
W przeddzień Tygodnia 
Miłosierdzia w Teatrze Narodowym 
w Warszawie wręczono statuetki 
„Ubi Caritas” – nagrody 
przyznawane od trzech lat osobom 
i firmom, które wspomagają 
Caritas Polską.

Podczas gali w teatrze sta-
tuetki s. Faustyny wręczono 
w trzech kategoriach. Za tzw. 
sponsoring otrzymali ją: Pol-
pharma SA i sieć hipermarke-
tów TESCO Polska. Za współ-
pracę z Caritas statuetkę dosta-
ła Telewizja Polska. W kategorii 
„świadectwo” odebrali ją: Tru-
us Nieuwenhuis, który od trzy-
nastu lat współpracuje z Cari-
tas Diecezji Opolskiej, oraz Ar-
kadiusz Rosiński, student III ro-
ku Uniwersytetu Szczecińskie-
go, wolontariusz Caritas bardzo 
zaangażowany w pomoc chary-
tatywną w swojej parafii.

Na zakończenie uroczyste-
go wieczoru w Teatrze Wiel-
kim zaprezentowano orato-
rium „Woła nas Pan”, do które-

go muzykę skompo-
nował Włodzimierz 
Korcz, a słowa ułożył 
Ernest Bryll.

2 października 
Caritas Polska zapro-
siła na swój jubile-
usz rodziny. Na pla-
cu Zamkowym odbył 
się piknik rodzinny. 
Każdy uczestnik mógł złożyć 
ofiar na dzieła miłosierdzia 
prowadzone przez Caritas. 
W namiotach rozstawionych 
dookoła placu przedstawio-

no programy pomocy 
Caritas prowadzone w 
Polsce i za granicą. Pik-
nik zbiegł się z począt-
kiem 61. Tygodnia Mi-
łosierdzia, który w tym 
roku przebiega pod ha-
słem: „Eucharystia po-
słaniem do służby po-
trzebującym”.

Dochód z niedzielnej im-
prezy na placu Zamkowym 
przeznaczony był na pomoc 
ofiarom przemocy i terroru.
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Tłumy warszawiaków 
pokochały niedzielne 

spacery po Starym i Nowym 
Mieście. Tych, którzy na no-
wo odkryli urok Barbakanu, 
Krzywego Koła i dziesiątek 
kawiarnianych ogródków, 
jest tak wielu, że miejscami 
trudno przecisnąć się w po-
żądanym kierunku. Święto 
Chleba na nowomiejskim 
rynku, jubileusz Caritas i 
koncert na pl. Zamkowym… 
Tu Msza św. u św. Anny o 
godz. 15.00, na którą przy-
chodzi tak wielu, że już 
dawno nie mieszczą się w 
zasięgu wzroku głoszącego 
homilię ks. Pawlukiewicza, 
tam na Mszę św. „dla spa-
cerowiczów” zapraszają do-
minikanie, naprzeciw gru-
pa ewangelizatorów z 
„Wieczernika”… A teraz po 
raz pierwszy Dzień Papieski 
obchodzony bez Jana Pawła 
II. Przyjdźmy znów przed 
Zamek Królewski.  

Dwudziestu pięciu nowych kleryków 
rozpoczęło formację w Warszawskim 

Metropolitalnym Seminarium Duchow-
nym. – Przychodzi pokolenie, które w swo-
ich decyzjach jest bardzo chwiejne: podej-
muje decyzje pod wpływem emocji, a gdy 
te opadną – wycofuje się. Dlatego wielu 
kandydatom musieliśmy w tym roku odmó-
wić przyjęcia. Ale zauważalna jest i druga 
tendencja: do seminaryjnych bram pukają 
mężczyźni, którzy mają już za sobą wyż-
sze studia, ale dopiero teraz odkryli swo-

je powołanie – mówi ks. 
prof. Krzysztof Pawlina. W 
seminarium warszawskim 
do kapłaństwa przygoto-
wuje się blisko 150 klery-
ków. Kolejny rok formacji 
rozpoczęli od rekolekcji 
głoszonych przez bp. 
Antoniego Długosza.  

NIE BYŁO SZTURMU KANDYDATÓW DO SEMINARIUM
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Śmierć Jana 
Pawła II nie 
wpłynęła na 
liczbę nowych 
powołań 
kapłańskich 
w warszawskim 
seminarium

TOMASZ GOŁĄB
redaktor wydania

Statuetki na 15-lecie Caritas

Pomagają pomagać

Statuetki 
św. Faustyny, 
autorstwa 
rzeszowskiego 
plastyka 
Krzysztofa 
Brzuzana
– dla darczyńców 
Caritas
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SZYBKA KOLEJ MIEJSKA. 
Od 3 października mieszkań-
cy podwarszawskiej Falenicy, 
Miedzeszyna i Radości mogą 
dojeżdżać do Warszawy Szybką 
Koleją Miejską. Początkowo nie 
będzie jednak tak szybka. Do 
Warszawy Zachodniej pociąg 
dojeżdża w ok. 45 minut. Na 
dodatek kursuje dość rzadko. 
Na przykład w godz. 6.00–9.00 

w rozkładzie przewidziano tyl-
ko dwa pociągi. Przez najbliż-
sze trzy miesiące SKM będzie te-
stowała połączenia. Będzie też 
zbierała opinie pasażerów i za-
chęcała ich do korzystania z ko-
lei, chociażby tym, że do końca 
roku przejazd SKM jest bezpłat-
ny. Regularny ruch rozpocznie 
się dopiero z początkiem przy-
szłego roku.

