasterzy był Chrystus, Kościół, Matka boża i człowiek. 
Myślę, że w tym zawiera się cała istota życia chrześcijańskiego 
i droga do świętości. Ci wielcy i święci Polacy uczą nas, jak wspólnie 
zabiegać o dobro Kościoła, człowieka, rodziny i Polski. obaj byli 
wielcy i święci, obaj zatroskani o dzień dzisiejszy i przyszłość. Mimo 
różnicy wieku, doświadczenia i poglądów, nadrzędną była dla 
nich wspólna troska o sprawy, którym razem służyli. świadomość 
służby człowiekowi, Kościołowi i ojczyźnie prowadziła 
ich do współpracy i wzajemnego ubogacania się po to, aby 
ubogacać innych. obaj byli wielkimi patriotami. Na ich mądrym 
współdziałaniu i wzajemnej jedności bardzo wiele zyskała nasza 
ojczyzna i Kościół. Jakże bardzo nam i Polsce potrzeba obecnie 
takiego przykładu jedności, jaki oni pozostawili. (…)
Na radosny trud pielgrzymowania do świątyni opatrzności bożej 
wszystkim z serca błogosławię.

† Kazimierz Kardynał Nycz
arcybiskuP meTroPoliTa warszawski

(ze słowa Metropolity Warszawskiego przed dniem dziękczynienia)

Na ostatnim odcinku do procesji dołączą prezydenci i burmistrzowie miast papieskich
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świętość się nie starzeje

Chrześcijańskie Granie
FesTiwal. zespół Pobudka z Cele-
stynowa zdobył pierwszą nagrodę 
w  Przeglądzie Chrześcijańskie 
Granie w  kategorii zespołów 
muzycznych do  lat 16. Wyróż-
nienia w tej kategorii otrzymały 
także warszawskie zespoły: Stru-

myczek ze Szkoły Podsta-
wowej nr 342 oraz Kefas 
z Publicznego Gimnazjum 
im. ks. Piotra Skargi. Wśród 
zespołów powyżej 16. roku życia 
nagrodę otrzymała Akademia Nie-
biańskich Rytmów, a wyróżnienia: 

Magdalena i Jakub Kiersi-
kowscy oraz chór Accentus 
z parafii św. Huberta w zale-
siu Górnym. W  kategorii 

solistów nagrodę otrzymała Aga-
ta Hermanowicz, a wyróżnienia: 
Monika zawadzka i  Agnieszka 
ostrowska. Przegląd odbył się 20 
maja w dobrym Miejscu na bie-
lanach. dzień później podczas 
Koncertu debiuty 2011, jury przy-
znało nagrodę zespołowi Anielsi. 
Nagroda publiczności powędrowa-
ła z kolei w ręce zespołu love Story 
za piosenkę „Talitha Kum”. Finał 
przeglądu będzie podczas Marszu 
dla Życia, który 29 maja o godz. 12 
wyruszy od pomnika Kopernika 
do ogrodu Krasińskich na Piknik 
Rodzinny. tg

pod
patronatem
„Gościa”

odPusT. blisko 3 tys. osób uczest-
niczyło w uroczystościach odpu-
stowych ku czci św. Andrzeja 
boboli, które odbyły się 16 maja w 
jego sanktuarium przy ul. Rako-
wieckiej. Koncelebrowanej przez 
kilkudziesięciu księży Mszy św. 
przewodniczył kard. Stanisław 
dziwisz, metropolita krakow-
ski. Kardynał Kazimierz Nycz 
przedstawił sylwetkę świętego. 
– W Wilnie przejął się słowami 
Chrystusa z Wieczernika: „ojcze 
spraw, aby byli jedno, aby świat 
uwierzył, żeś Ty Mnie posłał”. 
Andrzej bobola dla jedności 
Kościoła katolickiego poświę-
cał całe swoje życie i nauczanie. 

został zabity, przelał krew, w 
trosce o jedność ludzi między 
sobą i jedność ludzi w Chrystu-
sowym Kościele. Po kanonizacji 
w roku 1938, jego powrót do Pol-
ski przez europę stał się wielką 
manifestacją wiary – powiedział 
metropolita warszawski. W homi-
lii kard. dziwisz mówił, że świę-
tość Andrzeja boboli nie starzeje 
się, jaśnieje pełnym blaskiem. 
Porównał św. Andrzeja bobolę 
do bł. Jana Pawła ii. – obaj byli 
latoroślami głęboko wszczepiony-
mi w krzew winny, Jezusa Chry-
stusa. To on stał się największą 
przygodą i miłością w ich życiu 
– powiedział kard. dziwisz. łk

