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Dniu Papieskim w
kościele Wniebowstąpienia Pańskiego na
Stokłosach będzie można
obejrzeć aż trzy papieskie
wystawy. Będą też wyświetlane filmy o Janie Pawle II.
W Górze Kalwarii i w szkole w Czersku zostaną odsłonięte pomniki zmarłego pół
roku temu Ojca Świętego.
Oprócz ogólnopolskich obchodów wiele warszawskich
i podwarszawskich parafii
chce na swój sposób uczcić
wielkiego Papieża. Odbędą
się koncerty, konkursy, odczyty... Szczególnie bliska sercu Papieża była idea zbiórki
pieniędzy, przeprowadzanej
w tym dniu na stypendia dla
ubogiej, zdolnej młodzieży.
Ten „żywy pomnik” był szczególnym dowodem wdzięczności Janowi Pawłowi II, który pokazał ludziom, jak żyć
we współczesnym świecie.


Przy grobie
Sługi
Bożego

Festiwal na Pradze

Dobrze grali

21. rocznicę męczeńskiej śmierci
ks. Jerzego parafia św. Stanisława
Kostki na Żoliborzu uczci dwoma
koncertami.
17 października o godz.
18.30 w żoliborskim sanktuarium wystąpi chór „Poznańskie Słowiki” przy akompaniamencie Orkiestry Filharmonii
Poznańskiej pod dyrekcją prof.
Stefana Stuligrosza. Wysłuchać
będzie można Missa in Tempore
Belli Józefa Haydna.
19 października o godz.
17.00 uroczystości rocznicowe rozpocznie koncert poezji i pieśni, po którym o godz.
18.00 Prymas Polski kard. Józef
Glemp odprawi Mszę świętą.
Po niej odbędzie się modlitwa
przy grobie kapłana męczennika. Obchody uświetni występ
Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.
TG

PIOTR ŻYCIEŃSKI
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Przed praską katedrą można było posłuchać najlepszych muzyków
chrześcijańskich w Polsce

Czołówka polskich artystów
wykonujących muzykę
chrześcijańską wystąpiła
8 października podczas
IV Festiwalu Muzyki Dobrej
przed praską katedrą.
Wśród wykonawców były
m.in. Chili My, La Pallotina, Magda Anioł, Viola&New Day i Gospel Rain. Festiwal stanowił podsumowanie list przebojów muzyki chrześcijańskiej w poszczególnych radiostacjach w sezonie
2004/2005.

Nagrodę jury otrzymał zespół Gospel Rain, wyróżnienie
– dwunastolatkowie: Ania Pioterczak i Arnold Kłymkiw. Nagroda publiczności powędrowała do Eo Nomine. Wokalistą roku został Adam Krylik z zespołu Chili My, wokalistką – Marta Florek, najlepszą grupą roku
– Saruel Musik. Debiutem roku
okrzyknięto Full Power Spirit, a
nagrodę za najlepszą płytę odebrał zespół Viola&New Day za
krążek „Czarna Płyta”. Piosenka „Lolek” w wykonaniu Magdy
Anioł została ogłoszona za najlepszą w 2005 r.
TG

PROBOSZCZOWIE ZASŁUŻENI DLA WARSZAWY
rzech ursynowskich proboszczów
otrzymało 3 października medale „Za
zasługi dla m. st. Warszawy”. Ksiądz prałat
Tadeusz Wojdat jest proboszczem parafii
Wniebowstąpienia Pańskiego na Stokłosach,
od lat znanej z koncertów i wernisaży organizowanych wespół z miejscowym samorządem. Przy kościele działa też świetlica
Caritas. Ksiądz kanonik Tomasz Król z parafii św. Tomasza na Imielinie, oprócz artystycznych przedsięwzięć, zorganizował
w parafii punkt pomocy i dożywiania ubogich. Trzeci odznaczony proboszcz – ks.
Jacek Kozub z parafii bł.
Władysława z Gielniowa na
Medale
Natolinie – postawił na kaotrzymali
tolicką edukację i kulturę.
księża:
Medale odznaczonym
(od lewej) Tomasz
wręczył przewodnicząKról, Tadeusz
Wojdat i Jacek cy Rady Warszawy Karol
Karski.
JJW
Kozub
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Seniorzy po indeks

UKSW. Pierwszy w Polsce podręcznik języka migowego dla
księży i katechetów pracujących
wśród osób niesłyszących, ukazał się nakładem wydawnictwa
Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie.
Książka, nosząca tytuł: „Effatha!
Język migowy”, stanowi uzupełnienie wydanego przed 5 laty
słownika liturgicznego języka migowego. Jest ona pomyślana jako
pomoc dla uczących się języka migowego przyszłych duszpasterzy
i katechetów osób niesłyszących
– mówi współautor podręcznika prof. Bogdan Szczepankowski.
Nad podręcznikiem pracowali również: Krzysztof Cis, Agata
Panas i ks. Grzegorz Sokalski.
Środowisko osób niesłyszących
liczy obecnie w Polsce około 50
tys. osób. Pracuje wśród nich kilkudziesięciu księży i kilkudziesięciu katechetów. Duszpasterstwo
głuchoniemych prowadzone jest również w kościołach:

S G G W. J e d n a z n o w o cześniejszych uczelni w
Warszawie – Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego –
otwiera Uniwersytet Trzeciego
Wieku. Studia na UTW im. J. U.
Niemcewicza będą prowadzone w trybie dziennym. Wykłady
i zajęcia będą zajmowały około
pięciu godzin dziennie. W tym
czasie studenci-seniorzy będą
uczyli się m.in. o tym, jak dostosowywać dietę do wieku,

TOMASZ GOŁĄB

Księża będą migać

Zginął ks. Marian Lipski

św. Aleksandra i Wszystkich
Świętych w Warszawie, św. Anny
w Grodzisku Mazowieckim, św.
Floriana w Brwinowie oraz w
Żyrardowie.

