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WARSZAWSKI
Dziękowali pod papieskim krzyżem

D

redaktor wydania

rugiego stycznia minęła pierwsza rocznica
śmierci s. Joanny Lossow,
franciszkanki służebnicy
krzyża, nestorki polskiej
ekumenii. W rocznicę jej
pogrzebu, 7 stycznia w
warszawskim kościele św.
Marcina i w Laskach, gdzie
została pochowana, odbędą się okolicznościowe
uroczystości i zostaną odprawione Msze św. w intencji Zmarłej. Tego samego dnia w warszawskich
świątyniach rozpocznie się
Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan. Tydzień tylko z nazwy, bo modlitwy
i spotkania przedstawicieli różnych wyznań w
Warszawie potrwają do
końca stycznia. W kościele
św. Marcina – za sprawą
m.in. s. Lossow – od wielu
lat ekumeniczne spotkania
odbywają się regularnie co
miesiąc.


Przed nami rok nadziei
Mieszkańcy Warszawy dziękowali
Bogu za 2005 r., a szczególnie za
posługę Jana Pawła II, podczas
Mszy św. sprawowanej 31 grudnia
pod przewodnictwem
bp. Piotra Jereckiego w parafii
św. Maksymiliana Marii Kolbego
na Służewcu Przemysłowym.
Eucharystia była także dziękczynieniem za 25-lecie parafii. W
homilii bp Jarecki zauważył, że
Bóg nigdy nie zostawia człowieka samego: w Eucharystii uniżył
się aż do granic człowieczeństwa,
zrezygnował z samego siebie i
oddał się całkowicie ludziom. Nawiązując do śmierci Jana Pawła II,
podkreślił, że życie i posługa Ojca
Świętego były syntezą duchowości eucharystycznej.
Biskup przypomniał, że właśnie w tej parafii znajduje się
krzyż, przy którym Jan Paweł II
odprawił Mszę św. na pl. Zwycięstwa w Warszawie w 1979 r.
„To był początek drogi wolności
dla Polski i Europy” – podkreślił

ARCHIWUM PARAFII

JOANNA
JURECZKO-WILK

bp Jarecki. W kościele, w Mszę św. pod
za ich dotychczasowe
którym była sprawowa- przewodnictwem zaangażowanie na rzecz
na Eucharystia, znajdują bp. Piotra
potrzebujących. W parasię również elementy oł- Jareckiego
fii działa m.in. Caritas,
tarza z tej pamiętnej pa- koncelebrowało która prowadzi sklep dla
kilkunastu
pieskiej Mszy.
ubogich, a także świetliksięży, którzy
Nawiązując do hasła pracowali kiedyś ca oraz poradnia prawninowego roku w Kościele: w parafii św.
cza i psychologiczna.
„Przywracajmy nadzieję Maksymiliana
Na zakończenie Euubogim”, biskup wezwał
charystii zgromadzeni
zgromadzonych, aby damodlili się o Boże błogowali siebie innym, bowiem „jest sławieństwo na nadchodzący rok
to droga budowania prawdziwe- za wstawiennictwem św. Maksygo człowieczeństwa”. Jednocze- miliana i Matki Bożej.
śnie podziękował parafianom na
WB, KAI

„BECIKOWE” TO UŚMIECH DLA NOWORODKA
uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
kard. Józef Glemp odprawił Mszę św.
w obchodzącej odpust parafii Bogurodzicy
Maryi na Jelonkach. – „Becikowe” to uśmiech
społeczeństwa dla rodzącego się życia – mówił w kazaniu, odnosząc się m.in. do uchwalonej przez Sejm ustawy o zasiłku, przysługującym z tytułu urodzenia dziecka. – Niezależnie
od tego, czy matka jest biedna, czy bogata,
zawsze jest to pomoc dla nowo narodzonego dziecka”. Po Eucharystii Prymas Polski
poświęcił nowe witraże, przedstawiające
sceny Zwiastowania i Bożego Narodzenia. W
świątyni jest jeszcze miejsce na trzeci witraż,
który – jak planuje proboszcz ks. Andrzej
Banaszek – będzie przedstawiał „testament
z krzyża”, czyli Maryję – Matkę wszystkich
ludzi. Fundatorami witraży
są parafianie, a ich wykoKard. J. Glemp
nawcą – poznański artysta
w parafii
na Jelonkach
Marcin Czeski.
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Opłatek mediów katolickich