Koncerty mistrzów

kobyłka. Już po raz 
czwarty w kościele 
świętej Trójcy w Kobył-
ce można było posłuchać 
wirtuozów, uczestniczą-
cych w Międzynarodo-
wym Festiwalu „Perła baroku”. Na 
zaproszenie Anny Szarek-lisiewicz 
co roku na koncerty do barokowe-
go wnętrza świątyni w Kobyłce 
przyjeżdżają największe gwiazdy 
muzyki klasycznej, barokowej, 
jazzu i world music. Tegoroczną 
edycją zainaugurował prof. Marek 
Toporowski – klawesynista, organi-
sta i dyrygent – jeden z najbardziej 
znanych wykonawców muzyki daw-
nej w Polsce. Publiczność miała też 
okazję posłuchać podróżnika Wła-
dysława Grodeckiego, który czte-
rokrotnie samotnie okrążył ziemię. 
Podczas koncertów odbyła się loteria 
na rzecz Fundacji dzieciom „zdążyć 
z pomocą”. wb

uW pierwszy, politechnika – trzecia
rankinG uczelni. W rankingu 
wyższych uczelni, ogłoszonym 19 
maja w Warszawie przez Fundację 
edukacyjną „Perspektywy”, pierw-
sze miejsce zajął uniwersytet War-
szawski. Jury oceniało m.in. prestiż, 
potencjał naukowy, efektywność 
naukową, warunki studiowania, 
umiędzynarodowienie i innowa-
cyjność. zaraz za uW uplasował się 
uniwersytet Jagielloński, a na trze-
cie miejsce awansowała Politech-
nika Warszawska. Szkoła Główna 
Handlowa zajęła 9. miejsce, War-
szawski uniwersytet Medyczny – 
19., a Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego – 22. Nieco niżej na liście 

znalazły się Akademia leona Koź-
mińskiego i Wojskowa Akademia 
Techniczna. uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego spadł na 41. 
miejsce, a na 46. – Polsko-Japońska 
Wyższa Szkoła Technik Kompute-
rowych.  jjw

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

Podczas Koncertu debiutów publiczności najbardziej podobała się 
piosenka „Talitha Kum” zespołu love Story
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Joscho Stephan, który 
wystąpił w Kobyłce 
19 maja, jest zapraszany 
na największe festiwale 
gitarowe świata

pod
patronatem
„Gościa”Relikwiarz  

Jana Pawła ii

uroczystości przewodniczył kard. Stanisław dziwisz

Relikwiarz, który w białym 
Marszu w święto dziękczy- 
nienia zostanie przeniesiony 
do świątyni opatrzności 
bożej, ma kształt okrągłego 
kryształu z przestrzenią  
w kształcie kropli
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Seminaryjny refektarz. 
W  posrebrzanej wazie 
dymi grochówka.

– u nas dziś koszarowo 
– śmieją się klerycy. – W niedzielę 
były święcenia diakonatu, a po nich 
w seminaryjnych ogrodach piknik 
dla wszystkich, z grochówką, bi-
gosem i kiełbaskami. impreza ple-
nerowa to nowy zwyczaj – mówią.

To nie akademik
Historia Warszawskiego 

Metropolitarnego Seminarium 
duchownego sięga ponad 300 
lat. Ale dopiero od 1867 r., w wy-
niku kasaty wszystkich zakonów 
w Królestwie Polskim, semina-

rium zostało przeniesione do po-
karmelickiego klasztoru przy 
Krakowskim Przedmieściu 52/54, 
gdzie mieści się do dziś.

Przez wieki za seminaryjnymi 
murami, w samym centrum stoli-
cy, w wielkiej tajemnicy toczyło się 
kleryckie życie. dopiero w 2009 r. 
zorganizowano pierwszy w hi-
storii seminarium dzień otwarty. 
Kolejka ciekawskich kończyła się 
przy bristolu.

