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P

onad połowa warszawiaków poszła do urn wybierać nowych posłów i senatorów. To prawdopodobnie najlepszy wynik w kraju, gdzie przeciętna frekwencja osiągnęła niewiele ponad czterdzieści procent. Na
Mazowszu, podobnie jak w
innych rejonach, niekwestionowanymi zwycięzcami są liderzy Prawa i Sprawiedliwości
oraz Platformy Obywatelskiej.
W Warszawie są to Jarosław Kaczyński i Hanna
Gronkiewicz-Waltz. Jeśli rządy centroprawicy mają być
skuteczne, musi powstać koalicja. Jeśli uda się utworzyć
koalicję, PiS i PO będą musiały pamiętać o tym, by nie popełnić błędów dawnej AWS i
wznieść się ponad animozje,
które poróżniły obie partie,
współpracujące niedawno
w samorządzie warszawskim.


Tylko dla orłów
Wybrani przedstawiciele parafii
archidiecezji będą uczestniczyć
w pięciu spotkaniach
formacyjnych organizowanych
przez kurię warszawską.
– Niech to spotkanie ma swoją
kontynuację, zanieście Ducha VII
Wilanowskiego Spotkania Młodych do swoich środowisk, domów i szkół. Szukajcie i odnajdźcie Chrystusa – prosił 17 września
bp Piotr Jarecki młodzież, która
przyszła na plac budowy Świątyni
Opatrzności Bożej. Zapowiedział,
że w zbliżającym się roku szkolnym archidiecezja, wzorem ubiegłego roku, przygotowuje pięć
spotkań w ramach Warszawskiego Laboratorium Wiary. Najbliższe odbędzie się 8 października.
W kościele św. Stanisława Kostki
o godz. 12.00 odbędzie się Msza
św. oraz zwiedzanie wystawy poświęconej słudze Bożemu ks. Jerzemu Popiełuszce. Spotkanie zatytułowano „Echo XX Światowych
Dni Młodzieży” i temu poświęcona będzie sesja wspomnieniowa

w domu „Amicus”, która Laboratorium
duszpasterz młodzieży,
odbędzie się w tym sa- Wiary –
służby liturgicznej i popropozycje
mym dniu.
wołań.
– Warszawskie Labo- dla animatorów
Kolejne spotkania
ratorium Wiary przezna- życia religijnego Laboratorium Wiary odczone jest dla młodzie- w parafiach
będą się: 17 grudnia br.
ży, która aktywnie włąoraz 11 lutego, 8 kwietcza się w pracę duszpania i 10 czerwca 2006 r.
sterską parafii, pełni funkcje ani- W ich ramach odbędzie się m.in.
matorów i wychowawców w swo- spotkanie ze świadkami obrony
ich wspólnotach, brała udział w niepodległości Polski, spektakl teXX Światowych Dniach Młodzie- atralny Teatru „a”, pieszy i roweży, potrafi zaprezentowane war- rowy rajd po Puszczy Kampinotości przekazać w swoich środo- skiej oraz festiwal muzykowania
wiskach – podkreśla ks. Bogu- rodzinnego.
TG
sław Jankowski, archidiecezjalny

SZLAKIEM PAŃSTWA PODZIEMNEGO
iłośnicy historii mieli nie lada gratkę:
IPN przygotował inscenizację z czasów II wojny światowej. Rajd edukacyjny
„Szlakiem Polskiego Państwa Podziemnego
po Warszawie” odbył się 24 września, w
ramach IX Festiwalu Nauki. Oprócz krótkich wykładów z historii, w ośmiu punktach informacyjnych na uczestników czekały materiały o polskich działaniach wojennych, wydawnictwa IPN, a także „żywa historia”, czyli uczestnicy wydarzeń sprzed 66
lat. Rajd prowadził al. Szucha, przez Getto,
Pawiak, Arsenał, do dawnego Szpitala Maltańskiego
Przy
przy ul. Senatorskiej, a dalej
gimnazjum
pod pomnik Kopernika. Na
im. Batorego
mecie, w Nowej Bibliotece
o konspiracji
UW, można było obejrzeć
opowiadał
film o fenomenie Polskiego
Tadeusz
Państwa Podziemnego i
Wiśniewski,
ps. Wilk
zjeść grochówkę.
JJW

2 października 2005 GOŚĆ NIEDZIELNY

PIOTR ZYCIEŃSKI

M

I

G O Ś Ć WA R S Z AW S K I

Za mało soborowi na misjach

Zdążyć przed grypą
WARSZAWA. Podobnie jak
w ubiegłym roku, seniorzy,
którzy ukończyli 65. rok życia mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie.
Ratusz zapewnia, że szczepionek wystarczy dla wszystkich. Szczepienia prowadzą
przychodnie, które startowa-

ły w konkursie ogłoszonym
przez Ratusz. Jeśli przychodnia, do której zapisany jest
pacjent, nie prowadzi darmowych szczepień, można
wziąć zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu, po
czym udać się na szczepienie
do innej przychodni.

