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M sza Êwi´ta oraz nabo˝eƒstwo Euchary-
styczne, odprawione 31 grudnia w ko-

Êciele Êw. Józefa na Kole przez wszystkich bi-
skupów warszawskich pod przewodnictwem
Prymasa Polski, zainaugurowa∏y Rok Euchary-
stii w archidiecezji warszawskiej. W homilii
bp DuÊ zaapelowa∏ o pog∏´bienie pobo˝noÊci
eucharystycznej. W koÊciele Êw. Józefa od 19
lat parafianie nieustannie adorujà NajÊwi´tszy
Sakrament. Po og∏oszeniu przez Jana Paw∏a II
Roku Eucharystii proboszcz ks. Jan Sikorski
rozes∏a∏ do parafian listy z propozycjà, aby
ka˝dy co tydzieƒ ofiarowa∏ 10 minut dla Pana
Jezusa, adorujàc NajÊwi´tszy Sakrament. Ko-

perty ze zg∏oszeniami
uczestników akcji zosta-
∏y ofiarowane jako dar
o∏tarza podczas Mszy
Êw., a po zakoƒczeniu
akcji zostanà przes∏ane
Ojcu Âwi´temu. AW

ROK EUCHARYSTII ROZPOCZ¢TY
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Rok Eucharystii
w archidiecezji
warszawskiej
zosta∏
zainaugurowany
w koÊciele
Êw. Józefa

M iarà cz∏owieczeƒstwa
jest stosunek do dru-

giego cz∏owieka. O tych naj-
bardziej bezbronnych mówi∏
kard. Józef Glemp podczas
Pasterki. Od dziesi´ciu lat
o dobre ˝ycie i godnà Êmierç
terminalnie chorych walczà
orioniÊci w parafii Êw. Józefa
w Wo∏ominie. Ich hospicjum
to nie tylko realizacja chary-
zmatu wyniesionego niedaw-
no na o∏tarze ks. Alojzego
Orione, ale misja najg∏´biej
chrzeÊcijaƒska. S∏usznie wi´c
oburzamy si´, gdy w∏adze
stolicy rezygnujà ze wspó∏fi-
nansowania przejazdów
osób niepe∏nosprawnych.
A mo˝e my wszyscy zbyt
rzadko przeglàdamy si´ w lu-
strze w∏asnego sumienia?
Mo˝e wszyscy wi´cej czasu
powinniÊmy sp´dzaç na
kl´czkach w rozpocz´tym
w∏aÊnie Roku Eucharystii?
Dla dobra naszego i naszych
bliskich… ■

W∏adze Warszawy nie przed∏u˝y∏y

umowy z fundacjà przewo˝àcà

niepe∏nosprawnych.

W stolicy mieszka ok. 200 tys.
osób niepe∏nosprawnych, w tym
prawie 20 tys. inwalidów
narzàdów ruchu. Od jedenastu lat
Fundacja na rzecz Transporto-
wych Us∏ug Specjalistycznych dla
Niepe∏nosprawnych – TUS – po-
maga∏a ponad trzem tysiàcom
warszawiaków w dojeêdzie do
pracy, szko∏y czy do lekarza. Nie-
stety, w tym roku w∏adze Warsza-

wy nie przed∏u˝y∏y
umowy z TUS-em
i 31 grudnia Funda-
cja b´dzie musia∏a
zwróciç miastu sa-
mochody. Skoƒczà
si´ tak˝e dotacje do przewozu
osób niepe∏nosprawnych. TUS
dysponowa∏ dziewi´cioma mikro-
busami wyposa˝onymi m.in.
w wind´ pomagajàcà dostaç si´
osobie niepe∏nosprawnej do sa-
mochodu. Klienci pokrywali jedy-
nie 10 do 15 proc. kosztów trans-
portu. 

TG, KAI

Warszawa przestaje dofinansowywaç przejazdy 

Niepe∏nosprawni na lodzie

Kto ich teraz
b´dzie wozi∏

do teatru,
do lekarza,

na uczelni´?
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Najbli˝szy rok 

w archidiecezji

B´dzie 
si´ dzia∏o 
w Warszawie
Niezwykle bogato zapowiada si´
program ogólnopolskich inicjatyw
duszpasterskich na 2005 r. Wiele
b´dzie mia∏o miejsce w stolicy.

Ju˝ 26 stycznia w sanktuarium
jezuitów na Mokotowie odb´dzie
si´ centralna modlitwa Dnia Islamu.
16 maja tradycyjnie na Nowym Mie-
Êcie odb´dzie si´ g∏ówna uroczy-
stoÊç odpustowa ku czci Êw. An-
drzeja Boboli. Od 10 do 12 czerw-
ca w Warszawie rozpocznie si´ III
Ogólnopolski Kongres Ruchów
i Stowarzyszeƒ Katolickich. 19
czerwca otwarty zostanie Krajowy
Kongres Eucharystyczny, który za-
planowano wraz z 332. zebraniem
KEP z udzia∏em goÊci z zagranicy.
Coraz Êmielej mówi si´ te˝ o piel-
grzymce Ojca Âwi´tego, który
móg∏by poÊwi´ciç mury Êwiàtyni
OpatrznoÊci Bo˝ej. Na 17 wrzeÊnia
wyznaczono w Warszawie obchody
Dnia Golgoty Wschodu. 

TG

TOMASZ GO¸ÑB

redaktor wydania
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Nuncjusz Êwi´ci∏
szopk´
PARAFIA ÂW. STANIS¸AWA
KOSTKI. Abp Józef Kowalczyk
odprawi∏ w noc Bo˝ego Naro-
dzenia Pasterk´ w koÊciele Êw.
Stanis∏awa Kostki w Warszawie.
Po Mszy Êw. Nuncjusz Apostol-
ski poÊwi´ci∏ i otworzy∏ szopk´,
w której znalaz∏y si´ zwierz´ta
z warszawskiego zoo i gospo-
darstw wiejskich. By∏a w niej te˝
„˝ywa” Âwi´ta Rodzina, w którà
od kilku lat wcielajà si´ miejsco-
wi parafianie.

PA¸AC KULTURY I NAUKI
przygotowuje si´ do obchodów 50.
urodzin. Jak zapowiada prezes
PKiN Lech Isakiewicz, z okazji jubi-
leuszu odb´dà si´ specjalne impre-
zy, m. in. okolicznoÊciowa akade-
mia ze specjalnymi strojami z epo-
ki socjalistycznej. Zarzàd Pa∏acu
byç mo˝e b´dzie stara∏ si´ o wpisa-
niu budynku do rejestru zabytków.
Najpierw jednak przedyskutuje t´
spraw´ z konserwatorem zabyt-
ków – najwa˝niejsze jest bowiem
to, by wpis do rejestru nie utrudni∏
komercyjnej dzia∏alnoÊci Pa∏acu.
„Pa∏ac Kultury jest klasycznym
przyk∏adem architektury socreali-
zmu, Êwiadectwem zamkni´tej
epoki historycznej i jako taki odpo-
wiada kryteriom, które pozwalajà
uznaç go za obiekt zabytkowy” –
uwa˝a Ryszard Mikliƒski, generalny
konserwator zabytków.