Dar dla Benedykta XVI
cji: „Gdy wchodzisz w progi
katedry”, „Gdy wchodzisz na
Stare Miasto...”, „Gdy wchodzisz na Nowe Miasto...”.
Autorzy edycji państwo
Szypowscy przekazali albumy Prymasowi Polski podczas spotkania opłatkowego
29 grudnia.

RYSZARD RZEPECKI

WARSZAWA. Wiadomo już,
co Benedykt XVI otrzyma od
mieszkańców Mazowsza w
prezencie przed swoim przyjazdem do Polski. Będzie to
edycja albumowa „Trylogii
staromiejskiej”
Marii
i
Andrzeja Szypowskich, która składa się z trzech pozy-

REZYDENCJA PRYMASA
POLSKI. Redakcje katolickich
mediów archidiecezji warszawskiej: „Gościa Niedzielnego”,
„Niedzieli” i Radia Józef spotkały
się na wspólnym opłatku z kard.
Józefem Glempem. Składając
Prymasowi Polski życzenia bożonarodzeniowe, ks. Marcin
Brzeziński, szef warszawskiego
oddziału naszej redakcji i dyrektor Radia Józef, zwrócił uwagę
na obchodzony w tym roku jubileusz 50-lecia kapłaństwa i 25-lecia prymasostwa. Metropolita

warszawski życzył z kolei mediom katolickim, by dalej skutecznie niosły w świat nadzieję
i głosiły Dobrą Nowinę, wspomagając księży, proboszczów i
biskupów stolicy. Podkreślił, że
Kościół w Warszawie rozwija
się w dobrym kierunku: w roku
Eucharystii wzrosła liczba udzielanych Komunii św., głębsza jest
pobożność adoracyjna, wierni
mają świątynie, w których mogą się gromadzić i kapłanów,
którzy mogą sprawować sakramenty.

Szopka przed bazyliką
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NIEPOKALANÓW. Tradycyjna drewniana szopka stanęła
po raz pierwszy na placu przed
bazyliką w Niepokalanowie.
Wielu parafian, z ministrantami
na czele, pod okiem wikariusza
o. Andrzeja Sąsiadka, dwa tygodnie budowało bożonarodzeniową szopkę z naturalnej wielkości figurami Maryi, Józefa i
Dzieciątka Jezus. Szopka jest w
nocy oświetlona, co dodaje jej
niezwykłej atmosfery. Będzie

II

można ją oglądać co najmniej
do połowy stycznia. Szopka
we franciszkańskim sanktuarium w Niepokalanowie ma
związek z twórcą zakonu, św.
Franciszkiem, który był pierwszym w historii Kościoła budowniczym szopki bożonarodzeniowej. Święty „biedaczyna
z Asyżu” w 1223 r. w Greccio
w małej grocie położył figurkę
Jezusa obok spacerujących żywych zwierząt.

Nowa świetlica
OTRĘBUSY. Pod koniec grudnia Gminny Ośrodek Pracy z
Rodziną w Otrębusach otworzył świetlicę dla dzieci. Pomieszczeń użyczył proboszcz parafii Najświętszej
Maryi Panny Matki Kościoła
ks. Tadeusz Aleksandrowicz.

Dzięki ministerialnym funduszom, świetlica jest wyposażona m.in. w sprzęt RTV, komputery, stół bilardowy. Ks.
Aleksandrowicz ma w planach
powiększenie świetlicy, po
adaptacji na jej cel większych
pomieszczeń.