Połknęli kajakarskiego bakcyla, ale nie zapominają o formacji
w duchu Jana Pawła II

ARCHIWUM „AVETEK“
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maczy Bartłomiej Włodkowski,
prowadzący „Avetki”. O dobre
owoce nowego przedsięwzięcia
Avetki modliły się w tym roku,
śpiewając w Bazylice św. Piotra.
Podczas inauguracyjnego spływu
Wkrą, Narwią i Wisłą do sanktuarium w Czerwińsku dzieło AKK JPII zawierzono Królowej
Mazowsza. Natomiast 11 września młodzi wodniacy drogą wodną udali się na diecezjalną pielgrzymkę do Loretto. Klub dysponuje trzynastoma kajakami,
sprzętem ratowniczym oraz nową przyczepą do przewozu kajaków. Szersze informacje można uzyskać na klubowej stronie www.akkjp2.alleluja.pl oraz
www.avetki.alleluja.pl, e-mail:
avetki@wp.pl lub telefonicznie:
600-495-790, 614-87-53.

OSUCHÓW. 27 września w
wypadku samochodowym zginął ks. kanonik Marian Lipski
(l. 72), proboszcz parafii św.
Stanisława BM w Osuchowie
(diecezja łowicka). Do wypadku doszło na trasie pod
Celestynowem. Ks. Lipski
był kapłanem przez 46 lat.
Ceniony przez wiernych za
zaangażowanie w sprawy społeczne, niezwykłą otwartość

i życzliwość. Był kapelanem
„Solidarności” w powiecie
kutnowskim, budowniczym
kościoła w Kochanowie. Przez
szesnaście lat był proboszczem w Głogowcu, a kolejnych
siedem w Osuchowie. W uroczystościach pogrzebowych
30 września w Osuchowie
wzięli udział łowiccy biskupi Andrzej F. Dziuba i Józef
Zawitkowski.

PIOTR DYMECKI

W kościele św. Aleksandra
przy pl. Trzech Krzyży w Warszawie
niedzielne Msze św. dla osób
głuchych odprawiane
są o godz. 10.00

Kajakiem ku czci Jana Pawła II
PŁUDY. Ks. kanonik Mirosław
Bielawski, proboszcz parafii w Płudach, poświęcił kajaki powstałego trzy miesiące temu „Avetkowego Klubu
Kajakowego ku czci Jana Pawła
II”. Pobłogosławił też wszystkich
„papieskich kajakarzy”, zawierzając ich opiece sługi Bożego Jana
Pawła II, św. Mikołaja z Tolentino
– patrona wodniaków oraz św.
Klemensa I, papieża – przyzywanego w niebezpieczeństwach
od wody. Przyparafialny Chór
„Avetki” organizuje koncerty oraz
jeden z największych w Polsce
festiwali kolędowych. „Dziwnym
zrządzeniem Opatrzności to na
rzece Brdzie, którą po latach
wspominał Jan Paweł II, wiele
Avetek, Avemen i Aveciątek połknęło kajakarskiego bakcyla” – tłu-

o ekologii w życiu codziennym, pielęgnacji zwierząt domowych. Przewidziane są zajęcia z ogrodnictwa, zielarstwa i
ziołolecznictwa. Dla ducha będzie nauka obsługi komputera, a dla ciała – zajęcia na basenie. Na studia dla seniorów na
SGGW można zapisać się codziennie w godz. 10.00–14.00,
pod numerem telefonu: 59313-14. Studia są płatne: 100 zł
za rok.

Ks. Marian przeżył w kapłaństwie 46 lat

Więcej pracy
MAZOWSZE. Spada liczba
bezrobotnych na Mazowszu. Według danych Wo jewódzkiego Urzędu Pracy, w
sierpniu br. stopa bezrobocia
w woj. mazowieckim wynosiła 14,3 proc. (przy średniej w
kraju 17,8 proc.). Najmniej,
bo zaledwie 6,1 proc., wynosi ten wskaźnik dla Warszawy.
W stolicy w ciągu ostatniego

półrocza liczba bezrobotnych
zmalała o 4,6 tys. Korzystna
sytuacja jest także w powiatach: grójeckim i piaseczyńskim. Niestety, najmniej poprawę na rynku pracy odczuwają mieszkańcy powiatów
szydłowieckiego, radomskiego i płockiego, gdzie bezrobocie osiąga poziom 30–39
proc.
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 KIK O WYBORACH