– ludzie często myślą, że se-
minarium to  akademik. Tym-
czasem panuje tu  klasztorny 
duch – mówią klerycy, wskazu-
jąc na wewnętrzny dziedziniec 
– charakterystyczny element 
pokarmelickiego budynku. 
Na  codzienne życie kleryków 
ze ścian spoglądają prymasi Pol-
ski. idąc surowymi korytarzami, 
mijamy także poczet arcybisku-
pów gnieźnieńskich i zmarłych 
profesorów.

Wykładowcy 
wpuszczeni na trawkę

ostatni dzień karnawału 
to w seminarium tzw. dzień hu-
moru. Surowe wnętrza budynku 
co roku dekorowane są w innej 
konwencji – był już np. dziki za-
chód i francuski klasztor. Wszyscy 
jednak z zapartym tchem czekają 
na wystawianą w sali teatralnej 
„zieloną trawkę”. organizowane 
przez kleryków piątego roku przed-
stawienie pokazuje w krzywym 
zwierciadle seminaryjną rzeczy-
wistość. Wbrew pozorom, wykła-
dowcy lubią się w nim oglądać. Nie-
którzy wręcz poczuliby się urażeni, 
gdyby nie spróbowano parodiować 
ich przywar i przyzwyczajeń.

zwykły dzień zaczyna  się 
o godz. 6.30 w barokowym kli-

macie seminaryjnej kaplicy. 
To  przede wszystkim zasługa 
perełki polskiego malarstwa – 
obrazu „Nauczanie św. Piotra” 
Henryka Siemiradzkiego, który 
wisi na  lewo od  ołtarza obok 
wizerunku Matki bożej Często-
chowskiej. Klerycy schodzą się 
tu także na modlitwy brewiarzo-
we i wystawienie Najświętszego 
Sakramentu. Każdy ma swoje 
miejsce, o czym świadczy „doby-
tek duchowy” zostawionym pod 
ławkami – Pisma święte, różańce, 
książki.

diakoni, czyli najstarszy rok, 
modlą się w tzw. boeingu, czyli 
kaplicy na najwyższym piętrze, 
nazywanej tak ze względu na cha-
rakterystyczne skosy, przypomi-
nające kadłub samolotu.

Gdzie jest lavator
Klerycy pokazują „ścianę 

płaczu”. Nazwę świętego miejsca 
Żydów w Jerozolimie w semina-
rium zyskała… tablica ogłoszeń. 
Kolorową czcionką rozpisane 
jest na niej oficjum, czyli obo-
wiązki domowe. Kiedyś dyżury 

były imienne – stąd ten „płacz”, 
teraz przypisane są do grupy. 
Co tydzień kto inny zmywa naczy-
nia, pomaga w ogrodzie, sprząta 
łazienki, korytarze, sale wykła-
dowe czy przygotowuje liturgię. 
Są też oficja roczne. Ale one wy-
pisane są oddzielnie – na niebie-
skich karteczkach przyklejonych 
do pokoi kleryków. – Sanatorius 
to aptekarz, lavator – opiekun 
pralni, curator machinarum 
sapientium to „kurator maszyn 
myślących”, czyli po prostu opie-
kun komputerów – tłumaczą z ła-
ciny klerycy.

Poniedziałek to szkoła samo-
dzielności. W tym dniu klerycy 
sami troszczą się, by znaleźć czas 
na medytację, Mszę świętą, indy-

widualną modlitwę, lekturę du-
chową a także zrobić coś dla ciała. 
Każdy według własnych upodo-
bań. oprócz wyjścia na koszy-
kówkę czy basen, klerycy mogą 
skorzystać z seminaryjnej siłowni 
lub pograć w piłkę na seminaryj-
nym boisku w dolnej części ogro-
du. zdarza się, że piłka niechcący 
poleci za parkan – wprost do pre-
zydenckiej posiadłości.

środy to  dzień, w  którym 
wszystkie modlitwy są po łacinie. 
Piątek ma charakter pokutny. od-
prawiana jest droga Krzyżowa, 
a rekreacja odbywa się w domu. 
Choć w seminarium każdy dzień 
jest inny, są także punkty obo-
wiązkowe, takie jak wspólne mo-
dlitwy czy czas nauki: studium 
prawie codziennie zaczyna się 
o 15.30.