„W naszym zaangażowaniu misyjnym jesteśmy wciąż za mało soborowi”
– uważa ks. Jan Piotrowski, szef Papieskich Dzieł Misyjnych

NIEPOKALANÓW. Od 18
do 20 września trwało w
Niepokalanowie zebranie dyrektorów diecezjalnych Papieskich Dzieł Misyjnych, animatorów i referentek misyjnych, a także pozostałych środowisk misyjnych w Polsce.
Poprzez modlitwy, nabożeństwa, a przede wszystkim dyskusje i konferencje, uczestnicy
spotkania rozważali słowa
„Kościół posłany przez Chrystusa”, pochodzące z dekretu
misyjnego Soboru Watykańskiego II „Ad gentes”. „Zaangażowanie misyjne Kościoła jest
dynamiczne, ale wciąż nie spełniamy oczekiwań soborowych” –
uważa ks. dr Jan Piotrowski, dy-

rektor krajowy Papieskich Dzieł
Misyjnych. Na zakończenie zebrania Mszę św. w bazylice w
Niepokalanowie odprawił bp
Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji.
„Prosimy dziś o dar powołania
misyjnego, aby słowo Boże było głoszone na całym świecie”
– mówił w homilii Biskup tarnowski. Podkreślił, że na świecie, a zwłaszcza w Azji wiele
jest takich osób, które w ogóle nie znają Chrystusa, „nie są
w Kościele, w rodzinie Bożej”.
Ale, zdaniem bp. Skworca, „sami musimy najpierw stać się
słuchaczami i wykonawcami
Ewangelii, bo od tego zależą
jej losy w XXI w.”.

WARSZAWA. Kanclerz kurii
polowej ks. Leon Szot pobłogosławił 16 września rondo,
któremu nadano imię Ofiar
Zbrodni Katyńskiej. Rondo
usytuowane jest u zbiegu ulic
Powązkowskiej, gen. Maczka,
alej Armii Krajowej i Prymasa
Tysiąclecia. W uroczystości
wzięli udział m.in. wiceprezydent Warszawy Władysław
Stasiak, Włodzimierz Dusie-

wicz, prezes Federacji Rodzin Katyńskich, członkowie Stowarzyszenia Rodzin
Katyńskich. Kapelan Rodzin
Katyńskich ks. prałat Zdzisław
Peszkowski przypomniał, że
nakazem dla chrześcijanina
jest wybaczać. „Więc wybaczamy, ale nie zapomnimy,
czym była ta okrutna zbrodnia i czym był bolszewizm” –
mówił duchowny.

PAPIESKIE ARCHIWUM MISYJNE

KRZYSZTOF STĘPKOWSKI

Rondo Ofiar Zbrodni Katyńskiej
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Most się oddala

II

WARSZAWA. 20 września sąd
uznał, że komisja konkursowa, oceniająca projekty mostu
Północnego, nie trzymała się
regulaminu i nakazał ponownie wybrać projektanta inwestycji. Opóźnienie może spowodować, że most nie powsta-

nie do 2008 r., jak zapowiadali przedstawiciele Ratusza.
Decyzję sądu konkursowego,
który działał pod przewodnictwem naczelnego architekta
miasta Marka Borowskiego, zaskarżyła jedna z firm przegranych w konkursie.

Czystsza stolica
WARSZAWA. 611 ton śmieci zebrano w stolicy podczas
wrześniowej akcji Sprzątanie
Świata. To jedna trzecia tego,
co zebrano w ubiegłym roku.
„W Warszawie jest po prostu
coraz czyściej” – tłumaczy-

ła Iwona Fryczyńska, rzecznik Zarządu Oczyszczania
Miasta. W akcji wzięło udział
375 szkół. Młodzież najwięcej śmieci znalazła na
Białołęce, a najmniej zebrała na Ochocie.

Warszawa – ofiarom Katynia

Warszawianka z kuratorem
PARK WODNY. 19 września sąd poparł wniosek władz
miasta, które od kilku lat próbowały odzyskać kontrolę nad fundacją Park Wodny
Warszawianka. Zdecydował o
likwidacji fundacji i ustanowieniu kuratora, który przekaże
majątek na rzecz samorządu.
W ocenie Ratusza, miasto straciło na budowie Warszawianki
ok. 120 mln zł. Prokuratura

postawiła w tej sprawie zarzuty byłym władzom dzielnicy Mokotów, które w 1997 r.
na mocy uchwały byłej gminy Centrum podpisały umowę
zlecającą prowadzenie inwestycji fundacji. Władze fundacji nie dają jednak za wygraną
– odwołały się od decyzji sądu.
Oznacza to, że do chwili rozpatrzenia zażalenia kurator nie
może przystąpić do działań.
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Zapowiedzi
 RÓŻE NA TAMCE

1 października o godz. 18.00
w kościele św. Teresy od
Dzieciątka Jezus (ul. Tamka 4 a)
będzie sprawowana Msza św.
odpustowa, na której, zgodnie
z tradycją, zostaną poświęcone
róże przyniesione przez wiernych.

