
WARSZAWSKI
12 czerwca 2005  nr 24/337

G
O

ŚĆ
 N

IED
Z

IELN
Y

12 czerw
ca 2005

I

Lubię te dwa miesiące 
nie tylko ze względu na 

rozkwitającą wiosnę. Maj i 
czerwiec to także miesiące 
publicznego manifestowa-
nia wiary. Na podwórkach 
widać białe sukienki ko-
munijne, procesje Bożego 
Ciała ściągają na ulice tłumy 
wiernych. W tym okresie 
coraz częściej organizuje 
się też festyny parafial-
ne, niekoniecznie z okazji 
przypadającego odpustu. 
Ludzie przychodzą chętnie, 
co oznacza, że duszpaste-
rze wyczuli tzw. społeczne 
zapotrzebowanie. 5 czerw-
ca  w parafii św. Dominika 
na Służewie na jarmarku 
dominikańskim święto-
wało kilka tysięcy osób. 
Wspaniały festyn zorganizo-
wała też parafia św. Józefa 
w Konstancinie Mirkowie, 
gdzie proboszcz zaprosił 
parafian na swój srebrny 
jubileusz kapłaństwa.      

Pokolenie JP2 czuwa

W 26. rocznicę
Prawie cztery godziny trwa-

ło czuwanie w nocy z 2 na 3 
czerwca w kościele św. Anny, zor-
ganizowane w 26. rocznicę spo-
tkania Jana Pawła II z młodzieżą 
akademicką podczas jego pierw-
szej podróży do Polski. Po Mszy 
św. odmówiono modlitwę różań-
cową, następnie młodzi prosi-
li o dary Ducha Świętego. 
Kulminacją spotkania by-

ło publiczne wyznanie wiary, po-
łączone z gestem podniesienia 
krzyża przez każdego z uczest-
ników. Na koniec młodzież czyta-
ła rozważania o świętości ilustro-
wane fragmentami homilii Jana 
Pawła II. Po spotkaniu każdy mógł 
wpisać swoje dobre postanowie-
nie do specjalnej księgi, która 

została wyłożona przed ołta-
rzem.

 



Jak co roku jarmark u dominikanów 
na Służewie ściągnął tłumy warsza-

wiaków. Każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie: książkę, wyjątkową fotografię 
w pięknych ramkach, a nawet kupić ze-
staw baniek na przeziębienie. Chętni 
mogli też podyskutować z domini-
kanami o filozofii w specjalnej jaski-
ni. Były koncerty i konkursy. Wszyscy 
objadali się pysznościami przygo-
towanymi przez ojców i parafialne 

grupy duszpasterskie. 
Były domowe wypieki, 
kiełbaski, bigos i lemo-
niada. Cały dochód z 
imprezy przeznaczony 
jest na cele charyta-
tywne: dofinansowanie 
wyjazdów wakacyjnych 
dzieci  i  młodzieży
z uboższych rodzin.

 



FILOZOFOWANIE PRZY BIGOSIE
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Jedną z atrakcji  
jarmarku było 
wykonanie 
utworu 
muzycznego na... 
grzebieniach. 
W zespole 
grał proboszcz 
dominikańskiej 
parafii.

ALICJA WYSOCKA
redaktor wydania

III Kongres Eucharystyczny

Pojednanie
i beatyfikacje
18 czerwca o godz. 18.00  
na pl. Piłsudskiego uroczy-
stymi nieszporami rozpocz-
nie się III Krajowy Kongres 
Eucharystyczny.

Jego hasło „Pozostań Pa-
nie w naszych rodzinach” ma 
zwrócić uwagę wiernych na 
związek przyjmowania Komu-
nii św.  z trwałością życia 
rodzinnego. W niedzielę, 19 
czerwca, podczas Mszy św. o 
godz. 10.00, zostanie doko-
nany akt pojednania polsko-
-ukraińskiego oraz trzy beaty-
fikacje sług Bożych: ks. Broni-
sława Markiewicza – micha-
lity, ks. Władysława Findysza 
i ks. Ignacego Kłopotowskie-
go, założyciela zgromadzenia 
loretanek.
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O spotkaniu informuje pamiątkowa tablica przed kościołem św. Anny
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WYSTAWA ARTURA MA-
RI. Prawie 50 zdjęć przed-
stawiających Jana Pawła II i 
dzieci można było oglądać na 
wystawie w gmachu Sejmu 
RP. Otwarcia ekspozycji zaty-
tułowanej „Największe spot-
kania” dokonał 31 maja pa-
pieski osobisty fotograf i au-
tor zdjęć Arturo Mari oraz 
Rzecznik Praw Dziecka Paweł 
Jaros. Uczestniczący w uro-
czystości otwarcia wystawy 
abp Józef Kowalczyk, nuncjusz 
apostolski w Polsce, podkre-
ślił, że zdjęcia zawsze pozo-
staną świadectwem pontyfi-
katu i misji Papieża w świe-
cie. Prezentowane w Sejmie 
zdjęcia zostały wybrane spo-
śród kilkunastu tysięcy in-
nych. Każde opatrzone jest 
krótką wypowiedzią Jana Pa- 
wła II, pochodzącą z jego ho-
milii, przemówień i dokumen-
tów. Na motto ekspozycji wy-
brano słowa z Ewangelii wg 
św. Łukasza „Kto przyjmuje 
to dziecko w imię moje, Mnie 
przyjmuje” (Łk 9, 48). Od 12 

czerwca ekspozycję będzie 
można oglądać  na czwartym 
piętrze Pałacu Kultury i Nauki.

Największe spotkania 

MIŃSK MAZOWIECKI. 
Przez dwa dni, 28 i 29 maja, 
240 zawodników z kraju i za-
granicy zmagało się w Mińsku 
Mazowieckim w Ogólnopol-
skim Turnieju Piłki Nożnej. 
Turniej odbył się w hołdzie 
Wielkiemu Papieżowi Janowi 

Pawłowi II. Sportowe spotka-
nie zorganizował Parafialno-
Uczniowski Klub Sportowy z 
Mińska Mazowieckiego. Puchar 
Fair Play zdobyła drużyna z pa-
rafii Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny w 
Grodnie.