Czego nauczyła święta?
Mijając półpiętro, zatrzymu-

jemy się na chwilę, by z zerknąć 
na taras i znajdujące się w oddali 
ogrody seminaryjne. – To dobre 
miejsce widokowe, a pod figurką 
Matki bożej neoprezbiterzy robią 
sobie pamiątkowe zdjęcia – wyja-
śnia kleryk Łukasz.

zbliża się godz. 21. dzień w se-
minarium kończy się godzinną 
adoracją. Klerycy w białych kom-
żach idą do kościoła. do codzien-
nej modlitwy przed Najświętszym 
Sakramentem namówiła ich bło-
gosławiona Matka Teresa. Kiedy 
odwiedziła ich w 1983 r., pytali, 
skąd ma siłę do tak ciężkiej pra-
cy. Pokazała na Hostię. Więcej 
nie pytali. Po adoracji obowiązuje 
silentium sacrum, święta cisza, 
aż do następnego poranka. •

zanim zosTaną 
kaPłanami. 
Mają swoją 
„ścianę płaczu” 
i wędrującą 
figurkę  
św. Stanisława 
Kostki, przez 
którą prawie 
zemdlała jedna 
z sióstr. Życie 
seminarzysty 
pełne 
jest nietypowych 
tradycji. Są też 
tajemnice. 
Niektóre udało 
nam się odkryć.

tekst
aGaTa Ślusarczyk

agata.slusarczyk@gosc.pl

zdjęcia
jakub szymczuk

Chodząca legenda

Niepozorna rzeźba św. Stanisława Kostki stojąca w bocznej nawie 
kościoła seminaryjnego to „chodząca legenda”. drewnianą figurkę 
świętego dowcipni klerycy włożyli kiedyś do kuchennej lodówki. 
Następnego dnia siostra zakonna była przekonana, że… zamroziła 
kleryka. oprócz pobytu w chłodni, patron Polski z okazji obłóczyn 
był przebierany w sutannę, a w czyjeś urodziny nosił ubrania 
charakterystyczne dla danego kleryka. Władze seminarium 
położyły kres kleryckim żartom i „unieruchomiły” figurę, znajdując 
jej miejsce w kościele przy seminarium.

diakoni modlą się w boeingu

„zielona trawka” 2010. Wielka paczka książek to prezent dla 
ks. Marka Starowieyskiego, twórcy kolekcji dzieł ojców Kościoła 
w seminaryjnej bibliotece. – zasuwamy, zasuwamy – pogania 
kleryka grający księdza prałata Tadeusza Sowę seminarzysta  
Poniżej: „boeing” – jedna z dwóch kaplic seminaryjnych.  
Przed ważnymi wydarzeniami w życiu kleryka, np. święceniami 
prezbiteratu, odbywają się tu dni skupienia dla rodzin

Kawiarenka internetowa to jedno z okien na świat w seminarium

W zdrowym ciele zdrowy duch. zajęcia sportowe są w seminarium 
obowiązkowe

Co tydzień inna grupa kleryków ma dyżur w kuchni
Poniżej: Figurka nosiła już krawat i sutannę, teraz św. Stanisław 
Kostka stoi „karnie” w bocznej nawie seminaryjnego kościoła
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był autorytetem nie tylko dla Polaków

Prymas z Noblem?

Już na wstępie kard. Ka-
zimierz Nycz zazna-
czył, że  opisywanie 

postaci prymasa Wyszyń-
skiego tylko z perspektywy 
polskiej byłoby niepełne. 
Trudno bowiem pominąć wpływ 
jego samego i polskiego katolicy-
zmu na inne kraje i Kościół po-
wszechny. Prof.  Pál Attila illés, 
który na warszawską konferen-
cję przyjechał z  uniwersytetu 
Katolickiego im. P. Pázmány’ego 
w Piliscsaba na Węgrzech, wska-
zywał na podobieństwa między 
kard. Wyszyńskim i węgierskim 
prymasem Jozefem Mindszen-
tym (zmarłym w 1975 r.) – obaj 
zrezygnowali z  kariery nauko-

wej za granicą, wybierając 
duszpasterstwo we wła-
snym kraju. obaj też bronili 
chrześcijańskich wartości 
w otaczającym ich systemie 
komunistycznym i zapłacili 

za to więzieniem.
– Kiedy uwięziono Prymasa 

Polski, w hiszpańskich kościołach 
rozpoczęto modlitewną akcję 
za Kościoły europy Wschodniej 
– przypomniał prof.  José luis 
orella Martínez z uniwersytetu 
św. Pawła w Madrycie. zdaniem 
hiszpańskiego gościa, to właśnie 
prymas Wyszyński niejako „wy-
chował” kard. Karola Wojtyłę i dał 
go Kościołowi powszechnemu jako 
Jana Pawła ii.