Szkoła pomocy
Blisko pięćdziesiąt szkół z diecezji
warszawsko-praskiej chce włączyć
się do działań Caritas.
– Jesteśmy przeciętną szkołą... Takich jak my jest wiele...
– mówi Aneta Moryń, pedagog
w Szkole Podstawowej nr 86 w
Wawrze.
Pod pewnym względem jest
to jednak szkoła nietypowa.
– Kiedy czegoś potrzeba,
można na te dzieci liczyć – podkreśla s. Beata z praskiej Caritas.
W ubiegłym roku zebrały
sporo zabawek, żywności,
ubrań, przyborów szkolnych
dla dzieci poszkodowanych
w Biesłanie. Zaraz potem, na
początku grudnia, zbierały zabawki dla dzieci
– podopiecznych
Caritas. Przeprowadziły też zbiórkę gier
i zabawek dla dzieci ze
świetlicy i zerówki. Kwestowały na zwierzęta mieszkające w schroniskach, a kółko
teatralne dawało charytatywne występy w przedszkolach i
żłobkach.
Od kilku lat uczniowie z
Wawra wspomagają dom dziecka w Kowalewie, gdzie przydaje się dosłownie każda pomoc. W tym roku planują objąć opieką jeszcze dom dziecka
w Międzylesiu. Wzorem ubiegłych lat, we wrześniu, uczniowie zebrali używane podręczniki dla tych, których nie stać
na kupno nowych.
– Dzieci mają dobre serca,
ale trzeba je nakierować na pomoc innym, uwrażliwić na biedę, krzywdę... – mówi Aneta
Moryń. – Pokazać im, że mają
moc sprawczą, mogą skutecznie pomóc, chociaż są jeszcze małe.
Przedstawiciele 48 szkół z diecezji warszawsko-praskiej uczestniczyli 1 października w szkoleniu, zorganizowanym przez die-

cezjalną Caritas.
Wszyscy przymierzali się do bardziej sformalizowanej działalności charytatywnej
na terenie szkoły,
czyli do utworzenia szkolnych kół
Caritas.
W spotkaniu
uczestniczył ks. prałat
Stanisław Słowik, dyrektor rzeszowskiej Caritas,
na której terenie dziesięć lat
temu powstało pierwsze w Polsce szkolne koło Caritas. Teraz
w diecezji rzeszowskiej członkowie Caritas działają już w 167

szkołach. Kie- Szkoła
dy uczniowie Podstawowa
wyrośli z SKS nr 86 w Wawrze
i poszli na stu- – na jej uczniów
dia, założyli mogą liczyć
tam ich odpo- potrzebujący
wiednik: Caritas Academica
Politechniki Rzeszowskiej.
Ksiądz prof. Piotr Skoczyński przedstawił prawne regulacje działania SKC.
Szkolne koła Caritas organizują zbiórki i pomoc wśród uczniów. Przede wszystkim pomagają swoim rówieśnikom ze szkoły.
Włączają się także w diecezjalne i
ogólnopolskie akcje Caritas.
JOANNA JURECZKO-WILK

JAK ZAŁOŻYĆ SZKOLNE KOŁO CARITAS?
 podstawa to dużo zapału i osoby gotowe do pracy
 trzeba określić konkretne zadania przyszłego koła – np. organizowanie paczek dla rodzeństwa uczniów z wielodzietnych rodzin, opłacanie biletów miesięcznych kolegom w trudnej sytuacji materialnej, organizowanie
czasu wolnego dzieciom w świetlicy, pomoc w nauce słabszym uczniom
 do diecezjalnej Caritas musi wpłynąć pismo, podpisane przez dyrektora szkoły, informujące o zamiarze powołania SKC. W piśmie powinien być
wskazany nauczyciel, który będzie się opiekował kołem z ramienia szkoły
 dyrektor diecezjalnej Caritas powołuje koło. Zatwierdza je biskup,
wskazując równocześnie asystenta kościelnego
 szkoła otrzymuje stosowne dokumenty powołujące SKC, w tym legitymacje dla członków
 członkowie SKC nie tylko pomagają innym, ale też dbają o własny rozwój duchowy (uczestniczą w spotkaniach szkoleniowych, formacyjnych...).
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„Jaka Polska po wyborach?” – na
to pytanie będzie starał się odpowiedzieć w warszawskim KIK-u dr
Tomasz Żukowski z Uniwersytetu
Warszawskiego. Spotkanie odbędzie się 18 października o godz.
18.00, w siedzibie KIK przy ul.
Oboźnej 7.
 O PRZODKACH JEZUSA
Pierwsze po wakacjach spotkanie w ramach Dominikańskiej
Szkoły Wiary będzie poświęcone genealogii Chrystusa, jego przodkom, braciom i św.
Józefowi. Spotkanie odbędzie
się 22 października o godz.
16.00 w sali przeorskiej klasztoru dominikanów przy ul.
Freta w Warszawie. Poprowadzi
je o. Wojciech Prus OP. Po wykładzie, ok. godz. 20.00, ojcowie dominikanie zapraszają na
nieszpory.
 ORGANY
W ŚRÓDMIEŚCIU
W ramach VI Warszawskiego
Festiwalu Organowego „Organy
Śródmieścia” 16 października o godz. 18.00 w kościele
św. Franciszka Serafickiego (ul.
Zakroczymska 1) będzie można
posłuchać koncertu Waldemara
Krawca. 23 października o godz.
17.00 w kościele św. Benona zagra Robert Grudzień.
 ODPUST
U ŚW. ŁUKASZA
Parafia św. Łukasza Ewangelisty
przy ul. Górczewskiej w
Warszawie zaprasza na odpust
ku czci patrona służby zdrowia.
18 października o godz. 10.00
w kaplicy przy Górczewskiej
zostanie odprawiona Msza
św. dla chorych, połączona z
udzielaniem sakramentu chorych i błogosławieństwem
Najświętszym Sakramentem.
O godz. 18.00 odbędzie się
Suma odpustowa z procesją
eucharystyczną.
 Z NAUK JANA PAWŁA II
„Ciekawi nauczania Jana Pawła
II” mogą wziąć udział we wznowionym cyklu pod tym tytułem.
Pierwszy powakacyjny wykład,
poświęcony encyklice o pracy „Laborem exercens”, poprowadzi 21 października prof.
Aniela Dylus. Wykłady odbywają się w trzeci piątek miesiąca o godz. 20.00 w kościele seminaryjnym.