Spotkanie Syren
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Płaskorzeźby syren przeglądały się w witrynach sklepów przy Nowym Mieście

WYBORY. Według oficjalnych 
wyników wyborów parlamentar-
nych z 25 września, w Warszawie 
najwięcej głosów zdobył Jarosław 
Kaczyński (171 129). Jest to też 
najlepszy wynik w kraju. Drugi 
wynik miała liderka listy PO Hanna 
Gronkiewicz-Waltz. W sumie w 
Warszawie na PO głosowało wię-
cej osób niż na PiS. Ta ostatnia 
partia większą popularnością cie-
szyła się w pozostałych rejonach 
Mazowsza. W Sejmie Warszawę 
reprezentować będą politycy PO: 
Hanna Gronkiewicz-Waltz, Julia 

Pitera, Paweł Śpiewak, Joanna 
Fabisiak, Małgorzata Kidawa- 
-Błońska, Roman Kosecki, Jacek 
Wojciechowicz, Jolanta Hibner; z 
PiS: Jarosław Kaczyński, Mariusz 
Kamiński, Małgorzata Gosiewska, 
Paweł Poncyliusz, Jan Ołdakowski, 
Karol Karski, Artur Górski; z 
SLD: Ryszard Kalisz, Katarzyna 
Piekarska, Piotr Gadzinowski oraz 
Roman Giertych z LPR. Senatorami 
zostali: Krzysztof Piesiewicz (PO), 
Zbigniew Romaszewski (PiS), Ewa 
Tomaszewska (PiS) oraz Marek 
Rocki (PO).

Warszawa za PO, Mazowsze za PiS

Na próbę

WARSZAWA. W ostatnim ty-
godniu września przechodnie 
na Nowym Świecie mogli zo-
baczyć w witrynach sklepów 
płaskorzeźby znanych po-
sągów syren z całej Europy. 
Zaprezentowano m.in. Syrenę 
kopenhaską – atrakcję tury-
styczną stolicy Danii, helsińską 
– powstałą w 1905 r. w Paryżu,  
paryską – która zdobi fontan-
nę „La Fontaine des Mers”, bo-
lońską – z 1566 r. Nie zabra-
kło też Syreny Warszawskiej, 

chociaż jej oryginał moż-
na oglądać w pobliżu, na 
Wybrzeżu Kościuszkowskim. 
Warszawską Syrenę stworzy-
ła Ludwika Nitschowa, na za-
mówienie prezydenta stoli-
cy Stefana Starzyńskiego. Do 
rzeźby pozowała Krystyna 
Krahelska – kurierka i sanita-
riuszka Armii Krajowej, któ-
ra zginęła w pierwszym dniu 
Powstania Warszawskiego, 
autorka pieśni „Hej, chłopcy, 
bagnet na broń”.

„Drogi chrześcijaństwa”
CYKL SPOTKAŃ „JEDNO- 
TY” I „WIĘZI”. Raz w mie-
siącu, w czwartki, w warszaw-
skiej parafii ewangelicko-refor-
mowanej (Al. Solidarności 76a) o 
godzinie 18.00 odbywać się bę-
dą spotkania pod tytułem „Drogi 
chrześcijaństwa”. Cykl organizu-
ją dwa miesięczniki – ewangeli-
cka „Jednota” i katolicka „Więź”. 
Spotkania mają być prezentacją 
różnorodnych wersji doświad-
czenia chrześcijańskiego. Ks. 
Lech Tranda, proboszcz para-
fii ewangelicko-Reformowanej 
w Warszawie, podkreśla, że ini-
cjatywa nawiązuje do książki 
„Porównanie wyznań”, wydanej 
w roku 1988 przez Konsystorz 
Kościoła Ewangelicko-refor-
mowanego. Książka ta stano-
wiła porównawczą prezentację 
głównych założeń doktrynal-
nych Kościołów: rzymskokatoli-
ckiego, prawosławnego, ewan-
gelicko-augsburskiego i ewan-
gelicko-reformowanego. – Tym 
razem chcemy jednak przedsta-
wić różne wersje chrześcijań-
stwa poprzez indywidualne do-

świadczenie wybranych osób – 
podkreśla ks. Tranda 
Wśród uczestników znajdą 
się m.in. ks. Henryk Paprocki, 
Krzysztof Dorosz i Jacek 
Hołówka. 13 października swój 
referat wygłosi ks. Wacław 
Hryniewicz OMI. Wstęp wolny.

Chcemy przedstawić rożne 
wersje chrześcijaństwa poprzez 
indywidualne doświadczenie 
wybranych osób – podkreśla 
ks. Lech Tranda, proboszcz 
ewangelicko-reformowanej 
wspólnoty w Warszawie
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OBRADY DZIEKANÓW. 27 
i 28 września odbyła się jesien-
na sesja (na zdjęciu) kongrega-
cja księży dziekanów archidie-
cezji warszawskiej. Obrady kon-
centrowały się wokół zagadnień 
związanych z duszpasterstwem 
rodzin oraz znaczenia muzyki i 
śpiewu w liturgii sprawowanej 
w kościołach parafialnych.
Ks. Prymas w swoim słowie 
na koniec drugiego dnia ob-

rad powiedział, że planowana 
pielgrzymka Benedykta XVI do 
Polski (w tym i do Warszawy), 
miałaby odbyć się w drugiej po-
łowie czerwca 2006 r. Zdaniem 
Prymasa do tego czasu mury 
świątyni Opatrzności Bożej po-
winny dźwignąć się do wyso-
kości przyszłej kopuły.
Kolejne spotkanie księży dzie-
kanów odbędzie się w lutym 
2006 r.