Anna Rastawicka z instytutu 
Prymasowskiego przypomniała 
udział kard. Wyszyńskiego w pra-
cach Soboru Watykańskiego ii, 
szacunek i  poważanie, jakimi 
cieszył się u kolejnych papieży, 
począwszy od  Piusa Xii. Gdy 
po odzyskaniu wolności, w marcu 
1957 r., jechał pociągiem do Rzymu 
po odbiór kapelusza kardynalskie-
go, na stacjach pozdrawiały go tłu-
my wiernych.

znawca relacji polsko-niemiec-
ko-rosyjskich dr Piotr Łysakowski 
przypomniał, jak wielką odwagą 
był ze strony prymasa Polski list 
wystosowany do biskupów nie-
mieckich, zaledwie dwadzieścia 
lat po  zakończeniu wojny. był 
to szczery gest pojednania, za któ-
ry – zdaniem historyka – pryma-
sowi należała się Nagroda Nobla. 

Ponieważ kard.  Wyszyński 
przewidywał, że ustrój komuni-
styczny tak szybko nie upadnie, 
starał się w jego ramach uzyskać 
jak największą przestrzeń wol-
ności dla Kościoła. z tego powo-
du – według historyka prof. Jana 
Żaryna z  iPN – często był osa-
motniony, nierozumiany, a nawet 
ostro krytykowany za strategicz-
ne decyzje. z największą kryty-
ką spotkał się za porozumienie 
z komunistami z 1950 r. Nie rozu-
miano, że kard. Wyszyński sta-
rał się zamortyzować ciosy, jakie 
spadały na Kościół. Jednocześnie 
to właśnie Prymas Tysiąclecia – 
jak przypomniał ks. prof. Antoni 
Poniński – przepowiedział, że ko-
munizm zostanie zniszczony przez 
odnowę duchową narodu i o tę od-
nowę nieustannie zabiegał.

– był wybitnym mężem stanu 
i jest kandydatem na ołtarze – 
przypomniał ks. prof. Piotr Nitec-
ki, podkreślając, że te dwie sprawy 
nie przeszkadzają sobie, a wręcz 
przeciwnie: wynikają z siebie na-
wzajem i uzupełniają się. 

organizatorem konferencji 
było Muzeum Jana Pawła ii i Pry-
masa Wyszyńskiego, a honorowy 
patronat nad nią objął metropolita 
warszawski. 

Joanna Jureczko-Wilk/kai

osobisty sekretarz 
prymasa wspomina

Przygotowywał 
nas na odejście
Cierpiący na  wodniaka układu 
trawiennego prymas Wyszyński 
był świadomy, że  umierał. 
Każdemu z  nas dawał dyspozy-
cje, co ma zrobić po jego śmierci. 
Ja  usłyszałem: zamknij trumnę 
– mówił ks.  prałat bronisław 
Piasecki, który towarzyszył pry-
masowi w ostatnich latach życia.

Nakładem Wydawnictwa M uka-
zało się trzecie wydanie książki 

„ostatnie dni Prymasa Tysiąclecia”, 
poszerzone o niepublikowane do-
tąd zdjęcia. Jej autorem jest ks. pra-
łat bronisław Piasecki, osobisty 
sekretarz kard.  Wyszyńskiego 
w ostatnich siedmiu latach jego ży-
cia. Książka zawiera codzienne 
notatki kardynała ze spotkań, jego 
przemyślenia i „duchowy dziennik”. 
Jest zapisem niezwykłej pracowi-
tości prymasa, jego determinacji 
i zawierzenia się do końca Maryi 
i bogu. Pozycję uzupełniają ostat-
nie przemówienia oraz testament. 
Wstęp do książki napisało trzech 
następców Prymasa Wyszyńskie-
go: kard. Józef Glemp, abp Henryk 
Muszyński i abp Józef Kowalczyk.