Tydzieƒ 
na kl´czkach 
ADORACJA NA PRADZE. Ca∏y
tydzieƒ przed NajÊwi´tszym Sakra-
mentem sp´dzili na modlitwie oa-
zowicze z diecezji war-
szawsko -praskiej.
Czuwali dzieƒ i noc
w kaplicy Domu
S∏owa Bo˝ego
przy ul. Gro-
chowsk ie j
na warszaw-
skiej Pradze
od wieczoru
26 grudnia a˝
do Nowego Ro-
ku. Jako pierwsze
modli∏y si´ wspólnoty
Ruchu Âwiat∏o–˚ycie
z Nowego Dwo-
ru Mazowiec-
kiego, Legiono-
wa i okolic. Inicjatywa Ruchu Âwia-
t∏o–˚ycie wpisuje si´ w obchody
Roku Eucharystii w diecezji war-
szawsko-praskiej. Podobne czuwa-
nia odb´dà si´ przed uroczystoÊcià
Zes∏ania Ducha Âwi´tego, przypa-
dajàcà 15 maja 2005 roku. Ruch
Âwiat∏o–˚ycie w diecezji warszaw-
sko-praskiej zrzesza ok. 2 tys.
osób: m∏odzie˝y oraz rodzin.

KATEDRA WARSZAWSKA,
KAPLICA NA GÓRCACH. Pry-
mas Polski kard. Józef Glemp ̋ yczy∏,
aby Jezus wzrasta∏ w ka˝dym z nas.
25 grudnia odprawi∏ on Sum´ pon-
tyfikalnà w archikatedrze warszaw-
skiej. Po zakoƒczeniu Eucharystii
kard. Glemp podchodzi∏ do znajdu-
jàcych si´ w katedrze dzieci i b∏ogo-
s∏awi∏ je znakiem krzy˝a. W czasie
Pasterki, którà odprawi∏ w tymcza-
sowej kaplicy parafii Êw. ¸ukasza
Ewangelisty na warszawskich Gór-
cach, kard. Józef Glemp wezwa∏ do
budowania dobra w spo∏eczeƒ-
stwie i skrytykowa∏ próby legaliza-
cji aborcji. Prymas porówna∏ spale-
nie parafialnej kaplicy trzy miesiàce
wczeÊniej do okolicznoÊci, które

towarzyszy∏y przyjÊciu na Êwiat
Jezusa. – Mo˝emy zapytaç, dla-
czego OpatrznoÊç Bo˝a skaza∏a
Syna Bo˝ego na poniewierk´? –
zastanawia∏ si´, odnoszàc to do
sytuacji parafii Êw. ¸ukasza. –
Gdzie by∏a OpatrznoÊç Bo˝a, ˝e
nie usun´∏a podpalajàcej r´ki? –
pyta∏ wyjaÊniajàc, ˝e nawet w tak
trudnych sytuacjach dostrzec
mo˝na obecnoÊç Boga rzàdzàce-
go Êwiatem. Kard. Glemp zaapelo-
wa∏, by w uroczystoÊç Bo˝ego Na-
rodzenia „pomyÊleç o tych, którzy
nie mogli si´ narodziç”, gdy˝ pla-
nuje si´ „ustawy, wed∏ug których
ktoÊ mo˝e wydaç wyrok”. Po Pa-
sterce kard. Glemp ofiarowa∏ pa-
rafii z∏oty ornat.

Sylwestrowe anio∏y
ZABAWA NA PL. DEFILAD. Za-
bawa sylwestrowa na pl. Defilad
w Warszawie kosztowa∏a ok. mi-
liona z∏. Odbywa∏a si´ pod ha-
s∏em „Miasto Anio∏ów” i mia∏a
nawet w∏asnà piosenk´, skompo-
nowanà specjalnie na t´ okazj´.
Koszty by∏y wysokie nie z powo-
du ga˝y gwiazd, ale dlatego, ˝e
zwi´kszono Êrodki bezpieczeƒ-
stwa. Zastosowano m. in. bramki
do wykrywania metali.
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Socreal zabytkiem? 

PLAGA WY¸UDZANIA OD-
SZKODOWA¡. Sto∏eczna poli-
cja uwa˝a, ˝e co trzecie zg∏osze-
nie o kradzie˝y samochodu jest
fikcyjne. W ten sposób kierowcy
próbujà wy∏udziç od towarzystw
ubezpieczeniowych odszkodo-
wanie, bo auto wymaga kosz-
townego remontu albo jego
sprzeda˝ by∏aby mniej op∏acal-
na. Uciekajà si´ te˝ do tego spo-
sobu w sytuacji, gdy majà pro-
blem ze sp∏aceniem kredytu sa-
mochodowego. Obecnie sto-
∏eczni policjanci prowadzà 21
post´powaƒ w sprawie fikcyj-
nych kradzie˝y pojazdów. Doty-
czà one g∏ównie luksusowych
samochodów. Kierowcy, którzy
próbujà w ten sposób wy∏udziç
pieniàdze, mogà byç oskar˝eni
o fa∏szywe zawiadomienie o po-
pe∏nieniu przest´pstwa, sk∏ada-
nie fa∏szywych zeznaƒ, oszu-
stwo ubezpieczeniowe i paser-
stwo. Grozi za to kara od 3 mie-
si´cy do 10 lat wi´zienia.

Kradzie˝ na nibyPrymas Polski: niech Jezus w nas wzrasta
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Na Górcach Prymas Polski pyta∏, dlaczego Bo˝a OpatrznoÊç nie przeszkodzi∏a r´ce,
która trzy miesiàce temu podpali∏a koÊció∏

Pomó˝my ofiarom
kataklizmu
KARD. JÓZEF GLEMP ZAAPE-
LOWA¸ do wszystkich ksi´˝y ar-
chidiecezji warszawskiej, by
w okresie Êwiàtecznym, do
9 stycznia w∏àcznie, przeprowa-
dzili w koÊcio∏ach zbiórk´ do pu-
szek na rzecz poszkodowanych
wskutek kataklizmu w Azji. Pry-
mas Polski wezwa∏ do modlitew-
nego wsparcia i udzielenia kon-
kretnej pomocy ofiarom trz´sie-
nia ziemi i tsunami w Azji. „Ca∏y
Êwiat jest poruszony ogromnà ka-
tastrofà, jakà wywo∏a∏o niespoty-
kane w swych rozmiarach trz´sie-
nie ziemi ko∏o wyspy Sumatra,
dotykajàc nieszcz´Êciem kilka
krajów na trzech kontynentach.
Miliony ludzi zosta∏o dotkni´tych
skutkami powodzi. Mo˝emy
przyjÊç im ze skromnà pomocà”.
Prymas Polski zach´ca te˝ do mo-
dlitwy za tych, których zasta∏a na-
g∏a i niespodziewana Êmierç. Re-
jonom najwi´kszej katastrofy na-
turalnej ostatnich lat gro˝à epide-
mie choób zaka˝nych
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Zapowiedzi

� OP¸ATEK W FUNDACJI. Fun-
dacja im. ks. S. Niedzielaka zapra-
sza na spotkanie op∏atkowe
wszystkich przyjació∏ i darczyƒców,
którzy w minionym roku za jej po-
Êrednictwem pomagali rodakom
i KoÊcio∏owi na Wschodzie. Spotka-
nie odb´dzie si´ 11 stycznia
o godz. 17.00 w koÊciele Êw. Teresy
przy ul. Tamka 4a w Warszawie. Po-
przedzi je Msza Êw. w intencji przy-
jació∏ Fundacji, tak˝e zmar∏ych.