Czekając na Papieża
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  SPOTKANIE ZIEMIAN
Ks. Mirosław Nowosielski 
i ks. Marek Starowiey- 
ski zapraszają ziemian na 
Mszę św. 12 październi-
ka na godz. 18.30 do koś-
cioła seminaryjnego przy 
Krakowskim Przedmieściu 
w Warszawie. Po Eucha- 
rystii duszpasterze środo-
wiska ziemiańskiego za- 
praszają na spotkanie przy 
kawie i herbacie.

  „BUDZIK”  
NA SIEKIERKACH

Katolickie Stowarzyszenie 
„Civitas Christiana” zapra-
sza, nie tylko młodych, na 
koncert zespołów chrześ-
cijańskich. Koncert odbę-
dzie się 22 października o 
godz. 17.00 w sanktuarium 
Matki Bożej Nauczycielki 
Młodzieży na Siekierkach. 
Wystąpią zespoły wywodzą-
ce się z Klubu Dobrej Muzyki: 
„Anastasis”, „Illuminandi”, 
„Budzik”. Udział w koncer-
cie jest bezpłatny.

  MSZA ZA ZMARŁE 
DZIECI

15 października o godz. 
17.00 w kościele św. 
Jozafata przy Powązkach 
Wojskowych (ul. Powąz-
kowska 90) zostanie odpra-
wiona Msza św. w inten-
cji dzieci zmarłych (także w 
wyniku poronienia) oraz ich 
rodziców.

  KIK ZAPRASZA
11 października o godz. 
16.00 dr Stanisława Gra- 
bska zaprasza na pierw-
sze po wakacjach spotka-
nie z cyklu „Czytamy Nowy 
Testament”. 14 paździer-
nika w auli Bobolanum, 
przy ul. Rakowieckiej 61 
odbędzie się dyskusja nt. 
„Prawda w Kościele, prawda 
o Kościele”, w której wezmą 
udział: bp Tadeusz Pieronek, 
Halina Bortnowska, o. Ta- 
deusz Bartoś OP, Jarosław 
Makowski, Krzysztof Oł- 
dakowski SJ. Początek o 
godz. 17.30. Przypominamy, 
że spotkania odbywają się 
już w nowej siedzibie KIK, 
przy ul. Oboźnej 7/55. 

Zapowiedzi Debata o dialogu w wieloreligijnej Europie

O myśleniu inaczej 

Miejsce dialogu w dzisiejszym 
Kościele, w rzeczywistości 
europejskiej i światowej było 
głównym tematem ogólnopolskiej 
konferencji zorganizowanej 
w Warszawie z okazji 
czterdziestolecia soborowej 
deklaracji „Nostra aetate” 
– o stosunku Kościoła do religii 
niechrześcijańskich.

Na wielkie znaczenie poro-
zumiewania się wyznawców róż-
nych religii jako sposobu ży-
cia w pluralistycznym świecie 
zwrócił uwagę bp Tadeusz Pi-
kus. Przewodniczący Komitetu 
Episkopatu ds. Dialogu z Reli-
giami Niechrześcijańskimi prze-
strzegał jednocześnie, że „dia-
log nie jest negocjacją, nie pole-
ga na uleganiu”.

Prymas Polski stwierdził, 
że mimo terroryzmu świat nie 
chce wojny, lecz dialogu, zaś 
dialog międzyreligijny powinien 
wynikać z dialogu kulturowe-
go czy ekonomicznego. Ponad-
to, jak zauważył kard. Glemp, 
coraz bardziej oswajamy się z 

myślą, że ktoś może 
myśleć inaczej i musimy 
nauczyć się z nim roz-
mawiać. Także ks. prof. 
Henryk Seweryniak z 
UKSW podkreślał, że „w 
40 lat po »Nostra aeta-
te« Europa stała się kon-
tynentem koegzystencji różnych 
religii”.

Wiele z problemów, które do-
tykają dziś świat zachodni, sta-
nie się wkrótce także problemami 
polskimi – mówił ks. Seweryniak. 
Jego zdaniem konieczne jest, by 
katolicy stali się braćmi wobec in-
nych, nie czekając aż inni przyjdą 
do nich. Zwrócił przy tym uwagę, 
że wielkim mistrzem dialogu był 
Jan Paweł II.

W podobnym tonie wypowie-
dział się ks. Wojciech Kluj OMI, 
wykładowca UKSW, przywołując 
podjęte przez Jana Pawła II inicja-
tywy spotkań międzyreligijnych. 
„Nie było tam mowy, aby relaty-
wizować wiarę, nie było prób na-
ciągania” – mówił. Z kolei zda-
niem ks. Edwarda Osieckiego, 
duszpasterza Wietnamczyków w 
Warszawie, podstawowe znacze-
nie w spotkaniu z przedstawi-
cielami innych kultur ma jakość 

chrześcijańskiego życia.  
„Czasem trzeba zre-
zygnować ze słow- 
nego nauczania. Świade- 
ctwo życia jest  
wymogiem duszpaster-
skim. Nie można siłą na-
rzucać nauki, ale wzbu-

dzić zainteresowanie zachowa-
niem” – mówił. 

Dane historyczno-staty-
styczne o muzułmanach, bud-
dystach i hinduistach w Pol-
sce przedstawił prof. UKSW dr 
hab. Eugeniusz Sakowicz. Je-
go zdaniem, Polska jest wjąt-
kowym przykładem pokojowej 
koegzystencji różnych religii. 
Przypomniał też, że muzułma-
nie mieszkają w naszym kraju 
od 600 lat i nawet bili się za 
naszą ojczyznę. „Polski krajo-
braz religijny ozdobiony jest 
niechrześcijańskimi tradycja-
mi. Jest to cenna nić w pol-
skim kobiercu duchowo-reli-
gijnym” – podsumował prof. 
Sakowicz. 