Portret Chrystusa Zbawiciela bez brody z Kaplicy Arcybiskupiej

Cenne układanki

 NOWY ROK W KIK

Mszą św. w kościele św. Marcina warszawski KIK inauguruje 2 października o godz.
9.30 nowy rok swojej pracy. Po Mszy św. nastąpi otwarcie nowej siedziby Klubu przy ul. Oboźnej 7/55.
Na poświęcenie nowych
pomieszczeń członkowie Klubu zapraszają 3 października
po Mszy św. o godz. 18.00,
odprawionej
przez
bp.
Bronisława Dembowskiego i
ks. Andrzeja Gałkę.

 ŻONKILE NA POLACH

strzów. W ten sposób piękno raweńskich mozaik chociaż w części może być podziwiane na całym świecie. Polskie kopie zostały wykonane w latach 50. ubiegłego wieku przez grupę mozaikarzy z Akademii Sztuk Pięknych. Oryginały ich prac pochodzą z: Mauzoleum Galii Placydii,
bazylik San Vitale i Sant’ Apollinare Nuovo, z Baptysterium Ortodoksów i Baptysterium Arian
oraz Kaplicy Arcybiskupiej.
JJW

Wystawa „Mozaiki Rawenny”,
Państwowe Muzeum Archeologiczne,
ul. Długa 52 – Arsenał; czynne od
wtorku do czwartku w godz. 9.00–
16.00, w piątki w godz. 11.00–18.00,
w niedziele w godz. 10.00–16.00; bilet
normalny – 8 zł, ulgowy – 4 zł.

Różaniec w ikonie

Tajemnica tajemnic
Październikowe nabożeństwa
różańcowe w kościele przy ul.
Domaniewskiej w Warszawie
będą odprawiane przy nowych
ikonach, przedstawiających
poszczególne tajemnice.
Kamienne tablice z ikonami
zawisną w wirydarzu przy kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła na Domaniewskiej. Ich autorką jest Anna Skass, studentka ostatniego roku Wydziału Malarstwa

Kolejne ikony w kościele
przy Domaniewskiej

warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych.

– O prawosławnych ikonach mówi się, że są „oknem
ku wieczności” – mówi Anna Skass. – Takie jest i moje pragnienie wobec przedstawień tajemnic – by stały się początkiem wędrówki duszy ku
Stwórcy.
Wernisaż prac odbędzie się
1 października o godz. 16.30 w
domu parafialnym przy kościele. Później ikony zostaną przeniesione do wirydarza
JJW
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NADZIEI
Warszawska kampania ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei”
odbywać się będzie od 1 do 8
października. „Pola Nadziei”
to żonkilowe symbole pamięci
o osobach ciężko chorych i
umierających. Podczas dwóch
poprzednich edycji uczniowie warszawskich szkół i
przedszkoli posadzili ponad
20 tys. cebulek żonkili, m.in.
przed urzędami, szkołami, w
parkach i w ogródkach osób
prywatnych. „Pola Nadziei”
to również akcja edukacyjno-szkoleniowa, konkursy, koncerty i zbiórka pieniężna. W
Warszawie Stowarzyszenie
Hospicjum Domowe organizuje 8 października koncert
w kościele Chrystusa Króla na
Targówku. Początek o godz.
18.30.

Wśród nich jest portret ukazujący Chrystusa Zbawiciela bez brody,
który podkreśla, że Jezus
pozostaje poza czasem,
w wymiarze prawdziwie Bostwa i najskim. Prawiększym
cownicy muzachowazeum właśnym zbionie na tę morem ikonozaikę najczęśgrafii chrześciciej zwracają uwajańskiej z V i VI w.
gę zwiedzającym – bo
Chociaż mozaika jatrzeba naprawdę uważ- Kopie
ko sztuka nie narodziła
nie wczytać się w opisy, raweńskich
się w Rawennie, właśby w młodzieńczej twa- mozaik powstały nie tam osiągnęła mirzy bez zarostu odkryć w Warszawie pół strzowski kunszt. Siewieku temu
Jezusa.
dem tamtejszych buLśniące, szkliste
dowli sakralnych, któukładanki są tylko korych wnętrza ozdobiopiami prawdziwych arcydzieł, ne są mozaikami, zostało w
którymi ozdabiano ściany i 1997 r. wpisanych na Listę Świasklepienia świątyń oraz innych towego Dziedzictwa Kulturowebudowli. Raweńskie mozaiki są go i Przyrodniczego UNESCO.
najbogatszym na świecie zabytNic więc dziwnego, że artykiem wczesnego chrześcijań- ści kopiują dzieła dawnych mi-

ANNA SKASS

chikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie będzie
można posłuchać organistów
grających na co dzień w parafiach. Fundacja Pro Organo
organizuje dla nich II Ogólnopolski Konkurs „Pro Organo 2005”. Najlepszy organista
otrzyma dwumanuałowe organy kościelne.

PIOTR ŻYCIEŃSKI

Dwadzieścia pięć kopii
najsłynniejszych mozaik
z budowli sakralnych Rawenny
można oglądać do końca
listopada w Państwowym Muzeum
 NAJLEPSI ORGANIŚCI
Od 3 do 7 października w ar- Archeologicznym.