� DOMINIKA¡SKA SZKO¸A
WIARY. „Co z tà jednoÊcià?” – to
temat pierwszego w tym roku spo-
tkania z cyklu Dominikaƒskiej
Szko∏y Wiary, które odb´dzie si´
15 i 16 stycznia w klasztorze domi-
nikanów przy ul. Freta w Warsza-
wie. Wyk∏ady poprowadzi o. Woj-
ciech Prus OP. Poczàtek w sobot´
o godz. 16.15, a w niedziel´
o godz. 10.00. Zainteresowani cy-
klem za symbolicznà op∏atà mogà
kupiç CD z nagraniami poprzed-
nich spotkaƒ.

� KIK ZAPRASZA. 11 stycznia
o godz. 16.00 w siedzibie war-
szawskiego KIK-u przy ul. Koper-
nika odb´dzie si´ spotkanie z cy-
klu „Czytamy Stary Testament”.
Tego samego dnia o godz. 17.00
dla mi∏oÊników historii odb´dzie
si´ spotkanie poÊwi´cone wyda-
rzeniom 1940 r. 15 stycznia
w godz. 10.00–13.30 klub zapra-
sza na drugà gie∏d´ sprz´tu zimo-
wego. W czasie gie∏dy b´dà zbie-
rane do puszek datki na dofinan-
sowanie zimowych obozów KIK-u.

– Europa postara si´ odnaleêç

elementy, które jà jednoczà albo zginie

– uwa˝a jeden z najwybitniejszych

historyków polskich, 

prof. Jerzy K∏oczowski.

Prof. K∏oczowski, jako jeden
z nielicznych polskich historyków,
specjalizuje si´ w syntetycznych
uj´ciach historii naszego konty-
nentu. Jego najnowsza ksià˝ka:
„Europa – chrzeÊcijaƒskie korze-
nie” w∏aÊnie ukaza∏a si´ staraniem
wydawnictwa „Stentor”. W pane-
lu, który towarzyszy∏ jej prezenta-
cji, oprócz autora, wzi´li udzia∏:
metropolita gnieênieƒski abp
Henryk Muszyƒski, prezes Prawa
i SprawiedliwoÊci Jaros∏aw Ka-
czyƒski, prezes Fundacji Batorego
Aleksander Smolar i historyk
z IPN Jan ˚aryn.

Lektury „Europy” nie nale˝y si´
baç. To Êwietnie napisana podr´cz-
na encyklopedia, zachowujàca wa-
lory dobrej literatury. Tak dobrej, ̋ e
abp Muszyƒski przyzna∏, i˝ „po-
∏knà∏” jà w kilka wieczorów.

– Musz´ korygowaç teraz swój
obraz Êredniowiecza, bo dzi´ki
prof. K∏oczowskiemu dojrza∏em
tam nie tylko poczàtki parlamenta-
ryzmu, ale zrozumia∏em, ˝e za
klasztornymi murami tworzy∏y si´
zr´by dzisiejszego federacjonizmu
– podkreÊla Metropolita gnieê-
nieƒski.

Wed∏ug abp. Muszyƒ-
skiego, dyskusja o przy-
sz∏oÊci Europy na szcz´-
Êcie zmienia swój punkt
ci´˝koÊci z polityki i eko-
nomii, wkraczajàc na
grunt wspólnych warto-
Êci. Te zaÊ najpe∏niej
obecne sà w personali-
zmie chrzeÊcijaƒskim.

Jednak uczestnicy spotkania by-
li zgodni, ˝e obecnie trudno jest
wskazywaç na chrzeÊcijaƒstwo jako
na element scalajàcy stary konty-
nent. Coraz cz´Êciej podnoszà si´
g∏osy o swoistej „chrystofobii”, roz-
wa˝ana jest mo˝liwoÊç przyj´cia do
wspólnoty Turcji – kraju, w którym
religià dominujàcà jest islam.

Profesor K∏oczowski przekona-
ny jest jednak o mo˝liwoÊci dialogu

chrzeÊcijaƒstwa z nurta-
mi jemu oboj´tnymi, czy
wr´cz wrogimi. Wi´cej:
uwa˝a, ˝e umiej´tnoÊç
mediacji nale˝y do naj-
lepszych polskich trady-
cji, czego przyk∏adem na
Êwiecie jest dzia∏alnoÊç
Ojca Âwi´tego. 

– Do tego dialogu
musimy poszukaç nowych elit inte-
lektualnych i duchowych, by prze-
zwyci´˝yç fundamentalizm laicki –
mówi∏ prof. Kloczowski. – Wa˝ne
jest, ˝ebyÊmy sami wiedzieli, jakiej
Europy chcemy, bo w∏aÊnie teraz
mamy szans´ wp∏ynàç na jej kszta∏t.
Szukajmy Europy g∏´bi, bo inaczej
wszystko przegramy – apelowa∏
Profesor.

TG

Chcesz wyjechaç do Afryki? Po-
znaç jej mieszkaƒców i pi´kno pu-
styni? A mo˝e marzysz o podró˝y
do Francji? 

Okazjà mo˝e byç 150. rocznica
za∏o˝enia nad Loarà Stowarzysze-
nia Misji Afrykaƒskich. To jedynie
dwie spoÊród setki atrakcyjnych
nagród w konkursie na logo Stowa-
rzyszenia. Mi´dzynarodowe zgro-
madzenie misyjne KoÊcio∏a rzym-
skokatolickiego za∏o˝y∏ w 1856 r.

bp Melchior de Marion Bresillac.
Chcia∏ zgromadziç m´˝czyzn, któ-
rzy ca∏kowicie poÊwi´ciliby si´
sprawie g∏oszenia Chrystusa ludno-
Êci Afryki, „w szczególnoÊci tym,
którzy jeszcze o Nim nie s∏yszeli”.
Dzisiaj SMA to wielka mi´dzynaro-
dowa rodzina, skupiajàca nie tylko
misjonarzy pochodzàcych z Europy
czy Ameryki, ale równie˝ z Indii, Fi-
lipin i wielu krajów Afryki.

Celem konkursu jest stworze-
nie logo SMA, wspólnego dla

wszystkich prowincji zgromadze-
nia oraz pobudzenie Êwiadomo-
Êci misyjnej na wszystkich konty-
nentach, w krajach, z których po-
chodzà misjonarze SMA. Projekt
logo powinien wyra˝aç specyfik´
zgromadzenia SMA oraz zawie-
raç w sobie elementy mówiàce
o chrzeÊcijaƒskiej i mi´dzynaro-
dowej misji SMA.

Poszczególne prowincje
zgromadzenia organizujà etapy
krajowe konkursu. Jury z ka˝de-

go kraju po wy∏onieniu zwy-
ci´zców w tych etapach i przy-
znaniu nagród przeÊle trzy naj-
lepsze prace do Rzymu na fina∏
konkursu. 