Było też fair play

Biały marsz na Ochocie
PRZECIW PRZEMOCY.  
Dzień Dziecka był dla ucz-
niów warszawskich szkół także  
dniem  protestu  przeciw-
ko  przemocy  w  rodzinie. 
Biały marsz, w którym wzięło 
udział 700 uczniów, zorgani-
zowali maturzyści XXI LO im. 
Kołłątaja. Do tej szkoły cho-
dziła Małgosia, zamordowana 
przez ojca, gdy stanęła w obro-
nie matki. Dziewczyna wielo-

krotnie prosiła o pomoc wy-
specjalizowane placówki, jed-
nak bez rezultatu. Dlatego jej 
koledzy nieśli podczas marszu 
ogromny transparent z apelem 
do dorosłych:  „ Jesteście od-
powiedzialni za nasze bezpie-
czeństwo – chcemy wam ufać”.  
Marsz wyruszył po Mszy św. 
w intencji Małgosi w koście-
le Opatrzności Bożej przy ul. 
Dickensa.

Krew dla Warszawy

Najwięcej krwi oddali pracownicy urzędu wojewódzkiego

UZUPEŁNIANIE ZAPA-
SÓW. 2 czerwca Mazowiecki 
U r z ą d  W o j e w ó d z k i  w 
Warszawie zorganizował ak-
cję krwiodawczą, której ce-
lem było uzupełnienie alarmu-
jąco niskich zapasów krwi dla 
Warszawy. W ciągu czterech 
godzin oddano prawie 30 li-
trów krwi. Najwięcej dawców 
pochodziło z grona urzędni-
ków wojewody, ale zgłaszali 
się też zwykli mieszkańcy sto-
licy. Przed oddaniem krwi trze-
ba było wypełnić specjalną an-
kietę i przejść przez wywiad 

lekarski. Badano ciśnienie krwi 
oraz wykonywano kontrolną 
morfologię na określenie   po-
ziomu hemoglobiny. Dokładne 
badania pobrana krew przej-
dzie w specjalistycznym labo-
ratorium. Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki zapowiada kolej-
ne akcje krwiodawstwa, a my 
przypominamy, że oddać krew 
może każdy, kto jest w wieku 
18–65 lat, waży 50 i więcej ki-
logramów, jest zdrowy, nie ma 
świeżych tatuaży i nakłuć skó-
ry i zjadł przynajmniej lekkie 
śniadanie. 
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MIASTO KONTRA KRA-
MIARZE. Urzędnicy miejskie-
go ratusza i pracownicy Urzędu 
Kontroli Skarbowej zapowiada-
ją ostrą walkę z ulicznym han-
dlem w Warszawie. Kramiarze 
zajmują coraz więcej miejsc i 
do tej pory żadna kontrola nie 
była im straszna. Odgrażali się 
nawet strażnikom miejskim. 

Najdłuższy, 15-metrowy, stra-
gan na Marszałkowskiej ma pe-
wien rencista, który już 350 
razy odmówił miastu zapłaty 
łącznie sumy 70 tys. zł, powo-
łując się na przepisy prawa. 
Urzędnicy szukają więc takiej 
wykładni przepisów, która za-
pewniłaby skuteczną walkę z 
ulicznymi handlarzami. 
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Walka z wiatrakami? 

Uliczny handel rozkwita na wiosnę

Na wystawie znalazły się  
zdjęcia dotąd niepublikowane
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90. urodziny ks. Jana Twardowskiego

Uczniowski zeszyt w linie
Od dłuższego czasu ksiądz Jan 
Twardowski nie schodzi już  
do kościoła wizytek. Porusza  
się na wózku, wymaga opieki.  
Nie chciał też specjalnej 
uroczystości z okazji  90. urodzin. 
Ale zrobił wyjątek – dla dzieci.  

W wigilię urodzin, 31 ma-
ja,  kościół sióstr wizytek przy 
Krakowskim Przedmieściu wy-
pełnił się uczniami z ponad 30 
szkół i ośrodków szkolno-wy-
chowawczych, którym patro-
nuje ksiądz Jan. Przyjechali z 
całej Polski z życzeniami, pio-
senkami i... prezentami. Nie 
zabrakło też dyrekcji i ucz-
niów z LO im. Tadeusza Cza-
ckiego w Warszawie, którego 
przedwojennym absolwentem 
jest ks. Twardowski. Byli arty-
ści, m.in. Maja Komorowska, 
Krzysztof Zanussi.  Był mi-
nister kultury Waldemar Dą-
browski. Mszę św. pod prze-
wodnictwem abp. Józefa Ży-
cińskiego koncelebrowało kil-
kudziesięciu księży, w tym o. 
Wacław Oszajca, ks. Wiesław 
Niewęgłowski, a także kolega 

kursowy Jubilata – ks. 
Andrzej Luft. 

W okolicznościo-
wym kazaniu abp Ży-
ciński, który poznał 
ks. Jana Twardowskie-
go przed 32 laty, gdy 
zgłosił się na swe-
go rodzaju prakty-
kę duszpasterską do 
kościoła wizytek, powiedział, 
że zapamiętał onieśmielenie 

i delikatność ks. Ja-
na, różniącą go od 
dwóch innych kapłań-
skich „sław tego miej-
sca – ks. Jana Ziei i ks. 
Bronka Bozowskiego. 
Ks. Twardowski w tym 
czasie przygotowywał 
do chrztu wiele osób 
dorosłych, katechizo-

wał też dzieci i oczywiście pi-
sał wiersze. W życiu prywat-

nym i w poezji nie znosił pa-
tosu. Jeden ze swoich kapłań-
skich jubileuszy skomentował 
mniej więcej tak: kapłaństwo 
Chrystusa jest wieczne, tyl-
ko my lubimy się wysrebrzać i 
wyzłacać, jak stare rondle.