III
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Dziś trudno byłoby sobie wyobrazić
polski system pomocy dla osób
w trudnej sytuacji życiowej, gdyby
zabrakło działań podejmowanych
przez Caritas. Największa
organizacja charytatywna
właśnie obchodzi
w Warszawie
15-lecie swojej działalności.

I

tekst i zdjęcie
TOMASZ GOŁĄB

le osób w kraju i za granicą ogarnęła Caritas swoją pomocą? Ile rodzin przeżywających kryzys? Ile osób
starszych i chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych i głodnych. Ilu ofiarom klęsk żywiołowych i wojen niosła
wsparcie rzeczowe i finansowe? Trudno
zliczyć… A przecież swoim działaniem
Caritas przyczynia się do wiarygodności
orędzia chrześcijańskiego także w tych
środowiskach, których nie może objąć
swym zasięgiem Kościół.
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Rehabilitacja i hodowla pszczół

IV

W ciągu 15 lat swojej działalności Caritas
zorganizowała dla ponad miliona dzieci letni wypoczynek, każdego dnia dożywia około
300 tys. osób. Ponad 60 tys. wolontariuszy zaangażowanych jest w pomoc osobom samotnym, chorym, marginalizowanym, niewydolnym i niepełnosprawnym, którym pracownicy
Caritas świadczą często całodobową pomoc w
ponad 600 swoich palcówkach. Wielu spośród
wolontariuszy kończy trzyletnie Studium Caritas przy UKSW.
Rokrocznie Caritas udziela pomocy – głównie w Polsce, ale również poza granicami kraju
– wycenianej na ok. 200 mln zł. Finansowane
są usługi świadczone przez placówki, projekty pomocy doraźnej w sytuacjach klęsk żywiołowych i
Człowiek
wojen oraz pomoc świadnieszczęśliwy
czona przez Caritas diecejest święty
zjalne i parafialne. Caritas w
– głosi dewiza
Polsce zajmuje się tak różCaritas
norodną działalnością, jak
warszawskiej,
np. rehabilitacja, dożywiawypisana
nie ubogich, pomoc ofiana jej głównej
rom przemocy i kursy dla
siedzibie przy
bezrobotnych. Oprócz tego
Krakowskim
organizuje cykliczne i doPrzedmieściu

Święto w Warszaw

Res Sacr

G O Ś Ć WA R S Z AW S K I

wie: 15-lecie Caritas

ra Miser
raźne akcje: obiady dla biednych dzieci, pomoc ofiarom suszy czy na przyklad nauka hodowli pszczół dla mieszkańców Afryki.

Półtora tysiąca uśmiechów

Byłem głodny…
W maju 2004 r. Caritas Archidiecezji Warszawskiej otworzyła Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Podobne biura działają na
terenie trzech archidiecezji: w Lublinie, Białymstoku i Zgorzelcu, świadcząc pomoc prawną, psychologiczną, materialną i medyczną.
Dzięki przeniesieniu siedziby Biura ds.
Uchodźców, prowadzonego przez Caritas
Archidiecezji Warszawskiej, z ul. Czernia-

Byłem chory…
Caritas AW nieustannie poszukuje sponsorów. W lipcu dostała ok.16 ton proszków do prania od firmy Procter and Gamble.
Otrzymane artykuły trafiły do hospicjum, zakładu opiekuńczo-leczniczego, ośrodków kolonijnych, bursy, noclegowni oraz parafialnych zespołów Caritas. Także znaczna część
sprzętu Centrum Charytatywnego „Res Sacra Miser” została zakupiona dzięki darczyńcom, zwłaszcza rodzinom chorych przebywających w zakładzie. Ale brakuje dziś przynajmniej dwóch pomp infuzyjnych do podawania leków przeciwbólowych, ssaków elektrycznych, koncentratorów tlenu, materacy
zmiennociśnieniowych…
Pielęgniarki ze stacji opieki w Raszynie
rozpoczęły ósmy rok działalności. Poza chorymi, którymi opiekują się na podstawie kontraktu z NFZ, kolejny rok z rzędu zajmują
się też chorymi skierowanymi przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to najczęś-

Nieszczęśliwy – rzecz święta
Caritas warszawska prowadzi sześć
świetlic socjoterapeutycznych, cztery stacje opieki i pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego (w Raszynie, Piasecznie,
Błoniu i Grójcu), hospicjum domowe w
Raszynie oraz zakład opiekuńczo-leczniczy dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku (łącznie 110 łóżek) i hospicjum stacjonarne
dla pacjentów w terminalnym stanie choroby nowotworowej (łącznie 24 łóżka),
które mieszczą się w centrum charytatywnym „Res Sacra Miser” przy Krakowskim Przedmieściu. Tam też znajduje się
Ośrodek Pomocy Psychologicznej, prowadzony we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich. Napis na fasadzie Pałacu Kazanowskich tłumaczy się z łaciny: Nieszczęśliwy jest rzeczą świętą.
15-lecie działalności Caritas świętować
będzie 2 października na placu Zamkowym. Podczas pikniku rodzinnego wystąpią: Arka Noego oraz Full Power Spirit.
Znani artyści polskiej estrady poprowadzą
od godz. 15.00 gry i zabawy rodzinne. Będzie kolejka dla dzieci, karuzela i kucyki. O
godz. 18.00 rozpocznie się koncert charytatywny na rzecz dzieci ofiar terroryzmu i
przemocy.