Prowincja Polska SMA liczy 30
cz∏onków: 22 kap∏anów i 8 klery-
ków. Dom zgromadzenia mieÊci
si´ w Borz´cinie Du˝ym k. War-
szawy, ul. Warszawska 826, 05-
083 Zaborów, tel./fax (022) 752
08 88, sma@sma.pl.

TG

Stowarzyszenie Misji Afrykaƒskich

Konkurs na misyjne logo 

„Europa – chrzeÊcijaƒskie korzenie”

Kontynent na zakr´cie
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Prof. Jerzy K∏oczowski: 
– Konstytucja
europejska, mimo
˝e nie zawiera
odniesienia do
Boga, gwarantuje
wolnoÊç religijnà.
A to ju˝ okazja
do dialogu.
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JESTEÂMY 
OTWARCI 

NA KRYTYK¢ 
RAPORTU

PROF. WOJCIECH

FA¸KOWSKI, HISTORYK, PRZEWODNI-
CZÑCY ZESPO¸U DS. STRAT,
JAKIE WARSZAWA PONIOS¸A

W WYNIKU II WOJNY ÂWIATOWEJ

Raport b´dzie
cz´Êcià ksià˝ki,
którà planujemy
wydaç. Zostanie
obudowany pra-
cami historyczny-

mi, dotyczàcymi ˝ycia miesz-
kaƒców w czasie okupacji.
Wydanie pozwoli nam skory-
gowaç pewne b∏´dy, które sa-
mi zauwa˝yliÊmy, wynikajàce
z poÊpiechu – prosz´ pami´-
taç, ˝e raport powsta∏
w ciàgu zaledwie pi´ciu mie-
si´cy. Chcemy te˝ zorganizo-
waç kilka dyskusji seminaryj-
nych na temat raportu,
w czasie których b´dziemy
otwarci na wszelkie krytycz-
ne uwagi. W ksià˝ce chcieli-
byÊmy zasygnalizowaç straty
zwiàzane ze zniszczeniem
bibliotek i archiwów, które
jednak sà niemo˝liwe do
oszacowania. Chcemy te˝
dodaç straty poniesione
w wyposa˝eniu instytutów,
szpitali, instytucji nauko-
wych... LiczyliÊmy straty
w budynkach, natomiast nie
tego, co by∏o we wn´trzu.
B´dà te˝ korekty w mieniu
komunalnym i mo˝e uda si´
obliczyç straty w sieci teleko-
munikacyjnej. 
Zdecydowanie natomiast od-
mówi∏em i nadal odmawiam
szacowania strat w ˝yciu
i zdrowiu ludzi. Moim zda-
niem, jest to nie do wylicze-
nia w sposób matematyczny,
rzetelny, a równoczeÊnie by-
∏oby to po prostu niemoral-
ne. Wiem, ˝e towarzystwa
ubezpieczeniowe robi∏y ta-
kie przymiarki, ale w moim
odczuciu k∏óci si´ to z po-
czuciem przyzwoitoÊci. 
Dlatego nie weryfikowaliÊmy
kwoty 4 mld przedwojen-
nych z∏otych, podawanej w
powojennych opracowaniach
jako wartoÊci utraconego ˝y-
cia i zdrowia mieszkaƒców.

– Nie zale˝a∏o nam na

olbrzymich liczbach, ale na

liczbach prawdziwych –

twierdzà cz∏onkowie Zespo∏u

ds. oszacowania strat

wojennych Warszawy.

Pod koniec ubieg∏ego roku

opublikowali raport,

w którym udokumentowali

straty wojenne Warszawy

w wysokoÊci 45 mld 300 mln

dolarów. Co politycy

zrobià z tà wiedzà? 

tekst
JOANNA JURECZKO-WILK

Nie by∏oby tego raportu,
gdyby nie dzia∏ania pew-
nych Êrodowisk niemiec-
kich – chodzi o dzia∏ania

Powiernictwa Pruskiego i przewod-
niczàcej Zwiàzku Wyp´dzonych Eri-
ki Steinbach” – mówi∏ prezydent
Warszawy Lech Kaczyƒski, prezen-
tujàc wyniki prac zespo∏u. 

Zespó∏ rozpoczà∏ liczenie
w czerwcu ub.r. Opiera∏ sí  g∏ównie
na materia∏ach znalezionych w archi-
wum w Grodzisku Mazowieckim. Do-
kumentacja zawiera∏a 62 tys. kwe-
stionariuszy – zestawieƒ strat okupa-
cyjnych, jakie z∏o˝yli w latach
1945–46 mieszkaƒcy Warszawy. In-
formacje te dotyczy∏y nieruchomoÊci,
urzàdzeƒ, sprz´tów z zak∏adów pro-
dukcyjnych i warsztatów, mebli, dzie∏
sztuki i bi̋ uterii. Sami mieszkaƒcy
oszacowali wówczas swoje straty na

16 mld z∏ (wed∏ug cen
z 1939 r.), czyli w przelicze-
niu na dzisiejszà wartoÊç:
ok. 40 mld dolarów. Zespó∏
weryfikowa∏ te dane, pos∏ugujàc sí
m.in. przedwojennymi mapami, zdj́ -
ciami lotniczymi, danymi Biura Odbu-
dowy Stolicy. 

Zdaniem ekspertów, wi´kszoÊç
okupacyjnych strat Warszawy nie
by∏a wynikiem dzia∏aƒ wojennych,
ale grabie˝y i planowych wyburzeƒ. 

Miasto mia∏o zniknàç

Warszawa przed wojnà liczy∏a
1,3 mln mieszkaƒców. Na jej terenie
znajdowa∏o si´ ok. 25 tys. budyn-

ków, w których mieÊci∏o
si´ m.in. 900 szkó∏, 40
wy˝szych uczelni i insty-
tutów, ponad 900 Êwiàtyƒ

i budowli zabytkowych, ok. 200
muzeów, bibliotek, teatrów, sal
koncertowych oraz sal kinowych.
W zak∏adach przemys∏owych stoli-
cy by∏o zatrudnionych ponad 100
tys. osób, a oprócz przemys∏u dzia-
∏a∏o ponad 23 tys. warsztatów rze-
mieÊlniczych. 

Warszawa mia∏a przestaç ist-
nieç – taki cel wytyczyli sobie nie-
mieccy okupanci i konsekwentnie
go realizowali. W czasie wojny
zniszczeniu uleg∏o 70 proc. zabu-
dowy. Straty w przemyÊle si´ga∏y

Na zgliszczach
rodzinnego
domu

Co dalej ze statystykà s

Mamy fakty
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75 proc., a w handlu ponad 90 proc.
Budynki zabytkowe uleg∏y zniszcze-
niu w 90 proc., a szpitale i kliniki
w 80 proc. 