Organizator konferencji bp 
Tadeusz Pikus zapowiedział 
kontynuację tego typu spotkań 
w jeszcze większym gronie.

TG/KAI

Bp Tadeusz  
Pikus  
nie wyobraża 
sobie dziś świata 
bez dialogu 
międzyreligijnego
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JEDYNY TAKI DZIEŃ

ABP TADEUSZ GOCŁOWSKI, 
PRZEWODNICZĄCY RADY FUN-
DACJI

16 października 
– lub niedzie-
la poprzedzają-
ca dzień wybo-
ru kard. Karola 
Wojtyły na pa-

pieża – obchodzony jest 
w Polsce jako Dzień Pa-
pieski. Natomiast czym in-
nym są dni związane z pa-
piestwem. W naszym kra-
ju 29 czerwca, uroczystość 
Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła – jak powiedzie-
li biskupi – będzie dniem 
związanym z posługą Pa-
pieża, obecnie Benedykta 
XVI. Ale to nie jest Dzień 
Papieski!

ANDRZEJ CEHAK, 
DYREKTOR BIURA FUNDACJI

W tym roku w 
Dniu Papieskim 
na ulice wyjdzie 
ok. 60 tys. wo-
lontariuszy, któ-
rzy będą zbie-

rać datki do puszek na 
rzecz programu stypen-
dialnego. Każdy ofiaro-
dawca otrzyma znaczek z 
logo fundacji i obrazek z 
Janem Pawłem II, na któ-
rego odwrocie znajdą się 
fragmenty jego nauczania. 
Warto zerknąć na te cytaty 
i choć przez chwilę się nad 
nimi zastanowić.

MAREK ZDROJEWSKI, 
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI

Nowym elemen-
tem jest sobot-
nie modlitew-
ne czuwanie w 
godzinie śmier-
ci Jana Pawła II. 

Z jego pomysłem wyszli 
stypendyści Fundacji. Mam 
nadzieję, że takie spon-
taniczne czuwania odbę-
dą się we wszystkich koś-
ciołach w Polsce i że wej-
dą one na stałe do kalen-
darza obchodów Dnia Pa-
pieskiego.
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– Od początku 
zakładaliśmy, że Dzień 
Papieski będziemy 

łączyć z osobą Jana 
Pawła II, niezależnie  

od tego, czy on będzie  
z nami, czy już będzie  

w niebie – przypomina 
abp Tadeusz Gocłowski. 

Zdaniem abp. Gocło-
wskiego, tegorocz- 
ny temat Dnia 
Papieskiego: „Jan Pa-

weł II – Orędownik Prawdy” 
jest dopełnieniem pięciu po-
przednich Dni. To właśnie Jan 
Paweł II wskazywał prawdę o 
człowieku, społeczeństwie, o 
prawach, jakie powinny nim 
kierować. Mówił o jednej, 
obiektywnej prawdzie, niepod-
dającej się czasowi, modom ani 
współczesnym skłonnościom 
do relatywizmu. Podkreślał to, 
że prawda o człowieku wyrasta 
z prawdy o Bogu.

Modlitwa o beatyfikację

Do tej pory modliliśmy się 
w intencji Papieża, który po-
trzebował naszego duchowego 
wsparcia, bo z roku na rok było 
mu coraz trudniej pełnić swo-
ją misję. W tym roku będziemy 
modlić się o szybką beatyfika-
cję Jana Pawła II. W tej intencji 
w całej Polsce 16 października 
zostaną odprawione uroczyste 
Msze św. 

W Warszawie w koś-
ciele Świętego Krzyża 
o godz. 9.00 celebro-
wać Eucharystię bę-
dzie metropolita gdań-
ski abp Tadeusz Goc-
łowski, a o godz. 18.00 
Prymas Polski kard. Jó-
zef Glemp i nuncjusz 
apostolski w Polsce abp Józef 
Kowalczyk odprawią Mszę św. 
w kościele akademickim św. 
Anny. W bazylice katedralnej 
w Łowiczu uroczysta Msza św. 
rozpocznie się o godz. 12.00. 
Natomiast o godz. 20.15, przy 
pomniku Jana Pawła II na ło-
wickim rynku, bp Andrzej F. 
Dziuba poprowadzi uroczysty 
apel. Na końcu zabrzmi ulubio-

na pieśń Ojca Święte-
go: „Barka”.

W diecezji warsza-
wsko-praskiej głów-
na Msza św. odbę-
dzie się w niedzielę 
o godz. 12.30 w kate-
drze św. Floriana. Bę-
dzie połączona z za-

kończeniem diecezjalnych ob-
chodów Roku Eucharystii.

Obchody Dnia Papieskie-
go zaczną się już w sobotę 
15 października. Parafia Mat-
ki Bożej Nieustającej Pomo-
cy w Łowiczu będzie odma-
wiać sobotnią modlitwę ró-
żańcową o godz. 17.15 w in-
tencji rychłej beatyfikacji Ja-
na Pawła II. Stypendyści Fun-

Zebrane 
pieniądze 
zasilą fundusz 
stypendialny 
fundacji Dzieło 
Nowego 
Tysiąclecia

Pierwszy Dzień Papieski bez Jana Pawła II
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dacji „Dzieło Nowego Tysiąc-
lecia” zaprosili wszystkich do 
modlitewnego czuwania, któ-
re odbędzie się w kościołach 
w całej Polsce o godz. 21.37 – 
w godzinę śmierci Ojca Świę-
tego.

Papieskie nauczanie

Jan Paweł II pozostawił po 
sobie wyjątkową spuściznę. 
Oprócz dokumentów kościel-
nych, także książki, utwory 
literackie, listy... Z perspek-
tywy choroby, cierpienia, a 
potem spokojnego, pogodzo-
nego odejścia, to czego na-
uczał, wydaje się bliższe i re-
alniejsze. Do nauczania Ja-

na Pawła II trzeba ciągle po-
wracać.