dla Czytelników mamy trzy eg-
zemplarze publikacji, ufundowane 
przez wydawnictwo. Rozlosujemy 
je wśród osób, które 30 maja prze-
ślą e-mail do redakcji (warszawa@
goscniedzielny.pl) i podadzą do-
kładną datę pogrzebu prymasa 
Wyszyńskiego. jjw

Kardynał Wyszyński był 
świadomy, że odchodzi, 
ale do końca był otwarty 
na życie – podkreśla 
ks. Piasecki
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Kard. Stefan Wyszyński był europejczykiem, 
któremu należała się Pokojowa Nagroda 
Nobla – ocenił historyk dr Piotr Łysakowski. 
Międzynarodowa konferencja naukowa 
poświęcona Prymasowi Tysiąclecia  
odbyła się 19 maja w warszawskiej kurii.

pod
patronatem
„Gościa”

Można ich słuchać 
na iPhonie i iPadzie, 
przy komputerze 
i na falach eteru. 
Prowadzą radiowe 
rekolekcje 
ignacjańskie 
i zapraszają słuchaczy 
na piknik. oto nowy 
lider katolickich 
rozgłośni w stolicy.

Radio Warszawa dawno prze-
kroczyło progi zwykłej roz-

głośni radiowej. Ma swoich fanów 
na Facebooku, wierne audytorium 
korzystające z nowych technologii, 
liczne grono czytelników newslet-
tera i stale aktualizowanej strony 
internetowej www.radiowarszawa.
com.pl. Ale stacja nadająca z budyn-
ku przy katedrze praskiej ma przede 
wszystkim coraz liczniejszą grupę 
słuchaczy, którzy w Warszawie spo-
śród katolickich rozgłośni wybierają 
najczęściej częstotliwość 106,2 FM.

z  nowym rokiem w  Radiu 
Warszawa pojawiły się takie oso-
bowości jak ernest bryll i Marcin 
Styczeń, prowadzący audycję 
„duchy poetów”, Conrado Moreno 
wraz z ewą Pietrzak opowiadający 
o „dobrych uczynkach” warszawia-
ków, niesłabnącą popularnością 
cieszy się też audycja poradnikowa 
„Mamo, tato, co Wy na to?”, prowa-
dzona przez Joannę białobrzeską 

i Annę Jakubczyk-Muchę. Właśnie 
kończą  się radiowe rekolekcje 
ignacjańskie.

– dosyć uniwersalna oferta 
programowa sprawia, iż słucha-
ją nas nie tylko ludzie wierzący, 
ale również wątpiący i poszuku-
jący. Na wynik miała też wpływ 
oferta muzyczna stacji, która chęt-
nie nadaje muzykę z „krainy łagod-
ności”, czyli poezję śpiewaną oraz 
inne nieagresywne w brzmieniu 
i treści utwory. Nasze radio pro-
ponuje też słuchaczom muzykę 
z tzw. przekazem – mówi ks. Ma-
riusz Wedziuk, dyrektor progra-
mowy. od dziesięciu lat na „Granie 
ciekawe niesłychanie” zapraszają 

ks. Justyn ziembiński i ks. Miro-
sław Gawryś.

– Ciekawe są teksty piosenek 
z pozytywnym, ewangelicznym 
przesłaniem. Ciekawi są wyko-
nawcy – zachodni i polscy – two-

rzący na chwałę Pana w rytmie 
bluesa, reggae, rocka, ska… i wielu 
innych. My też jesteśmy ciekawi 
tego, jak się to wszystko Państwu 
podoba – śmieją się prowadzący, 
zapraszając na kolejną audycję.  
29 maja o godz. 16.30 puszczą ostat-
nią płytę grupy lynyrd Skynyrd 
– „God and Guns” i fragmenty roz-
mowy z wokalistą tego zespołu – 
Johnem Van Santem.