CARITAS ZNACZY MIŁOŚĆ
Caritas mogła się odrodzić dopiero po przemianach polityczno-społecznych lat 80. Caritas
Polska, mająca za zadanie koordynację działań
diecezjalnych Caritas, powołano 10 października 1990 r. Likwidacja Zrzeszenia Katolików
Świeckich „Caritas” zakończona została dopiero czerwcu br. W trakcie jej trwania zwrócono Kościołowi kilkaset nieruchomości. Siedziba
główna dawnego Zrzeszenia stała się własnością Caritas Archidiecezji Warszawskiej. W
chwili obecnej znajduje się w niej Centrum
Charytatywne „Res Sacra Miser”, służące od
ponad 200 lat ubogim mieszkańcom stolicy,
oraz siedziba główna warszawskiej Caritas.
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Caritas jest znana z organizowania wypoczynku dla dzieci z ubogich i zaniedbanych rodzin. Latem tego roku na kolonie Caritas wyjechało 70 tys. osób. Od 25 czerwca do 30
sierpnia 2005 r. Caritas diecezji warszawskiej
zorganizowała siedemnaście: 14- i 16-dniowych turnusów kolonijnych dla 1462 dzieci
w Stegnach, nad morzem i jeziorem, w Łącku, w Broku n. Bugiem, gdzie Caritas Archidiecezji Warszawskiej posiada własny Ośrodek
Kolonijno-Wypoczynkowy, w Warzenku koło
Gdańska, w górach w Murzasichlu.
Caritas prowadzi również długofalowe
programy pomocy bezrobotnym. W lipcu
br. Bursa Promocji Zawodowej „Przystań na
Skarpie” przyjęła w ramach projektu „Promocja Zawodowa Dziewcząt” kolejne 23
dziewczęta. Pochodzą one z terenów popegeerowskich, z województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Dziewczęta aktywnie włączyły się
w realizację projektu, kilkanaście z nich już
otrzymało pracę w Warszawie. Od października 2001 r. bursa przyjęła w sumie ponad
400 dziewcząt.
Kolejna duża coroczna akcja Caritas to Jałmużna Wielkopostna – zbiórka pieniędzy na
cel, które wskazuje papież w orędziu na dany Wielki Post. W wielu diecezjach rozprowadzane są wtedy specjalne skarbonki, do których dzieci zbierają datki, odmawiając sobie
np. słodyczy albo zabawek. Przez kilka miesięcy mogły wziąć udział w konkursie plastycznym „Caritas w oczach dziecka”. Większość prac będzie wystawiona na placu Zamkowym 2 października, podczas obchodów
15-lecia Caritas.

kowskiej na Krakowskie Przedmieście 62,
znacznie zwiększyła się liczba osób korzystających z jego usług (z 50 miesięcznie do ok. 150). Stale zwiększająca się liczba uchodźców korzystających z usług Biura świadczy o tym, że działalność Biura jest
potrzebna i dostosowana do ich potrzeb.
Do lipca 2005 r. z pomocy Biura skorzystało
140 uchodźców, chociaż zgłosiło się do niego aż 726 osób.
W noclegowniach i schroniskach Caritas w
okresie mrozów zwiększa się liczbę miejsc dla
bezdomnych. Noclegownia „Przystań” przy ul.
Wolskiej 172 dysponuje 85 miejscami noclegowymi, w tym dziewięcioma w dwóch salach
chorych. Do jadłodajni i stołówek Caritas zgłasza się w tych dniach więcej osób ubogich,
wszyscy otrzymują ciepły posiłek. Od dwóch
lat w Grójcu działa Jadłodajnia św. S. Faustyny,
która codziennie wydaje ok. 50 posiłków dla
osób biednych.
Nawiązując do tradycji tanich jadłodajni dla inteligencji, z połowy XIX wieku, Caritas Archidiecezji Warszawskiej otworzyła pierogarnię przy ul. Bednarskiej 28/30. Można tu
zjeść we wszystkie dni tygodnia znakomite
pierogi i specjały wiejskiej kuchni, a przy okazji wesprzeć materialnie Caritas. Nie tak dawno Caritas Archidiecezji Warszawskiej otrzymała od Jana Staszela, górala z Nowego Bystrego, 20-hektarowe gospodarstwo rolne w
Szymonowie, w powiecie ostródzkim.

ciej osoby nieubezpieczone, samotne, rodziny wielodzietne oraz rodziny niewydolne wychowawczo. Pielęgniarki dowożą im obiady,
załatwiają sprawy w urzędach, realizują recepty, robią zakupy, osobom niedołężnym pomagają przy toalecie, organizują konsultacje lekarskie, przewozy chorych, mierzą poziom
cukru. W okresie świątecznym pomagają rozwieźć paczki przygotowane przez parafialne
koło Caritas.
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Powstają placówki rodzinne

Ruszyła budowa pierwszego
z planowanych kilkunastu
rodzinnych domów dziecka.
Mają zastąpić duże domy dziecka,
w których przebywa jednorazowo
znacznie więcej niż 30 dzieci.