Najwi´ksze i najwartoÊciowsze
zniszczenia zanotowano w zabudo-
wie stolicy (8,4 mld z∏ – wed∏ug cen
z 1939 r.) oraz w wyposa˝eniu
mieszkaƒ prywatnych (5,3 mld z∏).
Na 2,8 mld z∏ oszacowano straty
w majàtku przemys∏owym. Straty
rzemios∏a wyceniono na 0,75 mld
z∏, obiektów zabytkowych (wzi´to
pod uwag´ 133 takie obiekty) na
0,5 mld z∏, infrastruktury miejskiej
i mienia komunalnego na 0,35 mld
z∏, a Êrodków transportu na 0,1 mld
z∏. Zsumowano zniszczenia 20 mo-
stów i wiaduktów, latarƒ, tramwa-
jów, kiosków, parkanów, a nawet
kanap i lamp w mieszkaniach. 

Warszawa ponios∏a podczas II
wojny procentowo najwy˝sze
straty spoÊród wszystkich miast
europejskich. 

Wysadzona katedra

WÊród kilkuset zabytkowych
obiektów uj´tych w raporcie spo-
rà cz´Êç zajmujà zrujnowane ko-

Êcio∏y, klasztory i kaplice. Naj-
wi´ksze zniszczenia ponios∏a ar-
chikatedra Êw. Jana, wysadzona
w powietrze. Eksperci wartoÊç jej
zniszczeƒ oszacowali na ponad
11 mln z∏. Zburzony zosta∏ rów-
nie˝ sàsiadujàcy z nià koÊció∏ Mat-
ki Bo˝ej ¸askawej oraz klasztor.
Z koÊcio∏a Êw. Aleksandra na pl.
Trzech Krzy˝y pozosta∏y
tylko podziemia, a straty
si´gn´∏y 4,4 mln z∏. Na
prawie dwa razy wi´cej
oszacowano straty w ko-
Êciele Âwi´tego Krzy˝a,

który by∏ wypalony,
z uszkodzonà fasadà
i zburzonà wie˝à.
Ogromne straty poniós∏
te˝ koÊció∏ Wszystkich
Âwi´tych na pl. Grzy-
bowskim – mia∏ zawalone sklepie-
nie i zniszczonà lewà wie˝à. Wy-
palone i zburzone zosta∏y tak˝e

Êwiàtynie: Êw. Marcina
i Êw. Jana Bo˝ego (ojców
bonifratrów) – zniszcze-
niom uleg∏o 80 proc. bu-
dowli. W podobnie z∏ym
stanie wojn´ przetrwa∏y

koÊcio∏y: Âwi´tego Ducha, Êw. Jac-
ka, Nawiedzenia NMP, NajÊwi´t-
szego Zbawiciela... 

Zniszczenia i grabie˝e zabytko-
wych budowli by∏y ogromne. Trud-
no je teraz policzyç. Zazwyczaj
wr´cz niemo˝liwe jest ustalenie
wartoÊci wyposa˝enia, które
z punktu widzenia kultury czy kultu
religijnego jest czymÊ bezcennym. 

Jak liczono patery

Sporo wysi∏ku kosztowa∏o eks-
pertów ustalenie strat w wyposa˝e-
niu warszawskich mieszkaƒ. Korzy-
stano przy tym z materia∏ów archi-
walnych, zapisów w pami´tnikach
oraz z relacji osób, mieszkajàcych
przed wojnà w stolicy. Cz∏onkowie
zespo∏u ustalali dochody poszcze-
gólnych grup spo∏ecznych, a tak˝e
g´stoÊç zaludnienia w poszczegól-
nych cz´Êciach Warszawy. Zebrali
dane o liczebnoÊci rodzin i wielko-
Êci zajmowanych przez nie miesz-
kaƒ. Na podstawie tych informacji

próbowali przypisaç od-
powiedni typ mieszkania
do danej warstwy spo-
∏ecznej. Podzielili miesz-
kaƒców przedwojennej
Warszawy na pi´ç grup,
ró˝niàcych si´ zamo˝no-

Êcià i „komfortem mieszkania”. 
Teraz pozosta∏o tylko ustaliç, ja-

kie sprz´ty znajdowa∏y si´ w prze-
ci´tnym mieszkaniu ka˝dego z pi´-
ciu typów. A liczono wszystko: sza-
fy, sosnowe sto∏y, kilimy, srebrne
sztuçce, ˝yrandole, porcelan´ Ro-
senthala, a nawet przeÊcierad∏a. 

Or´˝ dla polityków

Cz∏onkowie Zespo∏u opracowu-
jàcego raport podkreÊlajà, ˝e nie
upowa˝nia on do kierowania rosz-
czeƒ pod adresem Niemiec, miasta,
czy kogokolwiek innego. Jest opra-
cowaniem historycznym, pokazujà-
cym stan zniszczeƒ dokonanych
w latach 1939–45. Nie jest doku-
mentem prawnym. Mo˝e byç jed-
nak wa˝nym or´˝em dla polityków
i prawników. Dlatego zostanie prze-
kazany premierowi i ministrowi
spraw zagranicznych. 

„JeÊli zawisnà w sàdach sprawy
dotyczàce odszkodowaƒ wobec Po-
laków, to my rozpoczniemy opera-
cje zwiàzane z podobnymi roszcze-
niami wobec Niemców. Nasze wyli-
czenia mogà byç pomocne” – uwa-
˝a prezydent Warszawy.

■

KoÊció∏
Wszystkich
Âwi´tych
widziany z ulicy
Âwi´tokrzyskiej

„Miasto ma
ca∏kowice zniknàç
z powierzchni
ziemi” – rozkaza∏
w 1944 r. Himmler

ystykà strat wojennych? 

kty w garÊci
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Skàd wiemy, ˝e rodzicami NajÊwi´tszej

Maryi Panny byli Joachim i Anna? Jak

wyglàda∏o ˝ycie Maryi przed

Zwiastowaniem oraz co dok∏adnie

wydarzy∏o si´ w Betlejem podczas

narodzin Mesjasza? – na te i wiele

innych pytaƒ odpowiadajà staro˝ytne

pisma, nazywane apokryfami. 

„Apokryfy na Bo˝e Narodzenie”
– to tytu∏ przedÊwiàtecznej prezen-
tacji cyklu Varsavia Sacra, która od-
by∏a si´ 19 grudnia ub.r. w koÊciele
Âwi´tego Krzy˝a. Fragmenty „Pro-
toewangelii Jakuba” i trzech „Ewan-
gelii Dzieciƒstwa” w przek∏adzie ks.
prof. Marka Starowieyskiego recy-
towa∏a Zofia Kucówna. Autor t∏u-
maczenia, znany biblista patrolog
(badacz pism wczesnochrzeÊcijaƒ-
skich), napisa∏ niezwykle interesujà-
cy komentarz do recytowanych
dzie∏. Tym bardziej wa˝ny, ˝e z apo-
kryfów obficie czerpie autor Êwia-
towego bestselleru czytelniczego –
„Kodu Leonarda da Vinci”. Do tej
ksià˝ki zresztà nawiàzywa∏ w swym
wystàpieniu ks. prof. Starowieyski. 