Na 90. urodzinach księdza 
Jana nie było więc patosu, ale 
było dużo ciepła, uśmiechu 
i wzruszeń. Przedstawicielka 
Stowarzyszenia Szkół im. ks. 
Jana Twardowskiego podsu-
mowała: „Spotkaliśmy się w 
miejscu, skąd bije źródło war-
tości, według których wycho-
wywani są uczniowie naszych 
szkół”.

 Po Mszy św. wszystkie 
dzieci zaśpiewały swojemu 
patronowi jego wiersz  „Dla 
Ciebie żyje każdy kwiat”. 
Wręczanie prezentów (trzeba 
podkreślić, że wzajemne, bo 
ksiądz Jan też rozdawał upo-
minki) rozpoczęło się od ofia-
rowania Jubilatowi książki bę-
dącej plonem konkursu litera-
ckiego i plastycznego dla ucz-
niów szkół noszących jego 
imię. Tomik nosi tytuł „Ucz-
niowski zeszyt w linie”.

AW 

Między Dniem Matki i Dniem Dziecka 
władze Ochoty i  paraf ia przy ul. 
Opaczewskiej symbolicznie doceniły 
macierzyństwo. Rzeźba kobiety brze-
miennej stała u zbiegu ulic Opaczewskiej 
i Białobrzeskiej już wcześniej, ale była 
bardzo zaniedbana i zniszczona. 

– Ochota tym pomnikiem oddaje 
hołd wszystkim matkom i ich nieoce-
nionej trosce w codziennym wychowy-
waniu dzieci – mówił przed poświęce-
niem pomnika „W hołdzie macierzyń-
stwu” ks. prałat Józef Gromek z kościoła 
NMP Królowej Świata. Uroczystość, któ-
ra odbyła się po niedzielnej Mszy świę-
tej 29 maja, zgromadziła kilkudziesię-
ciu mieszkańców Ochoty. Wydział Kultu-
ry Ochoty poszukiwał autora rzeźby. Bez 
skutku. Po ponad 50 latach anonimowo-

ści, rzeźba przy akompaniamencie chó-
ru dziecięcego została nazwana i oficjal-
nie odsłonięta.

Po uroczystości do kościoła NMP Kró-
lowej Świata trafiła także Księga Macie-
rzyństwa, przygotowana wspólnie przez 
ochockiego proboszcza i zarząd Dzielni-
cy Ochota. Chętni mogą wpisywać tam 
swoje przemyślenia na temat macierzyń-
stwa. „Niniejsza Księga Macierzyństwa 
jest naszym hołdem złożonym wszyst-
kim kobietom, które codziennie podej-
mują trud wychowania w miłości swo-

ich dzieci, które przez 
swoje oddanie godne są 
najwyższego szacunku i 
uznania” – napisali we 
wstępie księgi burmi-
strzowie Ochoty.

TG

Pomnik na Ochocie

Zachęta do bycia matką?

Na
odnowionym 
pomniku 
wykuto napis: 
„W hołdzie 
macierzyństwu”TO
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Ksiądz Jan dostał 
na urodziny 
„Uczniowski 
zeszyt  
w linie” – plon 
konkursu na 
wiersze i obrazy 
poświęcone  
jego osobie  
i twórczości
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– Zobacz, to nasz nowy 
proboszcz…

– Gdzie?
– No, klęczy już tyle 
minut przy grobie 

ks. Jerzego…

tekst i zdjęcia 
TOMASZ GOŁĄB

To prawda. Jeszcze za-
nim kard. Józef Glemp 
pozwolił mu oficjalnie 
przeprowadzić się z 

kościoła św. Anny do parafii św. 
Stanisława Kostki na Żoliborzu, 
ks. Zygmunt Malacki przyjechał 
na grób ks. Jerzego. Zatopił 
się w modlitwie. O czym my-
ślał? Czy wspominał spotka-
nia z męczennikiem komuni-
zmu? Zwłaszcza ostatnie, gdy 
ks. Popiełuszko odwiedził go 
u św. Anny i gdy ks. Malacki 
zapytał go o lęk przed śmier-
cią… Ksiądz Jerzy odpowie-
dział: „Śmierci nie boję się, bo 
już przeżyłem jej przedsionek”. 
Rektor św. Anny dobrze zapa-
miętał jego spokojną, uśmiech-
niętą i pełną zawierzenia twarz. 
Wydawało mu się, że patrzy w 
jakąś tajemniczą dal. Wówczas 
postanowił sobie: będzie się 
starał nie popsuć niczego, co tu 
zostało zbudowane.

Krzyż do końca

Ksiądz Malacki wstał z ko-
lan. Od siedmiu lat klęka przy 
krzyżu-grobie codziennie. Bóg 
ponownie sprawił, że idzie śla-
dami Sługi Bożego.

Ks. Jerzy był starszy o rok. 
Obaj urodzili się na Podlasiu. 
Ale ich drogi zeszły się do-

piero w semi-
narium, gdy 
niemal jedno-
cześnie pod- 
j ę l i  d e c y -
zję o kapłań-
stwie. Przez 
rok  m ie sz - 
kali nawet w 
jednym poko-

ju. W początkach kapłaństwa 
ks. Malacki zrobił brzozowy 
krzyż. Towarzyszy mu do dziś, 
bo „życie człowieka to wielkie 
zmaganie się właśnie z jego ta-
jemnicą, z cierpieniem, bólem, 
ze śmiercią. Tak jak każde ludz-
kie życie, tak i moje, również 
jest naznaczone krzyżem i win-
no być wchodzeniem w tajem-
nicę Chrystusowego krzyża, 
szukaniem sposobu jego rozu-
mienia” – mówił kilka lat temu, 
chcąc, by krzyż towarzyszył mu 
w zmaganiach z samym sobą 
aż do ostatniej chwili.

Później w kapłańskim życiu 
widywali się z ks. Jerzym od 
czasu do czasu. Ale obie bio-
grafie łączy jeszcze więcej. W 
roku akademickim 1979/80 ks. 
Popiełuszko pracował w Dusz-
pasterstwie Akademickim św. 