BIURO POLITYKI SPOŁECZNEJ M. ST. WARSZAWY

Zbudować prawdziwy dom
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Warszawa należy do tych
aglomeracji w Polsce, gdzie
liczba dzieci objętych opieką
zastępczą jest największa w
skali kraju. W ramach kampanii „Daj im przyszłość” miasto od jesieni 2004 r. prowadzi nabór kandydatów na opiekunów w systemie rodzinnej opieki zastęp- Pierwszy
nik Biura Polityki Spoczej oraz ich szkole- Rodzinny Dom
łecznej Warszawy Grania. Do 2006 r. w sto- Dziecka rośnie
żyna Melanowicz.
licy ma powstać oko- w Ursusie.
Budowa pierwszeło 15 rodzinnych do- Kolejny powstaje go rodzinnego domu
mów dziecka, a oko- w Wesołej
dziecka w Warszało 30 innych lokali ma
wie rozpoczęła się 16
zostać przystosowanych do te- września wmurowaniem kago celu.
mienia węgielnego przez preTeraz w Warszawie funk- zydenta miasta Lecha Kaczyńcjonuje 18 całodobowych pla- skiego i poświęceniem przez
cówek opiekuńczo-wycho- bp. Tadeusza Pikusa. Teren
wawczych, w których jest oko- działki, na którym wmuroło 1200 miejsc. W 2006 r. sa- wano kamień węgielny, pomorządy lokalne staną przed łożony jest wśród drzew, na
koniecznością przekształce- spokojnym osiedlu domów
nia istniejącego systemu opie- jednorodzinnych. W okoliki zastępczej dla dzieci czaso- cy znajduje się szkoła, bliwo lub trwale pozbawionych sko jest zarówno do środków
opieki rodzicielskiej w pod- komunikacji miejskiej, jak i
ległych im placówkach opie- do sklepów. Budynek, przekuńczo-wychowawczych – do znaczony dla ośmiorga dziekońca 2006 r. placówka nie ci, powstanie na osiedlu Gobędzie mogła mieć więcej niż łąbki w dzielnicy Ursus. Koszt
30 miejsc.
budowy to około 460 tys. zł.
– Około 300 dzieci z tere- Zgodnie z planami, budynek
nu Warszawy do końca 2006 r. przy ul. Zygmunta Augusta w
znajdzie miejsce w placówkach stanie surowym ma być gotorodzinnych – informuje naczel- wy już w grudniu. Oddany do
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użytku będzie natomiast w
pierwszym kwartale przyszłego roku.
W uroczystości wzięła
udział również rodzina, która
w budowanym domu prowadzić będzie dom dziecka.
– Chcemy podzielić się rodzinnym ciepłem z innymi – mówi Izabela Beta, która z mężem
Dariuszem poprowadzi dom.
Mają dwójkę własnych dzieci: 17-letnią Anię i 13-letniego
Adama. Podczas uroczystości
Kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga przekazał
2000 książek dla rodzinnych domów w dziecka w Warszawie.
Rodzinne domy dziecka to
placówki opiekuńczo-wychowawcze (zwane także placówkami rodzinnymi) zaliczane do
tzw. rodzinnych form opieki
nad dzieckiem osieroconym.
Liczba dzieci umieszczonych
w takich domach wynosi przeciętnie od 4 do 8. Obecnie w
ponad 180 domach w Polsce
mieszka około 1100 dzieci. DoL
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mami kierują dyrektorzy, którzy zapewniają, często wraz ze
swoim małżonkiem, całkowitą,
całodobową opiekę i wychowanie dzieciom znajdującym się
w domu. Koszt utrzymania jednego dziecka to średnio 1350–
1800 zł miesięcznie.
Kampanię „Daj im przyszłość – Warszawskie Rodzinne Domy Dziecka” wspierają
rzecznik praw dziecka Paweł
Jaros i polski UNICEF. W ramach kampanii „Daj im przyszłość – Warszawskie Rodzinne Domy Dziecka” pod koniec
września rozpoczęły się kolejne szkolenia dla kandydatów na
opiekunów w systemie rodzinnej opieki zastępczej. Chętni
jeszcze mogą się zgłaszać do
ośrodków adopcyjno-opiekuńczych. Szkolenia prowadzą trzy
placówki: Publiczny Ośrodek
Adopcyjno-Opiekuńczy, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
oraz Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy.
TG
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Jubileusz w Miedniewicach

Święta Rodzina odcisnęła stopy

Kupił go w 1674 roku na odpuście
w Studziannej (k. Tomaszowa Mazowieckiego) pobożny gospodarz Jakub Trojańczyk. Wizerunek, wykonany przez
nieznanego artystę w 1671 roku, jest
uproszczoną kopią cudownego obrazu
Świętej Rodziny ze Studziannej. Przedstawia Matkę Bożą, świętego Józefa i
małego Jezusa przy kolacji.
Kiedy po powrocie do Miedniewic
gospodarz
powiesił
obraz na słupie stodoły,
Po upadku
wieczorami i o poranpowstania
ku nad stodołą zaczęstyczniowego,
ła pojawiać się jasność.
na znak żałoby,
Wiadomość o tym szybwyposażenie
ko rozniosła się wśród
kościoła
okolicznych mieszkańprzemalowano
na czarno
ców, którzy przychodzili pod stodołę i polecali swoje prośby świętemu wizerunkowi.
Wielu zostało uzdrowionych i dostąpiło łaski nawrócenia. Legenda głosi, że
mieszkańcy przychodzący rano pod stodołę widzieli wokół słupa z wizerunkiem trzy rodzaje stóp: kobiety, mężczyzny i dziecka. Początkowo nie wie-