Na Pradze powstają szkolne koła Caritas
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Zapowiedzi
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Sonda

Duch Papież

NAJPIĘKNIEJSZY
POMNIK
PAWEŁ KOWAL, ODPOWIEDZIALNY
ZA TWORZENIE CENTRUM MYŚLI
JANA PAWŁA II
Program Instytutu powstanie pewnie
ostatecznie w
najbliższych
dwóch miesiącach. Wiadomo jednak, że
ważną rolę odegrają w nim
sprawy wydawnicze i projekty badawcze: z zakresu filozofii, historii pontyfikatu Jana Pawła II, historii
pielgrzymek papieskich do
Polski i Europy Środkowej.
Ważną kwestią będą badania nad wpływem Jana
Pawła II i jego pontyfikatu
na przemiany w świecie.
Istotna sprawa to nowoczesne programy edukacyjne dla szkół, a więc współpraca z placówkami oświatowymi. Jeśli chodzi o metodę, warto skorzystać z
doświadczeń edukacyjnych Muzeum Powstania
Warszawskiego. Nie przewidujemy tymczasem działalności muzealnej.
BARTŁOMIEJ BISKUP,
ODPOWIEDZIALNY
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ZA PROGRAM STYPENDIALNY
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Stypendia wypłacane z budżetu miasta w ramach
działalności
Centrum Myśli
Jana Pawła II to ważny element pracy tej placówki.
Pomysł zrodził się tuż po
śmierci Papieża Polaka i
ma być trwałym, najpiękniejszym pomnikiem, jaki Warszawa mu poświęci.
Wnioski na ten rok szkolny i obydwa jego semestry można składać jeszcze do końca października br. Szczegóły udzielania pomocy stypendialnej, a także odpowiednie
formularze zamieszczone zostały na stronie internetowej: http://www.
stypendiajp2.pl.

Od zapowiedzi utworzenia
w Warszawie Centrum
Myśli Jana Pawła II minęło
pół roku. Dlaczego
nie widać jeszcze
zarysów instytucji,
mającej dokumentować
i promować spuściznę
Papieża, który dziś
obchodziłby 27-lecie
wyboru na Stolicę
Piotrową?
tekst i zdjęcia
TOMASZ GOŁĄB

B

ędzie to miejsce, w którym prowadzone będą badania nad olbrzymim dorobkiem intelektualnym naszego Papieża –
zapowiedział Lech Kaczyński
krótko po śmierci Jana Pawła II. Mówił o Ośrodku Myśli
Jana Pawła II, który miałby
mieścić się w zaplanowanym
do odbudowy Pałacu Saskim.
– Pałac będzie gmachem o
dużym prestiżu. Wymarzone
miejsce na instytut papieski –
uważa Kaczyński.

Inspirować
i wyrównywać
Ośrodek ma propago wać spuściznę Papieża, ale
w kontekście polskiej historii i kultury. Będzie archiwi-

zował, udostępniał i Nowy Świat 27.
Już teraz centrum
badał spuściznę na- Pod tym
realizuje jednak inukową i literacką Ja- adresem przez
ny, bardzo ważny cel.
na Pawła II. Nie wia- trzy lata będzie
W statucie zapisadomo jeszcze, jaki się mieściło
no bowiem, że „twobudżet będzie mia- Centrum Myśli
rzy i wyrównuje szanJana Pawła II
ło centrum, ale prese rozwoju oraz samozydent już ogłosił,
realizacji młodego poże całkowicie sfinansuje je kolenia”. Jak?
z podatków warszawiaków.
– Do końca października
– Stać nas na to – zapewnia przyjmujemy zgłoszenia osób
Kaczyński.
ubiegających się o stypendia
Centrum ma tworzyć pro- im. Jana Pawła II dla uczniów
gramy edukacyjne, inspirować i studentów. Zainteresowanie
i organizować spotkania, kon- jest duże. Specjalna komisja
ferencje i szkolenia, a także stypendialna przyzna ok. 500
imprezy masowe, w tym uro- stypendiów. Miasto przeznaczystości o charakterze arty- czyło na ten cel 1,35 mln zł.
stycznym i kulturalnym. Ma Pierwsza transza wypłacona
także wspierać zewnętrzne zostanie w grudniu. Następprojekty.
ne pieniądze popłyną do ucz-
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Centrum Myśli Jana Pawła II

ża w Warszawie
ZE STATUTU
CENTRUM MYŚLI
JANA PAWŁA II
§4. Przedmiotem działania
Centrum jest prowadzenie badań
nad nauczaniem Jana Pawła II
i upowszechnianie wiedzy o Jego
życiu i działalności, z uwzględnieniem duchowego i materialnego dorobku narodu, w tym
mieszkańców Warszawy.

niów od stycznia regularnie
co miesiąc – mówi Bartłomiej
Biskup, koordynujący z ramienia Urzędu Miasta program
stypendialny.