Czym sà apokryfy? To, najogól-
niej mówiàc, zbiór niekanonicznych
ksiàg Starego i Nowego Testamen-
tu, powsta∏ych w Êrodowiskach ju-
daistycznym czy chrzeÊcijaƒskim,
których celem by∏o (gdy chodzi
o Nowy Testament) „uzupe∏nienie
luk” w wiedzy na temat ˝ycia Jezu-
sa Chrystusa, Jego Matki i Aposto-
∏ów oraz wyjaÊnienie nauki Mistrza
z Nazaretu. Jak zaznacza ks. Staro-
wieyski, apokryfy by∏y jednymi
z pierwszych utworów egzegetycz-
nych i katechetycznych chrzeÊcijaƒ-
stwa. Najstarsze pochodzà ju˝
z I wieku, choç rozkwit tego rodza-
ju pisarstwa nastàpi∏ w II i III stule-
ciu. Do najbardziej znanych apokry-
fów nale˝à „Protoewangelia Jaku-
ba”, Ewangelia Pseudo-Mateusza,
Ewangelia Piotra, dzieje i listy Apo-
sto∏ów oraz apokalipsy apokryficz-
ne (Piotra i Paw∏a).

Apokryfy by∏y bardzo popular-
ne wÊród staro˝ytnych chrzeÊcijan,
niektóre czytano nawet podczas
zgromadzeƒ liturgicznych, dopóki
nie ustalono kanonu ksiàg Nowego
Testamentu. I tak synod w Laodycei
(360 r.) jako kanoniczny podaje

zbiór pism obowiàzujàcy
do dziÊ, ale bez Apoka-
lipsy Êw. Jana. T́  ksi´g´
do kanonu Nowego Te-
stamentu dodajà dopiero
synody w Hipponie (393
r.) i Kartaginie (r. 393,
419). 

Co mo˝na znaleêç
w apokryfach? Ks. prof.
Starowieyski wyjaÊnia: „To, co zo-
sta∏o zapisane w Nowym Testamen-
cie stanowi∏o (...) zaledwie niewiel-
kà cz´Êç tradycji o Jezusie, ale by∏a
to tradycja pilnie przechowywana
i zachowana pod Êcis∏à kontrolà
KoÊcio∏a, odczytywana podczas li-
turgii, przekazywana w katechezie.
Istnia∏y jednak i inne tradycje,
niepoddane tej kontroli, które
stopniowo deformowa∏y si´, wpro-
wadza∏y do historii o Jezusie ele-
menty lokalnych opowiadaƒ, trady-
cji, mitologii i folkloru. Te opowia-
dania w´drowa∏y z ust do ust, stop-
niowo przekszta∏cajàc si´ i dajàc
materia∏ do powstania apokryfów”.
Wystarczy przytoczyç fragment
z licznych Ewangelii dzieciƒstwa
opowiadajàcy o tym, jak do ˝∏óbka
w Betlejem przysz∏a Ewa: „Wtem ci-

cho otwar∏y si´ wrota,
pchni´te – mo˝na by
rzec – raczej przez
tchnienie ni˝ przez r´k´
i na progu pojawi∏a si´
kobieta okryta ∏achma-
nami tak stara i tak po-
marszczona, ˝e na jej
twarzy koloru ziemi,
usta wydawa∏y si´ byç

jeszcze jednà wi´cej zmarszczkà”.
Trzeba te˝ zaznaczyç, ˝e wiele

apokryfów mia∏o Êcis∏y zwiàzek
z nurtami heretyckimi, jakie od sa-
mego poczàtku towarzyszy∏y chrze-
Êcijaƒstwu. Nie znaczy to jednak, ̋ e
KoÊció∏ „pot´pia” i zakazuje czyta-
nia apokryfów (choç Ojcowie Ko-
Êcio∏a rzucali na nie „anatemy”). Ks.
prof. Starowieyski tak t∏umaczy rol´
i przydatnoÊç tych pism: „Apokryfy
sà (...) wyrazem pierwotnej teologii
chrzeÊcijaƒskiej, zazwyczaj jude-
ochrzeÊcijaƒskiej, jeszcze nie prze-
puszczonej przez sita logiki grec-
kiej i uporzàdkowanej za pomocà
Êcis∏ych terminów teologicznych”,
stanowià wi´c „nieocenione êród∏o
poznania mentalnoÊci chrzeÊcijan
staro˝ytnych i wczesnego Êrednio-
wiecza”. AW

Apokryfy – czytaç czy nie?

Wtem cicho otwar∏y si´ wrota...
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Warszawskie

Laboratorium Wiary

O prawdzie
i odwadze
W sobot´ 15 stycznia odb´dzie si´
drugie spoÊród szeÊciu spotkaƒ te-
gorocznego Warszawskiego Labo-
ratorium Wiary. Przeznaczone jest
ono dla m∏odzie˝y, która w∏àcza si´
w prac´ duszpasterskà parafii, pe∏ni
funkcje animatorów w swoich
wspólnotach, potrafi wyznawane
wartoÊci przekazaç w swoich Êro-
dowiskach.

Szczególnie zaproszone sà te˝
osoby, które wybierajà si´ do Kolo-
nii na Âwiatowe Spotkanie M∏o-
dzie˝y oraz kandydaci do bierzmo-
wania. Organizatorzy chcieliby, ˝e-
by zadania przedstawione podczas
spotkaƒ zosta∏y przekazane wspól-
notom modlitewnym i ruchom reli-
gijnym w parafiach. 

Spotkania rozpoczynajà si´
w pi´ciu koÊcio∏ach archidiecezji
o godz. 10.30 i trwajà ok. dwóch
godzin. Tematy poszczególnych
spotkaƒ sà nast´pujàce: 

„PYTANIE O CHRYSTUSA” – przygo-
towuje duszpasterstwo rodzin (ks.
Dariusz Szyszka) – koÊció∏ Êw. Jaku-
ba (pl. Narutowicza);

„PYTANIE O PRAWD¢” – przygoto-
wuje duszpasterstwo neokatechu-
menalne (ks. Micha∏ Muszyƒski) –
koÊció∏ NajÊwi´tszej Maryi Panny
Matki KoÊcio∏a (ul. Domaniewska
20);

„PYTANIE O ODWAG¢” – przygoto-
wuje wspólnota Emmanuel (ks. Ma-
rek Szymula) – koÊció∏ Êw. Anny
w Grodzisku Mazowieckim;

„PYTANIE O MI¸OÂå” – przygoto-
wuje Ruch Âwiat∏o–˚ycie (ks. An-
drzej Pawlak) – koÊció∏ Êw. Anny
w Piasecznie;

„PYTANIE O POWO¸ANIE I CHARY-
ZMAT” – przygotowujà wspólnoty
zakonne (ks. Andrzej Bafeltowski
SAC) – koÊció∏ Êw. Zygmunta (pl.
Konfederacji).

Nast´pne spotkania odb´dà
si´ 19 lutego, 19 marca i 9 maja.
Wszyscy razem spotkajà si´ nato-
miast 21 maja 2005 r. na Polach
Wilanowskich, gdzie zostanie
podsumowana ca∏oroczna praca
formacyjna.

O tym, jak
wyglàda∏o ˝ycie
Âwi´tej Rodziny
w Egipcie,
Ewangelie nie
wspominajà, za to
ze szczegó∏ami
opisuje je arabska
Ewangelia
Dzieciƒstwa
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Dawne, g∏ównie ludowe zwyczaje i wierzenia

dotyczàce tajemnicy narodzin prezentuje

wystawa „TyÊ mnie zrodzi∏a”. 