Dzień Papieski daje oka-
zję także do intelektualnych 
rozważań. 15 października 
o godz. 11.00 na Uniwersy-
tecie Warszawskim (aula w 
gmachu biblioteki UW) roz-
pocznie się międzynarodowa 
sesja naukowa, której temat 
będzie pokrywał się z hasłem 
Dnia Papieskiego. Wiodący 
wykład wygłosi gość z Wa-
tykanu: kard. Jean-Luis Tau-
ran. Swoimi spostrzeżenia-
mi podzielą się również am-
basadorowie: Kolumbii, Liba-
nu, Łotwy oraz Suwerenne-
go Wojskowego Zakonu Mal-
tańskiego.

Dwa dni wcześniej, 13 
października, w Instytucie 
Dziennikarstwa UW odbędzie 
się panel dyskusyjny, odno-
szący się do książki Marcina 
Witana „Papieski Wielki Ty-
dzień”. Weźmie w nim udział 
dwunastu dziennikarzy. Po-
czątek o godz. 13.00.

W łowickiej parafii Mat-
ki Bożej Nieustającej Pomo-
cy 14 października o godz. 
19.00 będzie można obej-
rzeć film „Karol – człowiek, 
który został Papieżem”. Na-
stępnego dnia o godz. 19.00, 
w trzech miejscach Łowicza 
rozpoczną się spotkania  po-
święcone Janowi Pawłowi II – 
orędownikowi Prawdy. Dzie-
ci zaproszone są do kościo-
ła Matki Bożej Łaskawej i 
św. Wojciecha (ojcowie pija-
rzy), młodzież – do Łowickie-
go Ośrodka Kultury, a dorośli 
spotkają się w kościele Nie-
pokalanego Poczęcia NMP i 
św. Elżbiety (siostry bernar-
dynki).

TOTUSY 
dla wyjątkowych
Już po raz szósty na Za-

mku Królewskim zosta-

ną przyznane nagrody TO-
TUS. Wręczone zostaną 15 
października o godz. 18.30. 
Otrzymają je osoby i instytu-
cje wyróżniające się w trzech 
kategoriach: promocja czło-
wieka, praca charytatywna i 
edukacyjno-wychowawcza; w 
dziedzinie kultury chrześci-
jańskiej; propagujące naucza-
nie Jana Pawła II. Przyznany 
zostanie także TOTUS me-
dialny, dla upamiętnienia śp. 
bp. Jana Chrapka oraz jego 
roli w ukazywaniu osoby i na-
uczania Jana Pawła II w me-
diach. Gala na Zamku zakoń-
czy się transmisją z Watyka-
nu, podczas której Benedykt 
XVI wygłosi słowo z okazji 
Dnia Papieskiego.

Od Mozarta 
po hip-hop
Dzień Papieski to także 

koncerty, konkursy, wystawy... 
W Łowiczu przeprowadzony 
zostanie konkurs recytatorski 
poezji religijnej, a w miejsco-
wym ośrodku kultury będzie 
można obejrzeć papieską wy-
stawę. Natomiast 16 paździer-
nika o godz. 14.30 na rynku 
odbędzie się Bieg Papieski. 

Warszawskie obchody Dnia 
Papieskiego zakończą się Ape-
lem z Ojcem Świętym na placu 
Zamkowym. Około godz. 19.30 
na telebimach, ustawionych na 
placu, będzie można zobaczyć 
i usłyszeć wypowiedź Bene-
dykta XVI. Po niej odbędzie 
się koncert galowy Dnia Papie-
skiego. W przerwach na tele-
bimach będzie można zoba-
czyć, jak Dzień Papieski świę-
towany jest m.in. w Krakowie, 
Krościenku, Przemyślu, Wilnie 
i Gdańsku.

SMS z pomocą

Jak co roku, podczas Dnia 
Papieskiego wolontariusze, 

zaopatrzeni w oznakowane 
puszki, będą kwestować na 
rzecz funduszu stypendial-
nego. Datki zasilą fundusz, 
z którego wypłacane są sty-
pendia młodzieży szczegól-
nie zdolnej, ale pochodzą-
cej z terenów ubogich, wiej-
skich. W pierwszym roku Fun-
dacja przyznała 500 stypen-
diów gimnazjalistom z pięciu 
ubogich diecezji, zamieszka-
łych w znacznej mierze przez 
ludność popegeerowską. 
Dzięki temu, że zbiórka z 
roku na rok nabiera rozma-
chu, programem stypendial-
nym można teraz objąć blisko 
1300 osób z 39 diecezji. Bli-
sko 200 stypendystów już za-
częło studia. 

Fundusz można także zasilić, 
nie ruszając się z domu. Wystarczy 
wysłać SMS o treści „Prawda” 
pod numer 7250 (opłata 2 zł + VAT) 
lub zadzwonić pod numer: 
0400 307-400 (opłata 1,74 zł + VAT). 
Można także wpłacić pieniądze 
na konto Fundacji: 81 1320 1104 
2979 6023 2000 0001.

Pierwszy Dzień Papieski bez Jana Pawła II

16 X – za życia i po śmierci

 

Dzień Papieski zawsze 
przypomina mi o tym, 

co w życiu jest najważniej-
sze. Żyjemy tak szybko, 
że bardzo łatwo jest za-
pomnieć o podstawowych 
wartościach. Ten dzień 
stawia mnie „do pionu”. 
Dla mnie jest on przede 
wszystkim momentem re-
fleksji.