Anny, tu, gdzie przez 14 lat, do 
1998 r., rektorem był ks. Ma-
lacki. Ks. Jerzy prowadził kon-
wersatorium dla studentów 
medycyny, ale młodzież i stu-
dentów ukochali obydwaj. 

Ksiądz od młodych 
duchem
Właśnie dlatego rok 1998, 

gdy stanął w progu parafii 
św. Stanisława jako nowy pro-
boszcz, nie mógł być dla ks. 
Malackiego łatwy. Gdy wybrał 
się z pierwszą wizytą duszpa-
sterską do nowych parafian, 
nie miał nawet komu dać cu-
kierków z wypchanych kiesze-
ni sutanny.

Przez dwanaście lat ks. Ma-
lacki prowadził młodych na Jas-
ną Górę. Nie przypuszczał jed-
nak, że pielgrzymka stanie się 
jego pasją i – jak sam wielo-
krotnie mówił – oczkiem w 
głowie. Na Warszawskiej Aka-
demickiej Pielgrzymce Metro-
politalnej nazywano go wujasz-
kiem. Do dziś byli studenci, 
którzy przychodzą na plebanię 
przy ul. Hozjusza, mają zresz-
tą przywilej mówienia w ten 

Ks. Zygmunt Malacki – finalista konkursu Proboszcz Roku 2005

Śladami księdza Jerzego
Sonda

NASZ PROBOSZCZ 
JEST...

KATARZYNA SOBORAK, SŁUŻBY 
INFORMACYJNE SANKTUARIUM

Z kościołem św.  
Stanisława Kost-
ki związałam się 
na początku lat 
osiemdziesią-
tych, dwa lata 

przed śmiercią ks. Jerzego. 
Uczestniczyłam we Mszach 
św. za Ojczyznę, które, tak 
jak wtedy, odprawiane są 
i dziś – dzięki probosz-
czowi, ks. Zygmuntowi 
Malackiemu. O tym, że 
trzeba zabezpieczyć spuś-
ciznę po ks. Popiełuszce, a 
przede wszystkim, że nale-
ży zbierać wszystkie infor-
macje związane z prywat-
nym kultem zmarłego ka-
pelana „Solidarności”, wie-
dzieliśmy od początku, od 
dnia pogrzebu. Dlatego, 
jako notariusz beatyfi-
kacyjny i wieloletni pra-
cownik Kościelnej Służby 
Informacyjnej ,  szcze-
gólnie jestem wdzięcz-
na proboszczowi za wy-
siłek stworzenia Muzeum 
Księdza Jerzego i otwarcia 
Domu Pielgrzyma. Dzięki 
niemu postać sługi Bożego 
ks. Popiełuszki będzie bli-
ska następnym pokole-
niom.

IWONA CHERUBIŃSKA, 
SZEF AMICUSA

Razem z mo-
im mężem zna-
my księdza Ma- 
l a c k i e g o  o d 
ponad 20 lat. 
Należę do po-

kolenia (może pokoleń?), 
k tóre  przeprowadzał 
przez okres młodzieńcze-
go buntu. Wpoił nam swo-
istą eklezjologię, spra-
wiając, że pokochaliśmy 
Kościół i ludzi. Nauczył 
nas modlić się, pokazu-
jąc, że odmawianie pacie-
rza to tylko jeden ze spo-
sobów kontemplacji i ży-
cia wiarą, wcale nie naj-
ważniejszy.
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Dla wszystkich 
znajduje czas. 
Zwłaszcza  
dla ks. Jerzego.  
Na zdjęciu: ksiądz 
Malacki z mamą 
Sługi Bożego  
Marianną 
Popiełuszko.



sposób. Wraz z ludźmi, któ-
rzy pomagali w organizowaniu 
WAPM, włożył gigantyczny wy-
siłek w stworzenie nowej for-
muły pielgrzymki. Od począt-
ku prowadził ją w stylu „wo-
dzowsko-partnerskim”. „Z jed-
nej strony jest to pełna centra-
lizacja (chce wiedzieć i decydo-
wać o wszystkim), a z drugiej – 
niesamowite zaufanie do ludzi. 
Daje im wolną rękę, zachęca 
do poszukiwania nowych roz-
wiązań i jest otwarty na wszel-
kie pomysły, chociaż przefor-
sowanie niektórych okupione 
jest wielogodzinnymi dyskusja-
mi. Jest perfekcjonistą. Wszyst-
ko musi mu się zgadzać. Nie 
znosi nieodpowiedzialności i 
braku wytrwałości w działaniu. 
Wymaga od innych, ale przede 
wszystkim od siebie” – wspo-
minają jego współpracownicy 
w opracowaniu „Ku Jasnej Gó-
rze z WAPM”.

Boży biznesmen 

Swój kształt duszpasterstwo 
w kościele św. Anny otrzyma-
ło w okresie, gdy przez kilka-
naście lat kierował nim ks. Zyg-
munt Malacki. Dziś to dzieło 
kontynuuje ks. Bogdan Bartołd. 
Ci, którzy znają ks. Malackiego 
jako proboszcza parafii św. Sta-
nisława Kostki, kustosza sanktu-
arium sługi Bożego ks. Jerzego 
Popiełuszki, mówią o nim:

– Świetny organizator, który 
w świecie biznesu mógłby zro-
bić karierę i pieniądze – gdyby 
oczywiście nie był księdzem.

– Kościół musi szukać no-
wych rozwiązań, zarówno na 
płaszczyźnie duszpasterskiej, 
jak też w dziedzinie finansowa-
nia. Niemówienie o pieniądzach 
jest fałszem – deklaruje żolibor-
ski proboszcz. Dlatego kilkana-
ście lat temu założył przy koś-
ciele św. Anny pizzerię, z któ-
rej dochód przeznaczany jest 
na działalność fundacji „Pro Bo-

no”, w tym na finansowanie wy-
poczynku dzieci.