Jan Paweł II
na Nowym Świecie

Instytut także
w Świątyni Opatrzności
Docelowo centrum będzie
potrzebować ok. 600–800 metrów powierzchni. Tyle zostanie wygospodarowane za trzy
lata w odbudowanym Pałacu
Saskim.
Czy warszawskie Centrum
Myśli Jana Pawła II będzie kon-

kurencją dla Instytutów Jana
Pawła II w Lublinie i Krakowie?
– Zdajemy sobie rzecz jasna sprawę, że warszawski
ośrodek nie będzie głównym
ani największym. Także jego
program powinien uwzględniać na przykład to, co będzie
działo się w podobnych instytucjach, które już działają, a
nowe pewnie też powstaną w
Krakowie czy w Rzymie – słyszę w Urzędzie Miasta Warszawy.
Ale swoje plany ma także
Kościół warszawski. W budowanej Świątyni Bożej Opatrzności już powstał symboliczny grób Jana Pawła II – replika
tego, który znajduje się w Bazylice św. Piotra. Ma dać początek narodowemu sepultorium, w którym chowani będą najznamienitsi Polacy. Tak
jak Wawel stał się miejscem
spoczynku wybitnych postaci
I Rzeczypospolitej, a warszawska katedra – osobistości Rzeczypospolitej międzywojennej.
Pod samą kopułą Świątyni Bożej Opatrzności ma powstać
nie tylko taras widokowy. Specjalne windy dowiozą pielgrzymów do sal muzealnych, w których zgromadzone zostaną pamiątki z papieskich pielgrzymek do ojczyzny.

Nie chodzi o wybory
Cokolwiek zrobiłby w ostatnich miesiącach prezydent
Warszawy, byłoby interpretowane jako wyborczy chwyt. Co
gorsza, można by go posądzić o to, że walczy o prezydenturę, wykorzystując wizerunek Jana Pawła II i nadużywając autorytetu Kościoła. Ale
gdyby udało się szybciej powołać struktury centrum myśli, może i tak pozostawiłoby to lepsze wrażenie niż ro-

zesłanie do proboszczów listu
chwalącego zasługi Lecha Kaczyńskiego na niwie obrony
wiary i moralności chrześcijańskiej. Oby nie okazało się, że
ośrodek miał być tylko środkiem… Prawdziwy sprawdzian
nadchodzi teraz, gdy opadną
emocje związane z wyborami
prezydenckimi. Kiedy Warszawa będzie miała ośrodek myśli
papieskiej, i czy będzie on na
tyle silny, by zachęcić mieszkańców Warszawy do poznawania osoby i nauczania Jana
Pawła II?


MOIM
ZDANIEM
BP MARIAN DUŚ
wikariusz generalny
archidiecezji warszawskiej

O

soba Jana Pawła II powinna być uczczona w
Warszawie. Mam nadzieję,
że takich inicjatyw jak centrum myśli będzie rodziło się w naszym mieście
więcej, bo Papież pozostawił nam swoisty testament, dorobek i nauczanie
skierowane do Warszawy
i jej mieszkańców. Darzył
to miasto wielkimi względami jeszcze jako Karol
Wojtyła i wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, a także z
racji więzi łączących go
z poprzednikiem kardynała Józefa Glempa w
archidiecezji, Prymasem
Tysiąclecia. Duch Jana
Pawła II pozostał w tym
mieście, a centrum ma
szansę to codziennie pokazywać przez promocję
jego osoby i nauczania.
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Tymczasowo centrum mieścić się będzie przy Nowym
Świecie 27. Lokal trzeba jeszcze wyremontować, ale centrum już za dwa, trzy tygodnie
mogłoby rozpocząć pracę. Pod
warunkiem, że do tego czasu uda się powołać dyrektora
placówki.
– Musi to być osoba, która
łączy, a nie dzieli różne środowiska – podkreśla Paweł Kowal, odpowiedzialny za tworzenie centrum.
Na 260 metrach zmieści się
biuro obsługi stypendiów i zalążek przyszłych działów: biblioteki i centrum naukowego. Na poddaszu mógłby zostać zlokalizowany Dom Pracy Twórczej. W sumie w centrum ma pracować około 10
osób plus kadra naukowa, zajmująca się dokumentowaniem
i udostępnianiem dorobku Jana Pawła II.