RYSZARD RZEPECKI

Prymas życzył dziennikarzom, by nieśli w świat nadzieję

Benedykt XVI otrzymał w prezencie albumy fotograficzne państwa
Szypowskich

Tort urodzinowy dla Jezusa
FALENICA. Tort urodzinowy
dla Bożego Dzieciątka przygotowano w pierwszy dzień
świąt Bożego Narodzenia w parafii Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Falenicy. Pokrojono
go i podzielona po Mszy św.
dla dzieci. Natomiast w drugi dzień świąt o godz. 13.00

wierni przyszli na Mszę św.
ze świecami wigilijnymi, które zostały umieszczone przy
ołtarzu. Świece symbolizowały bliskich zmarłych, z którymi szczególną łączność odczuwamy w czasie wigilijnej wieczerzy i świąt Bożego
Narodzenia.

Niech święta odmienią życie
PASTERKA W PRUSZKOWIE. „Oby błogosławieństwo płynące ze stajenki betlejemskiej przewartościowało nasze życie” – takie życzenia złożył Prymas Polski, podczas uroczystej Pasterski odprawionej w kościele pw. św. Józefa
Oblubieńca Najświętszej Maryi w
Pruszkowie. Do budowanego od
1986 r. kościoła tłumnie przybyli
wierni. Obecnie w świątyni trwają prace wykończeniowe. Prymas
Polski życzy Polakom, by światło

Chrystusa pomagało w prawdziwej i rzetelnej odnowie państwa
i narodu. W uroczystość Bożego
Narodzenia kard. Józef Glemp
przewodniczył Mszy św. w archikatedrze warszawskiej. Hierarcha
wspomniał święta Bożego
Narodzenia w 1981 r., gdy - jak
powiedział – „tylko Pasterka rozświetlała ciemności stanu wojennego”. „Dziś również światło płynące z Betlejem rozjaśnia trudności, jakie przeżywają narody” –
stwierdził Kardynał.
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Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Tam On jest pośród nas…

Aż dziw, że dopiero teraz Tygodniowi Modlitw o Jedność Chrześcijan patronuje fragment Mateuszowej Ewangelii. „Gdzie dwóch
lub trzech gromadzi się w Moje imię, tam Ja
jestem pośród nich” wyraża przecież wszystkie tęsknoty podzielonego Kościoła.
Dziś wprawdzie trudno już zliczyć wszystkie ekumeniczne inicjatywy, nabożeństwa,
festiwale, jakie odbywają się w całej Polsce w
ciągu roku, ale Tydzień Modlitw, obchodzony co roku od 18 do 25 stycznia, pozostaje
najbardziej spektakularną inicjatywą ekumeniczną. W Warszawie rozrósł się już niemal
do miesiąca i zwany jest ekumenicznym karnawałem. Wierni różnych Kościołów gromadzą się na Mszach św., nabożeństwach Słowa
Bożego lub nieszporach w świątyniach różnych wyznań, aby razem prosić Boga o przywrócenie pełnej jedności Kościoła. Jest to
modlitwa według formuły stworzonej przed
70 laty przez francuskiego księdza Paula Couturiera: o jedność, jakiej chce Chrystus i za

TOMASZ GOŁĄB

Mimo utyskiwania, że idea ekumenizmu
nie znajduje właściwego rezonansu wśród
ogółu wiernych, a nawet wśród kapłanów
katolickich, samo zbieranie się na modlitwę
wiernych różnych Kościołów jest wartością
nie do pogardzenia. Być może właśnie tego
chce od nas Bóg.

Modlitwy ekumeniczne mają miejsce nie tylko
w styczniu. Na zdjęciu: nabożeństwo z okazji
Światowego Dnia Modlitwy, 4 marca 2005 r.,
w luterańskim kościele Świętej Trójcy

pomocą środków, jakimi On chce do niej doprowadzić. Ambony do głoszenia kazań użycza się wtedy duchownym z różnych Kościołów.
Z różnych stron słychać jednak głosy niezadowolenia, że styczniowy miesiąc modlitw
o jedność chrześcijan przypomina ideolo-