Ksiądz Zygmunt ma chary-
zmat praktycznego działania. 
Parafian przyzwyczajonych do 
stylu poprzedniego probosz-
cza, ks. Gralaka, zjednał szybko 
gospodarskim okiem i czasem, 
którego nie szczędził nikomu. 
Niemal natychmiast po objęciu 
parafii rozpoczął od poszerze-
nia prezbiterium, dokończenia 
budowy Domu Pielgrzyma, o 
takich drobiazgach jak remont 
mieszkań wikarych nie wspo-
minając. Nie boi się wyzwań, 
podobnie jak Internetu, komó-
rek, statutów fundacji, papier-
ków, prawników i projektowa-
nia wnętrz. W sposób trud-
ny do naśladowania nawiązu-
je kontakt zarówno z pojedyn-
czym człowiekiem, jak i wielo-
tysięczną rzeszą ludzi – widać 
to było zwłaszcza podczas aka-
demickich pielgrzymek, gdy 
rozpoczynał słowami: „Anioł-
ki moje kochane…”. A potem 
mówił, mówił, mówił…

Wierny słuchacz 
papieża Benedykta
Za dar pięknego języka 

wdzięczni są mu zwłaszcza 
obecni parafianie. Ci, którzy pa-
miętają księdza Jerzego (w żoli-
borskiej parafii seniorzy stano-
wią zdecydowaną większość), 
rozpoznają w homiliach ks. Ma-
lackiego echo tamtych Mszy za 
Ojczyznę i tamtych emocji.

– Mówi od serca. Czasem za-
trzymuje się, zastanowi… i dalej 
trzęsie sumieniami – opowiada 
nieparafianka, rozmiłowana w 
słowie, które głosi proboszcz.

To wszystko sprawia, że 
niektórzy „na Malackiego” 
(niedzielną Mszę św. o godz. 
10.00) przyjeżdżają na Żoli-
borz z drugiego końca miasta. 
Traktują go podobnie jak ks. 
Jerzego, którego mądrość, sto-
sunek do człowieka, sumien-

ność, z jaką przygotowywał ka-
zania i to, co głosił, wpisywa-
ły do elity duszpasterskiej w 
Polsce. 

„Niech Pan błogosławi Pol-
skę, napełnia kapłanów duchem 
ewangelicznym ks. Popiełuszki” 
– napisał w księdze pamiątko-
wej kard. Józef Ratzinger, wów-
czas prefekt Kongregacji Nauki 
Wiary, a dziś papież, który w 
2002 r. modlił się przy grobie 
ks. Jerzego. Wydaje się, że tra-
fił na wiernego słuchacza.

Przez wiele lat ks. Malacki 
był sekretarzem Komisji Episko-
patu ds. Duszpasterstwa Aka-
demickiego. Jest również twór-
cą Drogi Krzyżowej ulicami Sta-
rówki w Wielki Piątek i zało-
życielem Fundacji „Pro Bono” 
oraz „Bonum”, a także współza-
łożycielem Fundacji Academia 
Iuris, która zajmuje się udziela-
niem bardzo tanich lub bezpłat-
nych porad prawnych. Nadal 
zaskakuje ciekawymi pomysła-
mi, np. podczas świąt Bożego 
Narodzenia urządza szopkę, w 
której są żywe zwierzęta, a ro-
le Maryi, św. Józefa i Dzieciątka 
grają rodziny parafian. Ks. Mala-
cki jest też duszpasterzem rad-
nych i świata pracy.

Najlepiej zawsze czuł się 
wśród młodych, zwłaszcza w 
ukochanych Tatrach, gdzie zor-
ganizował i prowadził kilka-
dziesiąt obozów dla młodzieży 
licealnej i studentów.

– Każdy pobyt w górach to 
dla mnie niepowtarzalne do-
świadczenie, podobne chyba 
tylko do pobytu w Katyniu, 
gdzie jako jeden z pierwszych 
księży odprawiałem Mszę św. 
– mówi.

Wraz ze studentami posta-
wił krzyż papieski na Przysło-
pie Miętusim w Tatrach Za-
chodnich (w rejonie Doliny 
Kościeliskiej). Wielu z nich do 
dziś wspomina ten okres jako 
czas wspinania się na ścieżki 
wiary.

 



Ks. Zygmunt Malacki – finalista konkursu Proboszcz Roku 2005

Śladami księdza Jerzego
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KS. ZYGMUNT 
MALACKI

Ur. 21 września 1948 ro-
ku na Podlasiu. Święcenia ka-
płańskie otrzymał z rąk kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego 
15 czerwca 1975 r. Wikariusz 
w parafiach św. Wojciecha w 
Wiązownie (1975–1979) i Matki 
Bożej Różańcowej w Warszawie 
(Bródno). Przez czternaście lat 
(1984–1998) duszpasterz aka-
demicki, rektor kościoła akade-
mickiego św. Anny w Warszawie. 
Twórca programów duchowych 
Warszawskiej Akademickiej 
Pielgrzymki Metropolitalnej. 
Jeden z 12 kapłanów – jedy-
ny z Warszawy, zarówno z ar-
chidiecezji warszawskiej, jak i 
diecezji warszawsko-praskiej – 
finalistów konkursu Proboszcz 
Roku 2005, organizowanego 
przez KAI i TVP. Uroczysta ga-
la rozdania nagród odbędzie się 
na początku grudnia 2005 r. w 
Sekretariacie Episkopatu Polski.





G O Ś Ć  WA R S Z A W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
12

 c
ze

rw
ca

 2
00

5

VI

Rozpoczął się sezon na wakacyjne podróże

Z leżakiem czy z plecakiem?
Coraz więcej Polaków stać 
na wypoczynek poza miejscem 
zamieszkania, ale też coraz więcej 
osób nigdzie nie wyjeżdża  
na wakacje. Niestety, biura 
podróży nie prześcigają się  
w ofertach dla uboższych klientów. 