– Współpraca w tym względzie z Kościołem katolickim
jest sprawą oczywistą. Zależy nam przede wszystkim na
radzie, wsparciu i realizacji
wspólnych inicjatyw. Być może
duchowni będą też pracowali w centrum, współpracowali z nim stale, szczególnie badacze, uczeni. Liczymy na to –
apeluje Kowal.
We wrześniu na UKSW ruszył Ośrodek Dokumentacji i
Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
– W planach mamy powołanie analogicznego ośrodka,
ale podejmującego studia nad
spuścizną Jana Pawła II – deklaruje Hubert Kaczmarski, rzecznik uniwersytetu.
Na dowód wielkiego zainteresowania osobą zmarłego Papieża przytacza liczby:
na UKSW w ostatnich latach
powstało kilkaset prac naukowych nt. Jana Pawła II.
W przeddzień pogrzebu Ojca Świętego Senat uczelni
wyraził chęć włączenia się
w powstanie centrum myśli.
Ale do tej pory miasto nie
zgłosiło się z oficjalną prośbą o wsparcie merytoryczne UKSW. Za to zapowiada,
że program stypendialny od
przyszłego roku mógłby objąć nie tylko studentów, ale
również doktorantów zajmujących się tematyką papieską.
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Uliczna lekcja historii

Warszawa nie pomoże

Becikowego
nie będzie

Znicze powstańcom
Drewniane krzyże i płonące
znicze stanęły w pierwszych
dniach października w miejscach, gdzie w 1944 r. ginęli
warszawscy powstańcy.

zeum Powstania Warszawskiego zaopatrzeni w mapy z trasami kanałów, którymi w 1944 r.
ewakuowali się powstańcy.
Młodzież wzdłuż czterech tras
ustawiła płonące znicze. LampPierwsze krzyże na ul. Kon- ki paliły się m.in. wzdłuż Krawiktorskiej pojawiły się po po- kowskiego Przedmieścia, Nołudniu 30 września. Ustawiali wego Światu, od pl. Bankoje strażnicy miejscy i harcerze wego do ul. Sienkiewicza. Akze Związku Harcerstwa Rzecz- cję „Światło i pamięć” zorgapospolitej w miejscach, gdzie nizowano w tym roku po raz
w czasie powstańczych walk czwarty.
ginęli żołnierze batalionów
3 października krzyże
„Zośka” i „Parasol” oraz Puł- z warszawskich ulic zostały
ku „Baszta”. Na ramionach po- przewiezione na Kopiec Ponad tysiąca drewnianych krzy- wstania Warszawskiego, przy
ży wypisano imiona, nazwiska ul. Bartyckiej. Tam odbyły się
i pseudonimy poległych po- uroczystości związane z upadwstańców, a także datę ich kiem powstania. Zgasł znicz,
śmierci i nazwę powstańczego który przez 63 dni upamiętoddziału. Krzyże przepasano niał zryw warszawskich pobiało-czerwoną szarfą.
wstańców.
Tak w Warszawie
Z okazji zakończerozpoczęły się obcho- Krzyże
nia obchodów w Muzedy 61. rocznicy zakoń- upamiętniające
um Powstania Warszawczenia walk Powstania powstańców
skiego zorganizowano
Warszawskiego. 2 paź- na ul.
dwudniową konferendziernika harcerze ze Konwiktorskiej
cję poświęconą walce o
Stowarzyszenia Harcer- ustawiali
pamięć o powstaniu w
skiego wyruszyli z Mu- harcerze
czasach PRL.
JJW
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Trudno, dam sobie jakoś radę
bez tych pieniędzy
– myśli Kasia,
która przyszła na świat
w Instytucie Matki i Dziecka

wie są znacznie wyższe niż
w innych miastach Polski.
Uznaliśmy, że skoro w budżecie miasta są pieniądze,
to należy je wydać na taki cel. W stolicy jest bardzo
wiele osób, które tu przyjeżdżają z daleka i w oddaleniu od rodziny muszą układać sobie życie” – argumentowała mecenas Agnieszka
Kurach, reprezentująca Radę Miasta.

PIOTR ŻYCIEŃSKI

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Rady Miasta na decyzję wojewody o uchyleniu uchwały w
tej sprawie.
W maju wojewoda mazowiecki Leszek Mizieliński uznał, że nie ma podstaw
prawnych do wypłaty jednorazowego zasiłku dla rodzin,
w których urodziło się dziecko, tzw. becikowego. Według
wojewody, pomoc finansowa,
zgodnie z ustawą o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania
ciąży, należy się jedynie kobietom w trudnej sytuacji materialnej – na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej – więc władze
Warszawy nie mają kompetencji do ustanowienia „becikowego”. Radni chcieli, by każda
rodzina w Warszawie, w której urodzi się lub zostanie zaadoptowane dziecko, otrzymała 1500 zł. Wypłaty dokonywane miały być na podstawie zapisu z ustawy o samorządzie gminnym, według którego do zadań własnych gminy
należy pomoc rodzinie.
„Koszty urodzenia i wychowania dziecka w Warsza-

TOMASZ GOŁĄB

W Warszawie nie będzie
jednorazowego zasiłku
dla rodzin, w których
urodziło się dziecko,
tzw. becikowego.
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Migranci w Ratuszu

Wolski jubileusz

Popatrzcie i poznajcie
„Spotkać, to spotkać innego
w jego twarzy” – ta myśl ks.
Józefa Tischnera stała się mottem
wystawy, otwartej przez
Caritas Polską w budynku
warszawskiego Ratusza.