Najnowsze badania SMG/KRC 
wskazują, że  Radio Warszawa 
jest najchętniej słuchaną katolic-
ką rozgłośnią w stolicy. W okre-
sie luty–kwiecień 2011 r. słuchało 
jej 1,39 proc. wszystkich użytkow-
ników radia. To najlepszy z do-
tychczasowych wyników. W roku 
ubiegłym, o tej samej porze, było 
tylko 0,16 proc., a w okresie listo-
pad 2010–styczeń 2011 r. słuchalność 
wynosiła 0,64 proc.  tg

Radiowy piknik

5 czerwca Radio Warszawa wraz z parafią katedralną 
św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika 
przy ul. Floriańskiej 3 organizuje festyn rodzinny. 
od godz. 12 będzie czynny plac zabaw dla dzieci. 
Piknik rozpocznie się po Mszy o godz. 12.30. do godz. 
17.30 będzie można spotkać się z prowadzącymi 
radiowe audycje, skorzystać z porad lekarskich i odwiedzić stoiska 
warszawskich organizacji.

pod
patronatem
„Gościa”

– Słuchacze doceniają to, że jesteśmy radiem zrównoważonym, 
plasującym się na rynku radiowym między Radiem Maryja 
a rozgłośniami komercyjnymi – mówi dyrektor stacji

Nawet dwa tysiące osób może 
wziąć udział w  kongresie 
ewangelizacyjnym, który w  po-
łowie czerwca odbędzie  się 
w  Warszawie. Gościem specjal-
nym będzie hinduski charyzma-
tyk i egzorcysta o. Rufus Pereira.

dwudniowy Kongres organi-
zuje diakonia ewangelizacji 

Ruchu światło–Życie. – Chcemy 
zaprosić wszystkie środowiska 
ewangelizacyjne, żeby zgroma-
dziły się w tym miejscu i prosiły 
o nowy zapał, nowe namaszczenie 
do głoszenia z mocą wiecznego ży-
cia w radości. zaproszenie to kie-
rujemy do wspólnot ewangeliza-

cyjnych, diakonii ewangelizacji 
i kapłanów – mówi Aleksandra 
leszek, współorganizatorka 
spotkania.

Kongres ewangelizacyjny 
„Nie lękajcie się!” odbędzie się  
18 i 19 czerwca w sanktuarium 
Matki bożej Nauczycielki Młodzie-
ży na Siekierkach. udział w pierw-
szym dniu wymaga rejestracji 
na stronie www.kongrescde.pl. 
Spotkanie niedzielne, połączone 
z eucharystią i modlitwą o uzdro-
wienie fizyczne i duchowe, będzie 
otwarte dla wszystkich. 

Gościem będzie katolicki 
ksiądz z bombaju o. Rufus Pere-
ira. Charyzmatyczny duchowny 

głosi konferencje i pisze książki 
z dziedziny duchowości i walki du-
chowej. Jest animatorem ruchu an-
gażującego ludzi świeckich w po-
sługę uzdrawiania i uwalniania. 
W 1994 r. został wybrany na wi-
ceprzewodniczącego Międzyna-
rodowego Stowarzyszenia egzor-

cystów. W roku 1995 zainicjował 
działalność Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Posługi uwalnia-
nia, a od 1997 r., jako następca o. 
emiliena Tardifa, jest członkiem 
międzynarodowej Katolickiej Cha-
ryzmatycznej Rady odnowy.

gr

Radio Warszawa: najchętniej słuchane w stolicy

Rozgłośnia nieagresywna

ewangelizacja na Siekierkach

Modlitwa o zapał

o. Rufus Pereira, charyzmatyk i egzorcysta, będzie gościem 
specjalnym kongresu „Nie lękajcie się”
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Warszawa należy 
do rodzin!
„Polska woła o ludzi sumienia!” 
– pod tym hasłem 29 maja uli-
cami Warszawy wyruszy Marsz 

dla Życia i Rodziny organizowany 
przez Fundację „Narodowego dnia 
Życia”. uczestnicy spotkają się 
o godz. 12 na Krakowskim Przed-
mieściu, przy pomniku Koper-
nika, następnie przejdą ulicami: 

Krakowskim Przedmieściem, 
Miodową, świętojerską do ogro-
du Krasińskich, gdzie odbędzie się 
rodzinny piknik. 

Piknik na rzecz 
hospicjum
29 maja o godz.14 w parku Pra-
skim rozpocznie się piknik, w cza-
sie którego odbędzie się zbiórka 
na rzecz Hospicjum domowego 
Księży Marianów, przy ul. Tyko-
cińskiej 27/35.

Pogotowie ojcowskie

Tym razem spotkanie z  cyklu 
„Pogotowie małżeńskie” będzie 
poświęcone ojcostwu. odbę-
dzie  się 4 czerwca o  godz. 18 
w Centrum Kultury „dobre Miej-
sce”, przy ul. dewajtis 3. 