PIOTR ŻYCIEŃSKI

Kiedyś było nazywane
Częstochową Mazowsza. Do Miedniewic
pielgrzymował nie tylko prosty lud,
ale też książęta jadący na elekcję
do Warszawy. Co takiego jest w prymitywnym,
maleńkim drzeworycie Pani
w Świętorodzinnym wizerunku, kupionym
na odpuście prawie cztery wieki temu?

dzieli, czyje są to ślady i je zasypywali. Jednak każdego ranka znów się pojawiały. Według podania, ślady stóp Świętej Rodziny istnieją do dzisiaj w kościele, pod kamienną podłogą.
Okoliczności nadzwyczajnych zjawisk i prawdziwość cudów zbadała spe-

cjalna komisja, wyznaczona przez biskupa poznańskiego Stefana Wierzbowskiego. Ze względu na liczne uzdrowienia w 1764 roku Stolica Apostolska uznała obraz za łaskami słynący, a
7 czerwca 1767 roku biskup warmiński Ignacy Krasicki uroczyście go koronował.
W roku 1676 dziedzic Miedniewic
Mikołaj Grudzieński polecił wybudować
w miejscu stodoły małą kaplicę, a pięć
lat później – drewniany kościół Najświętszej Maryi Panny. Dziedzic sprowadził też do Miedniewic ojców reformatów. W 1692 r. rozpoczęto budowę
murowanego klasztoru, który przetrwał
do naszych czasów. Reformaci pozostali
do 1864 r., kiedy na mocy carskiego dekretu musieli opuścić klasztor. Zastąpili ich księża diecezjalni. W latach 1737–
1748 został wzniesiony murowany, barokowy kościół. Konsekrował go 28
września 1755 r. arcybiskup gnieźnieński Adam Ignacy Komorowski.
W 1915 r. przy sanktuarium powstał
ośrodek parafialny Nawiedzenia NMP i
św. Józefa Oblubieńca. W 1966 r. Prymas Stefan Wyszyński przekazał parafię
i sanktuarium franciszkanom. Od 1986 r.
zaplecze modlitewne dla pielgrzymów
stanowią siostry klaryski przybyłe ze
Starego Sącza.
1 października mieszkańcy Miedniewic świętują 250-lecie konsekracji kościoła. Początek o godz. 12.00. W uroczystości weźmie udział biskup łowicki
Andrzej F. Dziuba.
JOANNA JURECZKO-WILK

Domaniewice

Rok Eucharystii zakończą Różańcem
Parafia świętego Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach jest wyjątkowa nie tylko dlatego, że na jej terenie znajduje się kaplica z od wieków łaskami słynącym obrazem Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem,
uznanym przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego w 1975 roku za wizerunek Matki Bożej Domaniewskiej Pocieszycielki Strapionych. To parafia różańcowa. We wspólnocie liczącej za-

ledwie 5 tysięcy wiernych codziennie
modli się sześćdziesiąt kół różańcowych.
Dlatego Biskup łowicki zaprosił
wiernych modlących się na różańcu
na 1 października do domaniewskiego sanktuarium. „Niech ta pielgrzymka,
której centralnym wydarzeniem będzie
Msza św., stanie się okazją do spotkania tych wszystkich, którzy każdego dnia odmawiają Różaniec i od Maryi
uczą się Jezusa. Niech wspólnoty różańcowe w naszej diecezji stają się szkołami poznania Chrystusa zarówno dla
osób starszych, jak również dla dzie-

ci i młodzieży” – napisał do parafian
bp Dziuba.
1 października o godz. 10.45 w
kościele parafialnym w Domaniewicach
rozpocznie się adoracja Najświętszego
Sakramentu i modlitwa różańcowa. Po
niej wierni przejdą w procesji do pobliskiego sanktuarium, gdzie o godzinie
12.00 bp Józef Zawitkowski odprawi
Mszę świętą. Po Eucharystii będzie okazja do prywatnej modlitwy przed obrazem Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych, czczonym również jako wizerunek Matki Pięknej Miłości.
JJW
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Biskup łowicki Andrzej F. Dziuba zaprosił miłośników modlitwy różańcowej na
pielgrzymkę do Domaniewic.
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PANORAMA PARAFII
Bielany: nowy kościół akademicki

Nie tylko przed egzaminem
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VIII