Dwie wojny i powstanie warszawskie przetrwał obraz
Matki Bożej Nieustającej
Po m o c y w k o ś c i e l e ś w.
Wojciecha na Woli. 18 października obchodzi stulecie.

życie”, dokumentujący działanie Centrów
Pomocy Migrantom i
Uchodźcom Caritas.
Wystawę w Ratuszu będzie można obej-

Na wystawie
znalazły
się zdjęcia
autorstwa
Anny
Grzelewskiej

rzeć do 20 października. Towarzyszy jej cykl
spotkań, poświęconych
problemom adaptacji
cudzoziemców w naszym kraju.
JJW

Fundacja Ewy Błaszczyk „AKOGO?”

Czy „Budzik” obudzi?
Poduszki dla dzieci zaprojektowane przez artystów
będzie można obejrzeć i kupić
16 października w Fabryce
Trzciny na Pradze. Dochód z
imprezy zasili konto budowy
kliniki „Budzik”, dla dzieci po
ciężkich urazach mózgu.

do półtora roku po
wypadku (a nie jak
do tej pory, przez
maksimum trzy
miesiące). Właśnie
w tym czasie rehabilitacja przynosi największe efekty. Ponadto przewidziano utworzenie grupy psychoterapeutycznej dla
rodzin z dziećmi
w śpiączce. Powołane zostanie także duszpasterstwo rodzin oraz komórka udzielająca porad w sferze
finansowej. Placówka ma powstać przy Centrum Zdrowia
Dziecka w Warszawie.
Już teraz na stronie internetowej Fundacji „AKOGO?”
można uzyskać informacje o
najlepszych specjalistach neurologii dziecięcej, rehabilitacji,
o opiece pielęgniarskiej itp.
DOMINIK JABS

Nowenna odprawiana jest w kościele
w każdy wtorek o godz. 18.00.
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Na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku telewizja rozpocznie kampanię medialną na rzecz budowy kliniki
„Budzik”, która będzie służyć
dzieciom po najcięższych urazach mózgu. Po raz pierwszy
współpracę podejmą: TVP SA,
TVN, POLSAT wraz z fundacjami: TVN „Nie jesteś sam”, „POLSAT dzieciom”, „Mimo wszystko”, „AKOGO?”, Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
Kampanię telewizyjną poprzedzą wydarzenia wspierające. Między innymi 16 października tego roku w Fabryce Trzciny, przy ul. Otwockiej

14, odbędzie się
wystawa projektów poduszek wykonanych przez
znanych polskich
artystów. 27 października fundacja
zaprasza na godz.
17.00 do empiku
przy Nowym Świecie, na spotkanie
promocyjne płyty
„Kofta, Kreczmar,
Janczarski”. Dodatkowo przewidziano koncert w
Teatrze Wielkim inaugurujący
kampanię medialną oraz imprezę w plenerze „Odwracamy
miasto od rzeki”.
„Budzik” to pierwsze tego
typu przedsięwzięcie w kraju. Działania kliniki będą koncentrowały się wokół szeroko
zakrojonej pomocy lekarskiej
i terapeutycznej. Hospitalizowane dzieci będą objęte leczeniem przez fachowców nawet

Obraz podarowali wolskiemu
kościołowi ojcowie redemptoryści na zakończenie misji, które
prowadzili od 14 października
1915 r. Kościół był wtedy jeszcze
świątynią rektoralną, bo parafię
św. Wojciecha erygowano dopiero w 1927 r. Obraz umieszczono
w kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Przetrwał I wojnę
światową i kolejną, chociaż we
wrześniu 1939 r., podczas oblężenia Warszawy, kościół uległ poważnym zniszczeniom.
– Mieszkańcy darzą ten obraz
ogromną czcią. Nasz kościół jest
otwarty przez cały dzień i ciągle
ktoś przy nim się modli – mówi
ks. prałat Wojciech Łagowski.
Uroczystość stulecia obecności obrazu w parafii poprzedzi triduum. 16 października na wszystkich Mszach św. kazanie wygłosi
redemptorysta o. Tadeusz Sitko.
17 października o godz. 18.00 odbędzie się specjalne przygotowanie dla dzieci i młodzieży. 18 października o godz. 18.00 bp Marian Duś odprawi uroczystą Mszę
św., a po niej zostanie odprawiona nowenna do MB Nieustającej
Pomocy.
JJW

PIOTR ŻYCIEŃSKI

TOMASZ GOŁĄB

Wystawę fotografii o podopiecznych Centrów Pomocy
Migrantom i Uchodźcom Caritas otwarto 6 października,
w Dzień Migranta i Uchodźcy. Ekspozycja ma odwoływać
się do ducha otwartości, tolerancji i akceptacji drugiego człowieka, zwłaszcza takiego, który z różnych przyczyn znalazł się z dala od ojczyzny. Na wernisażu prezentowano także książkę: „Smak
różnorodności”, z przepisami
kulinarnymi zebranymi przez
uchodźców. Można też było
obejrzeć film „Zanucę wam

Sto lat
obrazu
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PANORAMA PARAFII
Parafia Narodzenia NMP w Pieczyskach