MAGDALENA RÓWIŃSKA, 
stypendystka, studentka 
III roku dziennikarstwa 

na Uniwersytecie Warszawskim

MOIM 
ZDANIEM
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Rekolekcje dla małżeństw

Znowu spojrzeć w jednym kierunku
– W rozmowach z mężem często 
czułam się atakowana  
przez niego. W czasie rekolekcji 
uświadomiłam sobie,  
że on nie chce mnie atakować, 
tylko mówi głośniej wtedy,  
kiedy mu na czymś zależy  
– mówi kobieta po weekendowych 
Spotkaniach Małżeńskich  
w Laskach.

Spotkania Małżeńskie są 
ruchem rekolekcyjnym, ma-
jącym na celu pogłębianie 
więzi małżeńskiej, pomoc 
w lepszym i głębszym zro-
zumieniu się męża i żony 
oraz pełniejsze doświadcze-
nie sakramentalnego wymia-
ru ich związku. Dokonuje się 
to przez proponowanie mał-
żeństwom takiej formy dialo-
gu, który z jednej strony po-
zwoli mężowi i żonie głębiej 
poznać się nawzajem, z dru-
giej zaś – w przypadku nie-
porozumień – pomoże roz-
wiązywać konflikty między 
małżonkami.

– Dopiero teraz odkry-
łem, że przestajemy się ro-
zumieć, kiedy zdanie żony 
zaczynam traktować jak kon-
kurencję dla moich opinii, 
przekonań i planów – doda-
je mężczyzna z dość długim 
małżeńskim stażem.

Podstawową formą pra-
cy Spotkań Małżeńskich są 
dwudniowe wyjazdy (week-
end), mające charakter reko-
lekcji zamkniętych. Ich prze-
bieg jest całkowicie odmien-
ny od innych rekolekcji. Są 

prowadzone przez trzy pary 
małżeńskie i kapłana, którzy 
przekazują uczestnikom te-
maty do dialogu prowadzo-
nego tylko we dwoje. 

Siła oddziaływania Spot-
kań Małżeńskich polega na 
tym, że małżeństwo może 
podczas ich trwania przeżyć 
świeżość wzajemnych uczuć, 
odnowić lub odkryć na no-
wo swoją jedność. Małżeń-
stwo wyjeżdżające po  week-
endzie jest też na ogół zdol-
ne do rozwiązywania kon-
fliktów

– Wielu nawet nie przy-
puszczało, że w czasie dwóch 
dni można powiedzieć sobie 
tak dużo dobrych rzeczy. Za-
praszamy wszystkie małżeń-
stwa do wielu innych jeszcze 
odkryć w czasie rekolekcji 
Spotkania Małżeńskie, które 
odbywają się 
w podwar-
szawskich La-
skach – mó-
wią animato-
rzy Bożena 
i Piotr Stań-
czykowie.

We e k e n -
dowe spot-
kania rozpo-
czynają się w 
piątek o go-
dzinie 17.30, 
a kończą w 
n i e d z i e l ę 
około godzi-
ny 15.00. Za-
kwaterowanie i wyżywienie 
organizatorzy zapewniają na 
miejscu. Najbliższe Spotka-
nia Małżeńskie odbędą się 
od 14 do 16 października 

w Laskach. Zgłoszenia moż-
na kierować do Bożeny i Pio-
tra Stańczyków, telefon (22) 
643 96 70 lub 0-609 445 893. 
Więcej informacji o ruchu 

Spotkania Małżeńskie zna-
leźć można na stronie inter-
netowej: http://www.spotka-
niamalzenskie.pl/.

 TG

Proponujemy 
małżeństwom 

formę  
dialogu,  

który pozwoli 
mężowi  

i żonie głębiej 
poznać się 
nawzajem 
i pomoże 

rozwiązywać 
konflikty 

– podkreślają 
animatorzy 

Spotkań 
Małżeńskich M
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Ursynów

Buty, które szły do Papieża
Jeśli masz jeszcze buty, w 
których szedłeś na spotkania 
z Janem Pawłem II w Polsce  
lub za granicą, przynieś je na 
wystawę.

Niecodzienną instalację 
przygotowuje Feliks Mosto-
wicz, plastyk przybyły do Polski 
z Kazachstanu. Artysta chce po-
kazać buty pielgrzymów, w któ-
rych szli na spotkanie z Janem 
Pawłem II, podczas jego poby-
tów w Polsce, lub w których je-
chali do Watykanu na spotka-
nie z Ojcem Świętym – także, 
by towarzyszyć mu w ostatnich 
godzinach życia. Ten symbolicz-

ny obraz będzie nawiązywać 
do całego pontyfikatu Jana Pa-
wła II, naznaczonego pielgrzy-
mim trudem. Będzie też przy-
pomnieniem, że zdolni byliśmy 
przemierzyć wiele kilometrów 
i pokonać wiele przeszkód, by 
wysłuchać nauczania Papieża 
Polaka i choć przez chwilę móc 
go zobaczyć.

Feliks Mostowicz prosi więc 
wszystkich posiadaczy „pielgrzy-
mich butów” o wypożyczenie 
ich na wystawę. Można je przy-
nosić do zakrystii kościoła św. 
Tomasza Apostoła na Ursynowie 
(ul. Dereniowa 12), do 10 paź-
dziernika. Żeby eksponaty moż-

na było potem zwrócić właści-
cielom, buty powinny mieć w 
środku karteczkę z nazwiskiem 
i adresem ofiarodawcy.

Dokąd pójdą „pielgrzymie bu-
ty”? Pod krzyż. Skierowane będą 
ku krzyżowi, który podczas siód-
mej pielgrzymki do ojczyzny, w 
roku 1999 r., towarzyszył spotka-
niu Jana Pawła II z pracownikami 
PLL LOT i który potem otrzymała 
parafia św. Tomasza Apostoła.