Kilkanaście miesięcy
temu kard. Józef Glemp,
Prymas Polski, przechadzał się po terenie uniwersyteckiego kampusu
na Bielanach. Zaglądał
do sal wykładowych, zatrzymywał się wśród studentów, ktoś szeptał mu
na ucho jakąś prośbę.
Dzień jak zwykle: zatłoczone autobusy dowożą
na teren byłej jednostki
wojskowej przy ul. Wójcickiego nawet cztery
tysiące adeptów teologii, misjologii, matematyki, prawa kanonicznego, psychologii czy socjologii.
5-hektarowy teren i
6 budynków częściowo
dzierżawionych od gminy to dopiero początek
prawdziwego kampusu.
Jeszcze w tym roku rozpocznie się bowiem na
Młocinach budowa kolejnej części. Plany zakładają powstanie dużego
budynku z dwiema aulami na 300 osób każda,
które będzie można połączyć i zamienić na aulę
600-osobową. W budynku znajdą się także liczne sale wykładowe. Później wybudowane zostaną budynki wydziałowe
z salami wykładowymi,
laboratoriami i dziekanatami. Planuje się tam także wybudowanie biblioteki, hali sportowej, do-

mu studenckiego, może
nawet basenu.
– A gdzie będą się
modlić? – zaskoczył pytaniem Prymas Polski.
Wielki Kanclerz i przyjaciel uniwersytetu zasugerował, żeby znaleźć
jakiś pokój na kaplicę.
– Nie do wiary: w
ciągu kilkunastu miesięcy nie tylko udało się
znaleźć miejsce na modlitwę, ale na Młocinach
powstał prawdziwy kościół! – mówi ks. Ryszard
Rumianek, nowy rektor
UKSW.
Ale budowę rozpoczął jego poprzednik,
ks. Roman Bartnicki, od
1996 r. rektor najpierw
Akademii Teologii Katolickiej, a od 1999 r. – uniwersytetu. To on przywiózł z Góry Synaj kamień węgielny pod kaplicę, poświęcony przez
Prymasa 21 marca br.
Dzięki aktywności ks.
Bartnickiego udało się
także pozyskać środki z
fundacji Kirche in Not.
Ale w budowę kościoła akademickiego zaangażowali się również biskupi diecezjalni, m.in.
abp Głódź i bp Wątroba,
sufragan częstochowski,
oraz sami wykładowcy
i prywatni ofiarodawcy.
Budowy nie można było bowiem sfinansować
z publicznych środków.
Największą ofiarę finansową złożył sam Prymas,
który ponadto wyposażył świątynię w wizerunek św. Józefa, hiszpańską figurkę Matki Bożej
ze Słupa (del Pilar), ornaty i naczynia liturgiczne.
Główna
siedziba
UKSW mieści się w Le-

WARSZAWSKI

warszawa@goscniedzielny.pl

KS. DR PAWEŁ
GWIAZDA

RYSZARD RZEPECKI

Studenci Uniwersytetu
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
od dwóch tygodni
mogą modlić się
w swoim kościele
akademickim.

sie Bielańskim, oprócz
niej jednak uczelnia korzysta także z budynków
na Grochowie i Mokotowie. Na uniwersytecie
studiuje obecnie ok. 19
tys. osób. Kaplica stoi w
centrum nowego kampusu na Bielanach, gdzie
uczelnia ma swoją filię od
1992 r., i ma wszystkim
przypominać o szczególnym charakterze Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego.
– Chwile modlitwy
spędzone w kościele św.
Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
będą gwarantem właściwego rozwoju tego uniwersytetu – podkreśla
ks. prof. Rumianek.
TOMASZ GOŁĄB
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Kościół służyć będzie
na razie 4 tysiącom
studentów, a w przyszłości
– jeszcze więcej

Ur. w 1966 r. w Warszawie.
Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Józefa Glempa
w 1995 r. Wikariusz w parafii w Nadarzynie, rezydent
w parafii MB Nieustającej
Pomocy w Pruszkowie, św.
Tomasza na Ursynowie, obecnie w parafii MB Królowej
Pokoju na Młocinach. Do niedawna prefekt w szkole
Przymierza Rodzin na Ursynowie. Wykładowca w sekcji Teologii Duchowości
UKSW.

ZDANIEM PROBOSZCZA

Chciałbym, żeby kościół św. Józefa Oblubieńca
NMP stał się dla studentów miejscem, do którego zaglądać będą nie tylko w czasie sesji i egzaminów. Gdy powstaną tutaj akademiki, obowiązki duszpasterskie z pewnością
będą znacznie większe. Dziś kościół ma służyć tym, którzy z racji oddalenia od miejsca
zamieszkania nie mogą normalnie uczestniczyć w życiu parafialnym. W soboty i niedziele będzie to świątynia zwłaszcza studentów
zaocznych. Wszystkich zapraszam na chwilę
modlitwy nie tylko w czasie Eucharystii, chociaż na razie kościół nie będzie mógł być otwarty cały dzień. Zawsze otwarta będzie natomiast kruchta.

Zapraszamy do kościoła
 Msze św.: od poniedziałku do piątku o godz. 12.00
Soboty i niedziele o godz. 8.00, spowiedź pół godziny przed Mszą św.
 W dni powszednie po każdej Mszy św. półgodzinna
adoracja Najświętszego Sakramentu