Specjaliści tłumaczą zjawi-
sko wzrostu jednej i drugiej 
grupy stale rosnącą przepaś-
cią między bogactwem i biedą 
w Polsce. Wystarczy spojrzeć 
na liczby: w ubiegłym roku do 
Egiptu pojechało 140 tys. Po-
laków, a do Turcji wybrało się 
130 tys. Tymczasem aż 74 pro-
cent pytanych rok temu przez 
CBOS Polaków nie planowało 
dłuższego niż tydzień wyjaz-
du, podając jako powód (dla 82 
proc.) – brak pieniędzy. Na ur-
lop wyjeżdżają głównie ludzie 
młodzi, mieszkańcy dużych 
i wielkich miast, posiadający 
wyższe wykształcenie, ale też 
pracownicy umysłowi niższego 
szczebla, osoby dobrze ocenia-
jące swoją sytuację material-
ną.  Nie dziwi więc, że właśnie 
„pod nich” układana jest oferta 
biur turystycznych. 

Niestety, dotyczy to tak-
że biur pielgrzymkowych. Ce-
ny kilkudniowego wyjazdu do 
Włoch w warszawskich reno-
mowanych biurach wahają się 
w granicach 1600–2500 zł. Ka-
toliccy touroperatorzy zapew-
niają jednak komfortowe wa-
runki i spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych zarówno 
w kraju, jak i zagranicą. Narze-
kają przy tym na szarą strefę, 
czyli nieuczciwą konkurencję, 
do której zaliczają m.in. para-
fie organizujące wyjazdy „byle 
taniej”,  na przykład bez prze-
wodników czy nawet bez wy-
maganych koncesji. Co jednak 
mają zrobić ubożsi klienci, kie-
dy pielgrzymka z parafii jest 
tańsza od tej z renomowanego 
biura aż o kilkaset złotych? 

Polacy bardzo lubią piel-
grzymować. Ci bogatsi wybiera-
ją sanktuaria i szlaki zagranicz-
ne, ci biedniejsi chętnie jeżdżą 

po Polsce. A pracowni-
cy biur podróży działa-
ją wedle zasady: każdy 
kierunek jest dobry na 
pielgrzymkę. Dlatego 
pojawiają się nowe pro-
pozycje i doskonałe po-
mysły promujące nowe 
szlaki: i tak na przykład wyjazd 
na Hawaje reklamowany jest ja-
ko pielgrzymka szlakami bł. ojca 
Damiana,  a do Kenii – jako po-
znawanie afrykańskich szlaków 
misyjnych. Z pewnością dla ko-
goś, kto chce nie tylko przeżyć 
egzotyczną przygodę, ale jesz-
cze spędzić czas z Bogiem – jest 
to oferta bardzo atrakcyjna.  

Katolickie biura podróży 
doskonale wyczuwają panu-

jące trendy na rynku 
turystycznym: propo-
nują nowe trasy, po-
szerzają ofertę o wy-
cieczki, wypoczynko-
we pobyty rodzinne 
w zagranicznych ku-
rortach, oferują tanie 

bilety lotnicze i oferty last mi-
nute. AW

Wszelkie informacje o touroperatorach 
działających na terenie województwa 
mazowieckiego można uzyskać 
w Oddziale Turystyki Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego – 
tel. 22/695 64 30 lub pisząc e-mail: 
hsawicka@mazowieckie.pl. Więcej 
informacji na stronie 
www.mazowieckie.pl. 

RADY NIE TYLKO DLA PIELGRZYMÓW
 Przed podpisaniem umowy sprawdzić, czy biuro posiada aktualny wpis do 
Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych (np. w Oddziale Turystyki 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) oraz zabezpieczenie finansowe;
 Zapoznać się z treścią umowy i warunkami uczestnictwa;
 Ustalić właściwego organizatora imprezy – większość umów zawiera-
na jest przez agentów;
 Zwrócić uwagę na: opis hotelu i jego kategorię, sposób kalkulacji ceny 
imprezy (świadczenia wliczone w cenę), wyżywienie, środek transportu – 
charakter i rodzaj, zakres i rodzaj ubezpieczenia, proponowane przez biu-
ro terminy, koszty naszej rezygnacji, sposoby składania reklamacji.



Zapowiedzi

 KONGRES RUCHÓW. 11 
czerwca o godz. 10.00 w koś-
ciele św. Stanisława Kostki na 
Żoliborzu Prymas Polski ot-
worzy III Kongres Ruchów i 
Stowarzyszeń Katolickich. 
Przewidziano też wystą-
pienia abp. Stanisława Ryłki 
z Watykanu i abp. Józefa 
Michalika, przewodniczącego 
Konferencji Episkopatu Polski. 
Pierwsza sesja Kongresu zo-
stanie zamknięta 12 czerwca. 
Szczegółowy program na stro-
nie www.kongresruchow.pl. 
 PRYMICJE KAMEDUŁY. 
12 czerwca o godz. 11.00 w 
kościele pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Lasku Bie-
lańskim ks. Jarosław Janu-
szewski – nowo wyświęcony 
kameduła odprawi swoją pry-
micyjną Mszę św.  
 KONIEC ZŁUDZEŃ. 14 
czerwca pod takim hasłem od-
będzie się w KIK-u prelekcja 
red. Zdzisława Szpakowskiego 
poświęcona wydarzeniom ro-
ku 1940. 
 FILM O LICEUM NA 
BIAŁORUSI. 16 czerwca o 
godz. 18.00 w warszawskim 
KIK-u odbędzie się pokaz filmu 
Jerzego Kaliny pt. „Partyzancka 
szkoła”, o liceum w białoru-
skim Mińsku, połączony z dys-
kusją nt. sytuacji w tym kra-
ju, zatytułowaną „XXI wiek – 
tajne komplety”. W spotkaniu 
wezmą udział Ewa Partyga i 
Marek Kielanowski.
 KAPELA NA BIELA- 
NACH. 17 czerwca o godz. 
19.00 w podziemiu kame-
dulskim na Bielanach wystą-
pi z koncertem „Transkapela”. 
Wstęp za wejściówkami. 
 PIS W KIK-U. 21 czerw-
ca o godz. 16.30 w KIK-u bę-
dą gościć członkowie kierowni-
ctwa Prawa i Sprawiedliwości.
 ROCZNICA W POWSI- 
NIE. 27 czerwca sanktua-
rium Matki Bożej Tęskniącej 
w Powsinie będzie świętowa-
ło 7. rocznicę koronacji cu-
downego obrazu Maryi. Z tej 
okazji o godz. 18.00 zosta-
nie zaprezentowany spektakl 
słowno-muzyczny, a o 18.30 
będzie sprawowana Msza 
św. pod przewodnictwem 
bp. Piotra Libery, sekretarza  
Episkopatu Polski.