Instalacja Feliksa Mosto-
wicza będzie częścią wystawy 
„Kalendarium pontyfikatu Jana 
Pawła II”, którą od 14 paździer-
nika będzie można obejrzeć 
w „Galerii na emporach”, przy 

kościele św. Tomasza. Kurator 
wystawy Jerzy Derkacz zapro-
sił dwudziestu dwóch artystów 
z całej Polski, by w różnych for-
mach przedstawili ważne mo-
menty pontyfikatu Jana Pawła II.  
Pokazane zostaną m.in. grafi-
ki Mariana Nowińskiego, pra-
ce Ireny Moraczewskiej, rysun-
ki śp. Antoniego Chodorow-
skiego, tryptyk malowany zie-
mią przez Antoniego Wróblew-
skiego.

Wernisaż wystawy odbę-
dzie się 14 października o godz. 
16.00. Ekspozycję będzie można 
oglądać do 20 listopada.

JOANNA JURECZKO-WILK

Jubileusz Podkowy Leśnej

80 lat ogrodu
Klimat Podkowy Leśnej tworzą  
nie tylko stare wille ukryte  
w zabytkowych ogrodach i historie 
rodzin je zamieszkujących,  
ale również dzisiejsza działalność 
kulturalna mieszkańców.

Podkowa Leśna jest mia-
stem-ogrodem, jednym z 25 ta-
kich miejsc w Polsce. W natural-
nym otoczeniu Lasów Młochow-
skich powstało tu w latach 20. wy-
jątkowe osiedle, które od począt-
ku swego istnienia ściąga wiele 
znanych postaci życia kulturalne-
go, naukowego i politycznego. 
Architektura Podkowy Leśnej daje 
niepowtarzalną okazję poznania 
stylów i mód w przedwojennym, 
ale także i we współczesnym bu-
downictwie domów jednorodzin-
nych i większych obiektów, takich 
jak kościół św. Krzysztofa. Dzia-
łalność religijna, społeczna i kul-
turalna parafii jest zresztą nieroz-
łącznie związana z historią mia-
sta-ogrodu, od chwili jego po-
wstania do dziś. Od lat z Pod-
kową kojarzone są imprezy reli-
gijno-plenerowe, corocznie or-
ganizowane przez parafię św. 
Krzysztofa: autosacrum i rowe-
rosacrum.

Modernistyczny koś-
ciół z lat 1933–1934, za-
projektowany przez Bru-
nona Zborowskiego, sfi-
nansowany został m.in. 
z funduszy Automobil-
klubu Polskiego i Aero-
klubu Rzeczypospolitej 
Polskiej. Według projek-
tu miał stanowić jedną całość z 
otaczającym go ogrodem. „Koś-
ciół zielony” stanowi przedłuże-
nie kościoła murowanego. We-
wnątrz świątyni i w ogrodzie zna-
lazły miejsce liczne dzieła sztuki, 
w tym znanego artysty z Podko-
wy Leśnej, prof. Antoniego Słoni-
ny. Kościół wraz z ogrodem wpi-
sane są do rejestru zabytków.

„Ojcem Podkowy 
Leśnej” nazywany jest 
Stanisław Lilpop, syn 
znanego warszawskiego 
przemysłowca i współ-
właściciela fabryki wy-
robów żelaznych „Bra-
cia Evans” (później „Lil-
pop, Rau i Loevennste-

in”). Po ojcu odziedziczył mają-
tek Brwinów, w skład którego 
wchodził folwark Wilhelmów 
– przemianowany następnie 
na Podkowę Leśną. Lilpop był 
współwłaścicielem spółki „Siła 
i Światło”, która zrealizowała 
budowę Elektrycznej Kolei Do-
jazdowej na trasie Warszawa–
Grodzisk Mazowiecki przez 

Podkowę Leśną. W 1927 r., dla 
córki  Anny i jej męża Jarosła-
wa Iwaszkiewicza, wybudował 
willę na 45-hektarowym tere-
nie, który nosi nazwę Stawisko. 
Obecnie mieści się tam Muze-
um Iwaszkiewiczów.

Genius loci Podkowy Leśnej 
tworzą nie tylko stare wille ukry-
te w zabytkowych ogrodach i hi-
storie rodzin je zamieszkujących, 
ale również dzisiejsza działal-
ność kulturalna mieszkańców. W 
spisie imprez obchodzącego w 
tym roku 80-lecie miasta-ogrodu 
znajduje się kilkadziesiąt pozy-
cji firmowanych przez stowarzy-
szenia, kluby, galerie, kawiarnie, 
wspólnoty i fundacje. W rocz-
nicę powstania Podkowy odby-
ły się w niej również Europej-
skie Dni Dziedzictwa, coroczna 
impreza organizowana pod au-
spicjami Rady Europy. Na 80-le-
cie miasta planowane jest wyda-
nie książki Grażyny Zabłockiej 
– „Historia kościoła św. Krzysz-
tofa w Podkowie Leśnej”. 11 li-
stopada obchody zakończy uro-
czysta sesja Rady Miasta i Msza 
św. w intencji miasta i mieszkań-
ców. Więcej informacji nt. mia-
sta oraz obchodów 80-lecia ist-
nienia na stronie: www.podko-
walesna.pl. TG

W 80. rocznicę 
powstania 
Podkowy 
Leśnej miasto 
przeżywało 
nawiedzenie 
relikwii  
św. Tereski
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PANORAMA PARAFII 
Sanktuarium w Wielgolesie

Miejsce cudów
Wielgoleska tradycja z ojca 
na syna podaje szczegóły 
maryjnych objawień, 
które przyniosły sławę 
miejscowemu kościołowi. 
Według ustnych przekazów, 
w XIX w. Maryja 
pokazywała się 
mieszkańcom wielokrotnie, 
ale pielgrzymi nie tylko 
wówczas doznawali  
tu uzdrowienia.