Pod skrzydłami 
„Anioła Stróża”
4 czerwca Mszą św. o godz. 10 
rozpocznie  się w  sanktuarium 
Matki bożej loretańskiej (loreto 
k. Kamieńczyka) spotkanie czytel-

ników i przyjaciół miesięcznika 
„Anioł Stróż”, z okazji jego 100. 
urodzin. Po eucharystii na gości 
czeka wspólne śpiewanie z zespo-
łem dziecięcym Wielki Chór 
Małych Serc z Łodzi, spotkanie 
z redakcją, autorami i ilustrato-
rami, zabawy sportowe w plene-
rze, kącik fizyka, ciepły posiłek, 
a także loteria fantowa.

Marsz zebry

4 czerwca ulicami Nowy świat 
i Krakowskie Przedmieście, od Ron-
da de Gaulle’a do placu zamkowe-
go, przejdzie Marsz zebry. orga-
nizatorzy zapraszają rodziców 
z dziećmi w każdym wieku. Marsz 
zebry to apel o bezpieczne drogi. 
W ubiegłym roku w Polsce zginęło 
na nich 112 dzieci. W trakcie marszu 
będą konkursy, maluchy będą też 
uczyć się piosenki, jak bezpiecznie 
przechodzić przez jezdnię. będą 
pokazy pantomimy i scenki ratow-
nictwa z udziałem roweru, moto-
cykla i samochodu. będzie wspól-
ne malowanie dziecięcych marzeń 
i wręczenie petycji prezydentowej 
Annie Komorowskiej. •

■ R e K l A M A ■

organizowali 
spotkanie 
z prezydentem, 
potem z prezesem 
Narodowego banku 
Polskiego. Teraz 
chcieli porozmawiać 
o Kościele. Przez 
dwie godziny 
studenci debatowali 
z kard. Kazimierzem 
Nyczem.

Spodziewałem się większej fre-
kwencji – mówi prezes zarządu 

Stowarzyszenia Młoda RP Marcin 
Żukowski, organizator spotkania, 
które odbyło się 17 maja w sali kon-
ferencyjnej głównego kampusu 
uW. – Ale dzięki temu, że przyszło 
około 30 osób, rozmowa była bar-
dzo merytoryczna – dodaje.

Studenci warszawskich uczel-
ni pytali metropolitę warszaw-
skiego o niełatwe sprawy: ocenę 

wydarzeń wokół krzyża pod Pa-
łacem Prezydenckim, sprawowa-
nie Mszy św. w rycie trydenckim 
czy beatyfikację Jana Pawła ii. 
Kard. Kazimierz Nycz poświęcił 
im znacznie więcej czasu, niż prze-

widywali organizatorzy. Pytany 
o ocenę łączenia religii z polityką 
tłumaczył studentom, że należy 
rozróżnić i zdefiniować te dwie 
sprawy. zadaniem religii jest bo-
wiem łączenie człowieka z bogiem 

oraz łączenie ludzi we wspólnotę, 
by mogli razem wielbić boga. Ce-
lem polityki jest zaś zdobywanie 
władzy, by czynić dobro, kiero-
wać się roztropną troską o dobro 
wspólne.

Studenci pytali też o odprawia-
nie Mszy św. w rycie trydenckim 
w  Warszawie. Kard.  Nycz przy-
pomniał, że są one odprawiane 
w trzech kościołach, ale nie ma 
na razie możliwości, by sprawowane 
były w każdej parafii. Wskazywał 
na trudności – księża nowego po-
kolenia, a także sami wierni mają 
mierną znajomość łaciny. Żartobli-
wie przypomniał, że Msza trydenc-
ka jest niemal dwukrotnie dłuższa. 
Kardynał zastanawiał  się także, 
skąd u tak młodych ludzi – mając 
na myśli studentów – zapotrzebo-
wanie na Mszę w rycie trydenckim, 
skoro nie mogą oni pamiętać czasów, 
kiedy była sprawowana. tg/KAi

Kard. Nycz przez blisko dwie godziny odpowiadał na pytania 
studentów
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debata na uniwersytecie Warszawskim

Studenci przepytali kardynała

zaproszenia