Do stopki Matki Bożej
-

Mieszkańcy Pieczysk,
niewielkiej wsi położonej
niedaleko Grójca,
są przekonani, że mają
kamień, na którym Matka
Boża odcisnęła stopy.
Tak podaje wielowiekowa
tradycja.
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Sierp w ołtarzu

VIII

Pierwsza świątynia w
Pieczyskach spłonęła, a na
jej miejscu w 1603 r. postawiono murowaną. W obecnym kościele, który ma sto
lat, z pierwotnej świątyni zachowało się prezbiterium z drewnianymi ołtarzami, amboną i chrzcielnicą. Zachowała się także niewielka część wotów,
które niegdyś wisiały przy

KS. ZDZISŁAW
ROGOZIŃSKI

ZDJĘCIA PIOTR ŻYCIEŃSKI

Proboszcz ks. Zdzisław
Rogoziński podkreśla,
że te wierzenia są oparte na ludowej tradycji. Niektórzy archeolodzy orzekli nawet, że wielki głaz
pochodzi z czasów przedchrześcijańskich. Na pewno leżał już w ziemi, gdy
w 1452 r. erygowano parafię i budowano drewniany kościół. Gdyby jednak wtedy uznano kamień
za niezwykły, prawdopodobnie świątynia powstałaby obok niego. Tymczasem kościół wybudowano kilkaset metrów dalej.
Przy kamieniu stoi kapliczka Matki Bożej, a pod nią
świeże kwiaty i znicze.
– Z powodu tej ludowej tradycji w czasach komunizmu władze nakazały
wykopanie kamienia. Okazał się za ciężki. Nie udało
się – mówi proboszcz.

obrazie Matki Bożej Pieczyńskiej, uznawanym za
cudowny. Obraz jest kopią
jasnogórskiego wizerunku
Matki Bożej.
Od dawna wisi przy
obrazie nietypowe wotum: rdzawy sierp. Według tradycji, ofiarowała
go dziewczyna, którą Bóg
ukarał za to, że żęła zboże w uroczystość Wniebowzięcia NMP. Sierp przyrósł jej do ręki. Uratowała
ją dopiero modlitwa przed
obrazem Maryi.

Pomoże Unia
Kościół wymaga gruntownego remontu. O tym,
jak bardzo jest to pilne,
parafianie przekonali się
kilka tygodni temu, kiedy
podczas Mszy św. rozpadła się jedna z XVII-wiecznych ławek. Korniki nie
oszczędziły też drewnianego rokokowego ołtarza.
Mury i fundamenty wymagają osuszenia i naprawy.
Trzeba też zająć się więźbą dachową. Takiego remontu nie jest w stanie
przeprowadzić wspólnota,
która liczy niespełna ty-

WARSZAWSKI

warszawa@goscniedzielny.pl

Wyświęcony w 1982 r.
Był wikariuszem w parafiach w: Komorowie, Sochaczewie, Warszawie (św.
Maksymiliana, Wszystkich
Świętych, NMP Królowej
Polski, NMP Królowej
Świata), Pruszkowie. Proboszczem w Pieczyskach
jest od 2001 r. Pasje: muzyka, liturgia wschodnia.
Przy plebanii hoduje bażanty, papugi, gołębie. Ma
też kilka uli.

Kamień, na którym – wedle
podań – Matka Boża
odcisnęła stopy

siąc parafian. Dlatego proboszcz postanowił skorzystać z unijnych pieniędzy.
W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
kościołowi w Pieczyskach
przyznano ponad 3 mln zł.
Jednak żeby dostać unijną dotację, parafia musi
wnieść wkład własny, który wraz z kosztami niekwalifikowanymi i wkładem sponsorów prywatnych wynosi 200 tys. zł. Na
sporą część parafia zaciągnie kredyt bankowy. Dlatego proboszcz i parafianie
szukają sponsorów. Nawet
najmniejsze wsparcie znaczy bardzo dużo.
JOANNA JURECZKO-WILK
Osoby, które chciałyby wesprzeć
renowację świątyni, mogą
wpłacać pieniądze na konto:
PKO SA IIO/Warszawa 8712401
0241111000002703798
Informacje o przebiegu prac
można śledzić na stronie
internetowej: www.pieczyska.
parafia.info.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

Remont zabytkowego
kościoła możliwy będzie
dzięki unijnym dotacjom

ZDANIEM PROBOSZCZA

Nasi parafianie, których jest tysiąc, mieszkają w dziewięciu wsiach (Barcice, Biały Ług,
Chosna, Ławki, Marianów, Pieczyska i Adamów,
Wola Pieczyska, Zadębie). Niektórzy dojeżdżają do kościoła nawet kilka kilometrów. W parafii działają koła różańcowe, jest szesnastu ministrantów i dwadzieścia pięć bielanek. Do tej
pory grupy te spotykały się w szkole, bo przy
kościele nie było na to warunków. Dotacja z
Unii pomoże nam przygotować dla nich salkę
na piętrze plebanii. Mam nadzieję, że kiedy już
powstanie takie miejsce spotkań, będą korzystać z niego także dorośli parafianie.

Zapraszamy do kościoła
 Msze św. w niedziele i święta o godz. 8.00, 9.30, 11.30

(po niej nabożeństwo różańcowe)
 Msze św. w dni powszednie o godz. 16.00 (potem
nabożeństwo różańcowe)