Z prawej strony ka-
plicy Zjawienia w Wiel-
golesie, oddalonym o 50 
km od Warszawy w kie-
runku Mińska Mazowie-
ckiego, znajduje się stud-
nia. W tym miejscu przed 
stu laty wybiło źródło, z 
którego czerpią cudow-
ną wodę pielgrzymi, przy-
noszący przed wielgole-
ski wizerunek swoje małe 
i wielkie troski. Zwyczaj 
licznego pielgrzymowa-
nia do Wielgoleskiej Pani 
wrócił niedawno, ledwie 
20 lat temu.

O Wielgolesie pisano 
po raz pierwszy w 1519 r., 
jako wiosce należącej do 
parafii Latowicz. Nazwa 
odnosiła się do wielkich 
lasów, rozciągających się 
dookoła małej, założonej 
na ich skraju wioski.

Przy kaplicy znajduje 
się pień starego drzewa. 
Na nim objawiła się Mat-
ka Boża idącym do pra-
cy w folwarku ludziom. 
Kult rozwinął się najbar-
dziej po I wojnie świato-
wej. Wspomnienie Józefy 
Makulec z Budek Wielgo-
leskich zapisano w kroni-
ce parafii Wielgolas: „Sa-
ma też słyszałam i widzia-

łam czołgającą się mat-
kę od samej drogi aż do 
kaplicy – płaczącą z ra-
dości i dziękującą Matce 
Najświętszej za odzyska-
ny wzrok 7-letniej córecz-
ki; widziałam na krzakach 
dookoła kaplicy porozwie-
szane liczne płótna, który-
mi obmywano rany i wrzo-
dy. Widok był niesamowi-
ty. Kiedy z daleka patrzy-
łeś, widziało się na gałę-
ziach przydrożnych krze-
wów owe szare płótna”.

Kiedy w maju 1930 r. 
ks. Stefan Antosiewicz, 
proboszcz z Latowicza, 
przybył do Wielgolasu 
na wspólną modlitwę, w 
lesie przy trzech starych 
krzyżach zgromadziła się 
rzesza wiernych. Po na-
bożeństwie pojawiła się 
myśl, aby na cudownym 
miejscu postawić kaplicz-
kę. Ludzie zadeklarowali 
dobrowolne datki na ten 
cel, materiał potrzebny na 
budowę i obiecali, że wy-
konają różne prace. Zie-
mię pod kaplicę ofiarował 
właściciel majątku, Wyle-
żyński.

W 1931 r. poświę-
cony został kamień pod 

budowę kaplicy Zjawie-
nia. Trzy lata później 
kaplicę poświęcił dzie-
kan miński ks. Franci-
szek Bakalarczyk. Raz w 
miesiącu latowicki pro-
boszcz celebrował w niej 
Mszę św. Wtedy zało-
żono też księgę, gdzie 
odnotowywano łaski, 
jakie otrzymywali piel-
grzymi. Już po II woj-
nie światowej w 1952 r. 
prymas Wyszyński zde-
cydował o utworzeniu w 
Wielgolesie parafii. 

W 1957 r. nieopodal 
kaplicy Zjawienia rozpo-
częła się budowa świątyni. 
Konsekracji 2 lipca 1961 r. 
dokonał Prymas Tysiącle-
cia, nadając świątyni ty-
tuł Matki Bożej Łaskawej. 
Odpusty zostały wyzna-
czone na święto Matki 
Bożej Łaskawej – w maju 
i Matki Bożej Różańcowej 
– w październiku.

TOMASZ GOŁĄB

KS. KAZIMIERZ 
ZOCH- 

-CHRABOŁOWSKI
W kapłaństwie przeżył 
36 lat. Wyświęcony przez 
Prymasa Tysiąclecia kard. 
Stefana Wyszyńskiego. Od 
1999 r. proboszcz parafii 
Matki Bożej Różańcowej w 
Wielgolesie, sanktuarium 
diecezji warszawsko-pra-
skiej.

ZDANIEM PROBOSZCZA
Od roku jubileuszowego pielgrzymów jest 
coraz więcej. Dlatego wprowadziliśmy w każ-
dą pierwszą sobotę miesiąca nabożeństwo o 
godz. 20.00, które trwa często nawet trzy go-
dziny. Latem modlimy się na placu przed ka-
plicą. Wielu przyjeżdża po leczniczą wodę ze 
źródełka,  z odległych zakątków kraju, a na-
wet z zagranicy. Mogą się zatrzymać w nie-
wielkim domu pielgrzyma.
Mieszkańcy Wielgolasu i okolic przywiązani 
są do Kościoła. Uczestniczą we Mszach św. i 
nabożeństwach we wspaniałym kościele, ale 
również przy przydrożnych kaplicach i krzy-
żach, gdzie na świeżym powietrzu śpiewane 
są pieśni do Matki Bożej Wielgoleskiej.

Zapraszamy do kościoła
  Msze św. w niedziele i święta o godz. 7.30, 9.00, 11.15
  Msza św. w dni powszednie o godz.  9.00 lub 16.00
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Ks. Wacław Koryś, 
budowniczy kościoła, 
uważał Wielgolas 
za cudowne miejsce 
upodobane szczególnie 
przez Matkę Bożą.

Kaplica pw. Matki Boskiej 
Łaskawej wzniesiona  
została na miejscu 
Zjawienia w latach 
1931–1934
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