Klientów biur 
turystycznych 
czasem może 
czekać  trudna 
droga  
w dochodzeniu 
swych reklamacji
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Talent, pasja, intuicja

Sztuka bez dyplomu
Naiwni, współcześni prymitywni, 
inni, osobni, intuicyjni, outsiderzy. 
Różnie nazywa się ludzi, 
dla których sztuka stała się 
życiowym azylem.

„Pieta” Stanisława Zagajew-
skiego, „Trójca Święta” Jędrzeja 
Wawro, „Wieża Babilońska” Jerze-
go Kułkowskiego… W pracach 
nieprofesjonalistów aż roi się od 
odniesień religijnych, głęboko za-
korzenionych w Biblii i „zdrowej” 
pobożności. Trudno uwierzyć, 
że żaden z twórców prezento-
wanych w Muzeum Etnograficz-
nym nie posiada plastycznego wy-
kształcenia. Obdarzeni talentem 
tworzą z pasją dzieła będące od-
zwierciedleniem bogatego życia 
wewnętrznego, uniesień mistycz-
nych, wizji, lęków i obsesji, ale i 
radości i zachwytu nad pięknem 
świata realnego. Jest to sztuka 
bardzo osobista, tworzona czę-
sto w samotności i odrzuceniu, 
nie tylko ze strony obcych, ale 
często także najbliższych. Sztu-
ka tworzona w bólu i cierpie-
niu, która pełni funkcje kompen-
sacyjne, a czasem stanowi jedyny 
sens życia.

– Wywodzą się również z od-
miennych środowisk: od niepeł-
nosprawnych intelektualnie, funk-
cjonujących na marginesie spo-
łeczeństwa, po w pełni spraw-
nych i wykształconych. Dla jed-
nych i drugich sztuka jest azylem 
i miejscem samorealizacji – pod-
kreśla komisarz wystawy Jadwi-
ga Migdał. – Niezależni od wpły-
wów i nurtów artystycznych, gu-
stów i preferencji panujących w 
sztuce profesjonalnej, tworzą pra-
ce w pełni samodzielne i orygi-

nalne, fascynujące si-
łą ekspresji, szczeroś-
cią wypowiedzi i este-
tyczną dojrzałością. To 
właśnie sztuka nada-
je sens ich życiu, dzię-
ki niej mogą zachować 
godność i człowieczeństwo.

Wystawa została przygotowa-
na przez Państwowe Muzeum Et-
nograficzne w Warszawie i Mu-
zeum im. Jacka Malczewskiego 

w Radomiu. Można – 
więcej – trzeba ją zo-
baczyć do 9 paździer-
nika. Wystawa nawią-
zuje do wcześniej-
szych prezentacji: w 
1965 r. wystawa „Inni” 

w warszawskiej „Zachęcie” oraz 
w 1985 r. ekspozycja zatytuło-
wana „Talent, pasja, intuicja” w 
radomskim Muzeum im. J. Mal-
czewskiego.

Obecna, retrospektywna, 
przybliża dzieła uznanych klasy-
ków, m.in. Nikifora, Ociepki, Mon-
siela, Krawczuka, Sówki, Zagajew-
skiego, Kudły, Zegadły, oraz prace 
niedawno odkrytych, niezmiernie 
utalentowanych artystów bez dy-
plomów, takich jak: Dembiński, 
Jezierzański, Chełmowski, Rebel-
ski, Świetlik, Stręk i inni. Prezen-
tuje sylwetki ponad 120 twór-
ców i ponad 500 prac ze zbiorów 
wyżej wymienionych muzeów, a 
także z innych placówek muze-
alnych, ośrodków kultury, kolek-
cji prywatnych oraz samych au-
torów.

Pierwsza część wystawy pre-
zentuje najwybitniejsze osobo-
wości twórcze, klasyków ga-
tunku sztuki. Druga część – to 
przedstawienie najbardziej inte-
resujących artystów, którzy za-
istnieli i zaczęli tworzyć w ostat-
nich dwudziestu latach. Wśród 
nich są prace Józefa Chełmow-
skiego („Życie Krzyżowe Jezusa 
Chrystusa”), Wiktora Chrzanow-
skiego („Oko Opatrzności”), Bar-
bary Skiby (Cykl: „Święci”) czy 
Stanisława Żywolewskiego („Ży-
dy” – portret Świętej Rodziny).

Granica dzieląca twórczość 
nieprofesjonalną od profesjonal-
nej stała się trudna do rozpozna-
nia. TG

„Talent, pasja , intuicja – druga edycja po 
dwudziestu latach”. Państwowe Muzeum 
Etnograficzne w Warszawie, ul. Kredytowa 1. 
Wystawa czynna do 9 października 2005, 
wtorek, czwartek, piątek: godz. 9.30–
16.00, środa: godz. 11.00–18.00 (wstęp 
bezpłatny), sobota, niedziela: 
godz. 10.00–17.00. Muzeum nieczynne 
w poniedziałki i w pierwszy weekend 
każdego miesiąca. Bilety w cenie 9 i 4 zł.
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W sztuce 
nieprofesjonalistów 
najwięcej jest 
motywów 
religijnych. „Wieża 
Babilońska” Jerzego 
Kułkowskiego.
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KS. KANONIK 
ZBIGNIEW 

GODLEWSKI
ur. w 1960 r. w Warszawie. 
Doktor teologii biblijnej, 
wykładał na Papieskim 
Wydziale Teologicznym i w 
Wyższym Metropolitalnym 
Seminarium Duchownym; 
w latach 1995–2001 dy-
rektor i redaktor naczelny 
Wydawnictwa Archidiecezji 
Warszawskiej. Proboszcz 
parafii w Przybyszewie od 
listopada 2001 r.