Ekspozycja stanowi zaproszenie
dla ca∏ych rodzin do podró˝y w prze-
sz∏oÊç. Mo˝na zobaczyç aran˝acj´ wn´-
trza domu, tradycyjnego miejsca po-
rodu, Êwiadectwa zabiegów ma-
gicznych s∏u˝àcych zapewnieniu
dziecku dobrego ˝ycia, przed-
mioty przygotowane dla nowo-
rodków – ze zbiorem ró˝nego
rodzaju ludowych ko∏ysek,
elementy strojów dla nie-
mowlàt oraz ubranka i dary
ofiarowywane dziecku
z okazji chrztu. W cz´Êci
ukazujàcej narodziny Pana
Jezusa, oprócz ludowej
szopki, prezentowane sà
rzeêby, drzeworyty, ikony
i przepi´kny tryptyk „Pok∏on
Trzech Króli” Kazimierza Si-
chulskiego.

Nieprzypadkowo wystawa
prezentowana jest w czasie Bo-
˝ego Narodzenia. Z okresem tym
zwiàzane sà obchodzone w KoÊcie-
le wa˝ne Êwi´ta, wyznaczajàce nor-
my czasowe od cudownego pocz´-
cia (uroczyÊcie przypominanego
w Êwi´to Zwiastowania), przez Na-
rodziny, ho∏d pasterzy, pok∏on i dary
Trzech M´drców, po Ofiarowanie
Paƒskie – Êwi´to Matki Boskiej
Gromnicznej.

Wystawa nie ogranicza si´ do pre-
zentacji zwyczajów zwiàzanych wy-
∏àcznie z narodzinami. Ju˝ podczas
wesela i oczepin znajdujemy wiele
elementów podkreÊlajàcych wa˝ny
cel zawarcia ma∏˝eƒstwa. W trady-
cyjnej kulturze brak dzieci traktowa-
ny by∏ bowiem jak kara Bo˝a. Stàd

m.in. prezentacja na wystawie zió∏, którym
przypisywano magiczne wspomaganie p∏odno-
Êci, oraz obecnoÊç figury Êw. Idziego, którego
or´downictwa wzywa∏ na przyk∏ad W∏adys∏aw

Herman. Z kronik Galla Anonima wiemy, ˝e wy-
s∏a∏ poselstwo z bogatymi darami do znajdu-

jàcego si´ we Francji, sanktuarium Êw. Idzie-
go, aby uprosiç narodzenie syna. Nied∏u-

go póêniej urodzi∏ si´ Boles∏aw Krzy-
wousty. W parafii Mikorzyn w po∏u-
dniowej Wielkopolsce znajduje si´
figura Êw. Idziego, majàca 700-let-
nià tradycj´ – cel pielgrzymek wie-
lu kobiet proszàcych o dziecko.
Patronami kobiet bezp∏odnych

do dziÊ sà Êw. Anna i Êw. Anto-
ni Padewski.

Uzupe∏nieniem wysta-
wy sà wspó∏czesne,
przedmioty zwiàzane
z urodzinami dziecka: kar-

teczki, paski, plakietki,
a tak˝e zbiór fotografii wy-

konywanych dla
gazetowego do-
datku „Witajcie na
Êwiecie”. Obiekty
prezentowane na
wystawie pocho-
dzà ze zbiorów
Paƒstwowego Mu-
zeum Etnograficz-

nego, uzupe∏nionych o ekspo-
naty z kilkunastu muzeów pol-
skich, parafii rzymskokatolic-

kich i zbiorów prywat-
nych.

TG

Wystaw´ „TyÊ mnie
zrodzi∏a. Narodziny
dawniej i dziÊ” mo˝na
oglàdaç do 28 lutego
w Paƒstwowym Muzeum
Etnograficznym
w Warszawie.
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VII

Ksià˝ki

dla Polaków

na Wschodzie

Troch´
Polski
pod strzechy

Wydawnictwo Reader’s Digest
ofiarowa∏o w okresie przedÊwià-
tecznym blisko 60 tys. ksià˝ek Po-
lakom mieszkajàcym na Litwie,
Bia∏orusi i Ukrainie. Jest to naj-
wi´ksza liczba ksià˝ek w j´zyku
polskim wys∏ana za wschodnià
granic´ po 1945 r. Partnerami ak-
cji sà Caritas Polska i Stowarzy-
szenie „Wspólnota Polska”. ¸àcz-
na wartoÊç przekazanych przez
Reader’s Digest ksià˝ek wynosi
ponad 5 mln z∏. WÊród podarowa-
nych pozycji znalaz∏y si´: „Nie-
zwyk∏e miejsca, niezwyk∏e kra-
iny”, „Ilustrowany atlas Êwiata dla
dzieci”, „Atlas wszechÊwiata dla
dzieci”, „Niezwyk∏e fakty”, a tak-
˝e wiele innych pozycji encyklo-
pedycznych, poradnikowych i be-
letrystycznych. Ksià˝ki trafi∏y m.
in. do polskich szkó∏ i parafii na
Bia∏orusi (Raduƒ, Mohylew, Mo∏o-
deczno, Grodno, BrzeÊç, Barano-
wicze, Kamieniec, Wysokie), na Li-
twie (Wilno, Kowno) oraz na Ukra-
inie (Zab∏otów, ¸uck, MoÊciska,
Pnikut, Nadwórna, Krzemieniec,
S∏awuta, Koziatyƒ). Wed∏ug ofi-
cjalnych danych na Litwie, Bia∏o-
rusi i Ukrainie mieszka w sumie
800 tys. Polaków, choç mo˝e byç
ich tam nawet o 2 mln wi´cej.

W roku 2004 wydawnictwo
Reader’s Digest podarowa∏o ju˝
Polakom na Wschodzie 91000
ksià˝ek o wartoÊci ponad 8 milio-
nów z∏otych.

TG

Do Êw. Idziego
z Mikorzyna

w Wielkopolsce
w´drowa∏o wiele
pokoleƒ kobiet,

modlàc si´
o potomstwo
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Wystawa w Muzeum Etnograficznym

Narodziny dla rodziny

■ R E K L A M A ■
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Od dziesi´ciu lat orioniÊci

w Wo∏ominie organizujà

opiek´ dla chorych

terminalnie. Charyzmat

duchowych spadkobierców

Êw. Alojzego odciska 

si´ jednak na ca∏ym 

˝yciu parafii. 

Hospicjum OpatrznoÊci
Bo˝ej, które orioniÊci za∏o-
˝yli przy parafii Êw. Józefa,
do tej pory obj´∏o opiekà
trzy tysiàce pacjentów
w stanie terminalnym oraz
ich rodziny. Kierowane dziÊ
przez ks. Dariusza Czupryƒ-
skiego, w chwili otwarcia li-
czy∏o zaledwie 20 ∏ó˝ek. 

Wspólnota
wspólnot

DziÊ parafia liczy po-
nad 10 tys. wiernych. 