PANORAMA PARAFII 
Parafia śś. Piotra i Pawła w Przybyszewie 

Byłem przybyszem...

ZDANIEM PROBOSZCZA

Parafia to przede wszystkim parafianie – lu-
dzie, ale to także zespół duszpasterski i ad-
ministracyjno-gospodarczy. To kościół, pleba-
nia, kościelny, gospodyni, organista, wikary, 
proboszcz, a nawet pies... To przystrzyże-
nie trawnika przy plebanii i pozamiatanie liści 
wokół kościoła. Staram się zawsze o tym pa-
miętać i może właśnie dlatego nigdy nie mia-
łem konfliktu z parafianami. Szanują mnie na-
wet ci, którzy na co dzień do kościoła nie cho-
dzą. Tutaj nie jest się anonimowym. Wszyscy 
się znają, są sobie bliscy, ale to wcale nie mu-
si być męczące. Jesteśmy taką wielką rodzi-
ną... Dlatego  trawnik wokół plebanii zawsze 
jest przystrzyżony, a liście wokół kościoła za-
miecione. 

Zapraszamy do kościoła
 Msze św. w niedziele i św.: 8.00, 9.30, 12.00, 17.00 
 w dni powszednie: 7.00, 18.30

Kilka kilometrów  
od ruchliwej szosy E-7, 
na północnej skarpie 
Pilicy, górują nad równiną 
mazowiecką wieże 
stuletniego neogotyckiego 
kościoła. To Przybyszew 
– jedna z najbardziej 
na południe wysuniętych 
parafii archidiecezji 
warszawskiej.

Rytm życia wyznacza 
tutaj praca. Ciężka, trud-
na praca na roli. Zimą nie-
wiele się dzieje, za to la-
tem od piątej rano wszy-
scy są w polu; bo – jak 
mówi proboszcz – ci lu-
dzie są zakochani w zie-
mi. To ona, obok trady-
cyjnej, ludowej religijno-
ści, stanowi ich najwięk-
sze bogactwo. 

Religijność wyraża się 
między innymi w zaan-
gażowaniu w życie du-
chowe parafii. Mieszkań-
cy tworzą radę parafial-
ną, modlą się wspólnie 
w Bractwie Żywego Ró-
żańca (i wychowują so-
bie następców, zrzeszo-
nych w Podwórkowych 
Kółkach Różańcowych 
Dzieci), Akcja Katolicka 
prowadzi przyparafialny 
Klub Seniora, a młodzież, 
należąca do grupy mod-
litewnej, wydaje gazet-
kę niedzielną na bardzo 
wysokim poziomie, za-
równo merytorycznym, 
jak i technicznym. – Ja 
tam figuruję jako redak-
tor – śmieje się ksiądz 
proboszcz – ale to tak 
grzecznościowo. Tak na-
prawdę to młodzież sa-
ma się tym zajmuje!

Trzy szkoły podstawo-
we i jedno gimnazjum to 
znaczący potencjał przy-
byszewskiej parafii. Po ich 
ukończeniu młodzi ludzie 
kontynuują naukę w szko-
le średniej – najbliższe jest 
liceum w Białobrzegach – 
a najwytrwalsi idą na stu-
dia. Większość wybiera 
warszawską SGGW, żeby 
potem wrócić i dalej pro-
wadzić rodzinne gospo-
darstwa. Jest również kil-
ku studentów UKSW i in-
nych stołecznych uczelni.

Najcichsze i najspokoj-
niejsze miejsce każdej pa-
rafii to cmentarz. W Przy-
byszewie jest to również 
miejsce spotkania z Matką 
Bożą Bolesną. Na cmenta-
rzu, na usypanej z polnych 
kamieni Golgocie, stoi Jej 
figura. A niedługo ma u jej 
stóp stanąć ołtarz polowy, 
by również w tym miej-
scu można było sprawo-
wać Msze św.

Trylogia 
przybyszewska
Ta niewielka parafia 

na rubieżach diecezji mo-
że się jednak poszczycić 
czymś rzadko spotyka-
nym gdzie indziej. Oto w 
2005 r. ukazał się ostat-
ni tom „Trylogii przyby-
szewskiej” – cyklu ksią-
żek upamiętniających 
najważniejsze wydarze-
nia w życiu parafii. Pierw-
sza część poświęcona 
jest posłudze pasterskiej 
Księdza Prymasa Józefa 
Glempa w parafii w Przy-
byszewie. Druga i trze-
cia, zatytułowane kolej-
no: „Milenijne spotkania 
z Matką Boską Często-
chowską” i „Przybyszew-
scy świadkowie Bożego 

Miłosierdzia” – to księgi 
pamiątkowe, dokumen-
tujące nawiedzenie para-
fii przez kopię cudowne-
go obrazu jasnogórskie-
go w latach 1965–71, a 
także peregrynację obra-
zu Jezusa Miłosiernego – 
w latach 2003–2005. 

... a ugościliście 
Mnie
Może to tradycyjna 

polska gościnność i ot-
wartość przybyszewskich 
parafian, może kilkadzie-
siąt rozrzuconych po pa-
rafii kapliczek i krzyży 
przydrożnych, może ci-
sza i spokój mazowie-
ckiej wsi sprawiają, że 
miejsce to urzeka swą at-
mosferą i daje poczucie 
bezpieczeństwa. Stąd ża-
den przybysz nie odej-
dzie rozczarowany. 

INKA BAŁAŻ

Widoczne
z daleka strzeliste

wieże kościoła
zapraszają przybyszów 

do wnętrza

warszawa@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Mokotowska 43, 00–551 Warszawa
tel./faks (22) 621 57 99, 629 02 67
Redagują: ks. Marcin Brzeziński – dyrektor oddziału, 
Joanna Jureczko–Wilk, Tomasz Gołąb, Alicja Wysocka

WARSZAWSKI

G O Ś Ć  WA R S Z A W S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
12

 c
ze

rw
ca

 2
00

5

VIII

AR
C

H
IW

U
M

 P
AR

AF
II