– Parafianie dbajà o re-
ligijne wychowanie dzieci
i m∏odzie˝y, ch´tnie poma-
gajà potrzebujàcym i
uczestniczà czynnie w ˝y-
ciu parafii. Âwiadczy o tym
istnienie 18 grup i wspól-
not – chwali proboszcz,
ks. Jerzy åwiklak, podkre-
Êlajàc, ˝e wierni ch´tnie ze
sobà wspó∏pracujà i w∏à-
czajà si´ jako wolontariu-
sze w prac´ charytatywnà
w Caritas i hospicjum. 

M∏odzie˝ akademicka
uczestniczy w cotygodnio-
wych spotkaniach m∏o-
dzie˝owych prowadzo-
nych przez ks. Tomasza
WiÊniewskiego i wspólno-
t´ Taizé. Wkrótce w Wo∏o-
minie powstanie tak˝e
Ruch Âwiat∏o–˚ycie i kràg
KoÊcio∏a Domowego. 

Od 2001 r. istnieje
przy parafii duszpasterska

rada parafialna. W jej
sk∏ad wchodzà przewodni-
czàcy poszczególnych
grup parafialnych, prze∏o-
˝one zgromadzeƒ zakon-
nych orionistek i pasterek
oraz wybrani drogà g∏oso-
wania parafianie ró˝nych
stanów. 

Zanim
przyszli orioniÊci

Placówk´ pod wezwa-
niem Êw. Józefa Robotni-
ka utworzono we wrze-
Êniu 1958 r. – jako fili´
parafii Matki Boskiej Cz´-
stochowskiej. Zapleczem
oÊrodka by∏a niewielka
drewniana kaplica sióstr
albertynek, które prowa-
dzi∏y tu sierociniec.
Pierwszym duszpaste-
rzem Wo∏ominka, jak
wówczas nazywano t´
cz´Êç miasta, by∏ ks. Józef
Januszko, nast´pnie ks.
Czes∏aw Przetacznik i ks.
Jan Raczkowski, którego
do dziÊ wspominajà starsi
parafianie. Ks. Raczkow-
ski duszpasterzowa∏
w Wo∏ominie dwanaÊcie
lat, do 13 lutego 1972 ro-
ku, kiedy to placówka
duszpasterska w Wo∏omi-
nie zosta∏a przekazana
Zgromadzeniu Ksi´˝y
Orionistów. Od samego
poczàtku wiadomo by∏o,
˝e jeden zakonnik, ks.
Mieczys∏aw Jaƒczak, nie
mo˝e tworzyç wspólnoty
zakonnej ani nie obs∏u˝y
rozrastajàcego si´ OÊrod-
ka. Do ks. Jaƒczaka do∏à-
czyli ks. Wincenty Góral-
czyk i ks. Franciszek
Kaczmarczyk. Dwa lata
póêniej, 23 paêdziernika
1974 r., do pracy w para-
fii przysz∏y siostry pa-
sterki. 

66 metrów witra˝a

Âwiàtyni´, zaprojekto-
wanà przez Ryszarda 
Tomickiego, budowano
przez wiele lat. Konsekra-
cja koÊcio∏a, pod przewod-
nictwem kard. Józefa Glem-
pa, nastàpi∏a dopiero
w paêdzierniku 1991 r. 
13 stycznia 1992 r. ks. Karol
Knera przejà∏ parafi´ Êw. Jó-
zefa Robotnika od ust´pu-
jàcego proboszcza ks. Mie-
czys∏awa Jaƒczaka. 1 lipca
1993 r. nowym probosz-
czem i dyrektorem wspól-
noty zakonnej zosta∏ mia-
nowany ks. Krzysztof MiÊ,
który kontynuowa∏ prace
zwiàzane z wystrojem wn´-
trza Êwiàtyni. Mi´dzy inny-
mi w prezbiterium Êwiàtyni
umieszczono figur´ Chry-
stusa Zmartwychwsta∏ego,
a nad g∏ównym wejÊciem
umieszczono witra˝ o po-
wierzchni 66 metrów kw.,
kopi´ kaliskiego obrazu
Âwi´tej Rodziny. Od 2001
roku proboszczem jest ks.
Jerzy åwiklak. 

OPRAC. TOMASZ GO¸ÑB

ZDANIEM PROBOSZCZA
Moje ˝ycie kap∏aƒskie koncentrowa∏o si´ do tej pory
wokó∏ pracy wychowawczej i formacyjnej, najpierw
w nowicjacie w Warszawie, a potem wÊród alumnów
naszego Wy˝szego Seminarium Duchownego
w Zduƒskiej Woli, gdzie by∏em prze∏o˝onym i wyk∏a-
dowcà. Ostatni rok mojej pracy to trudna i odpowie-
dzialna funkcja ekonoma prowincjalnego, która wià-
za∏a si´ z podj´ciem studiów podyplomowych w Wy˝-
szej Szkole Biznesu w Nowym Sàczu, na kierunku
marketing i zarzàdzanie. 
Nasza parafia jest parafià orioƒskà, a to nadaje jej swo-
isty charakter. „Orioƒska Rodzina Zakonna” obejmuje
swoim zasi´giem nie tylko kap∏anów, braci i siostry za-
konne, ale tak˝e osoby Êwieckie, naszych parafian
i podopiecznych. Zwracamy wi´c uwag´ na chorych,
biednych i potrzebujàcych powierzonych trosce na-
szego zgromadzenia, przebywajàcych w hospicjum,
w schronisku dla bezdomnych, w naszym szpitalu
i w naszych domach. Pragnà∏bym o˝ywiç w naszej pa-
rafii Orioƒski Ruch Âwiecki.

PANORAMA PARAFII
Parafia Êw. Józefa Robotnika w Wo∏ominie

W duchu Êw. Orione

OrioniÊci
w Wo∏ominie

prowadzà parafi´
i hospicjum,

a tak˝e schronisko
dla bezdomnych 

KS. JERZY
åWIKLAK

Zdoby∏ doktorat z liturgiki

w ATK oraz na Papieskim Uni-

wersytecie Salezjaƒskim w Rzy-

mie. Po Êwi´ceniach w 1984 r.

by∏ wikariuszem w parafii Êw.

Alojzego Orione w Warszawie,

prefektem seminarium, kapela-

nem szpitala, wiceprowincja-

∏em, póêniej ekonomem pro-

wincji. Od 2001 r. jest probosz-

czem w Wo∏ominie.  

Zapraszamy do koÊcio∏a

■ Msze Êw. w niedziele o godz. 7.00, 8.30, 10.00 (dla m∏odzie˝y), 10.00

(w szpitalu), 11.00 (w hospicjum), 11.30 (dla dzieci), 13.00, 16.00 (raz

w miesiàcu dzieci pierwszokomunijne, a w 3. niedziel´ – niepe∏nosprawni) 

■ Msze Êw. w dni powszednie o godz. 6.30 (hospicjum), 7.00, 7.30, 18.00
warszawa@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
tel./faks (22) 621-57-99, 629-02-67
Redagujà: ks. Marcin Brzeziƒski – dyrektor oddzia∏u, 
Joanna Jureczko-Wilk, Tomasz Go∏àb, Alicja Wysocka
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