giczne hasło „październik miesiącem oszczędzania”. Tak nie jest. Nawet jeśli stałe spotkania ekumeniczne zawężają się do wąskiej
grupy „hobbystów” czy ekumenicznych VIP-ów, samo zbieranie się na modlitwę o taką jedność, jakiej oczekuje od nas Bóg, jest
spełnieniem Chrystusowej prośby i obietnicy, że jest obecny nawet wśród dwóch czy
trzech. Krytycy „ekumenizmu deklaratywnego” zapominają też najczęściej o tym, że jedność jest łaską Bożą, o którą możemy jedynie prosić. Być może tylko prosimy za mało.
Choć i to nie do końca prawda. Pierwsze oficjalne kontakty ekumeniczne w naszym kraju zostały nawiązane na przełomie lat 60. i
70. XX w. Ze strony katolickiej starał się o to
przez niemal cztery dziesięciolecia m.in. biskup warszawski Władysław Miziołek. Ekumeniczne kontakty rodziły się też w przyjaźniach, na przykład tej, jaka w ciągu niemal 40
lat trwała w Warszawie między katolicką zakonnicą s. Joanną Lossow i luterańską diakonisą Reginą Witt.
Ale prawdziwej jedności zadekretować się
nie da. Na ten dar muszą otworzyć się wierni
i oni muszą tej jedności pragnąć. Katolicy, prawosławni, luteranie czy zielonoświątkowcy razem wołający do Boga: „Ojcze nasz...”, są najlepszym świadectwem, że różniąc się, wcale
nie musimy być podzieleni. Tym bardziej że
więcej nas łączy…
TOMASZ GOŁĄB

PLAN STYCZNIOWYCH MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN W WARSZAWIE:
17 – WTOREK, GODZ. 18.00 – parafia św.
Wincentego Pallottiego, ul. Skaryszewska 12 –
Dzień Judaizmu
18 – ŚRODA, GODZ. 18.00 – kościół starokatolicki mariawitów, ul. Wolska 186
19 – CZWARTEK, GODZ. 18.00 – katedra prawosławna św. Marii Magdaleny, al. Solidarności 52
20 – PIĄTEK, GODZ. 18.00 – kościół ewangelicko-metodystyczny, ul. Mokotowska 12
21 – SOBOTA, GODZ. 18.00 – kościół polskokatolicki, ul. Szwoleżerów 4
22 – NIEDZIELA, GODZ. 18.00 – kościół ewangelicko-reformowany, al. Solidarności 74 – nabożeństwo centralne
23 – PONIEDZIAŁEK, GODZ. 19.00 – parafia
św. Alojzego Orione i Stowarzyszenie „Effatha”, ul.
Lindleya 12, kazanie abp Jeremiasz, prezes PRE



24 – WTOREK, GODZ. 18.00 – kościół
ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy, pl.
Małachowskiego 1
25 – ŚRODA, GODZ. 18.00 – kościół chrześcijan baptystów – razem z nabożeństwem dla młodzieży, ul. Waliców 25
26 – CZWARTEK, 17.30 – kościół św. Marcina,
ul. Piwna 9/11
26 – CZWARTEK, GODZ. 17.00 – Dzień Islamu,
aula „Bobolanum”, ul. Rakowiecka 61
27 – PIĄTEK, GODZ. 19.00 – parafia bł.
Władysława z Gielniowa, ul. Przy Bażantarni 3
28 – SOBOTA, GODZ. 18.00 – katedra św.
Floriana na Pradze, ul. Floriańska 3
29 – NIEDZIELA, GODZ. 12.30 – parafia św.
Katarzyny na Służewie, ul. Fosa 17
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7 – SOBOTA, GODZ. 10.00 – uroczysta sesja
ekumeniczna „Aby byli jedno”, Stołeczne Centrum
Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4
9 – PONIEDZIAŁEK, GODZ. 19.00 – parafia św.
Jakuba Apostoła, ul. Grójecka 38
10 – WTOREK, GODZ. 18.00 – parafia
Dzieciątka Jezus, ul. Czarnieckiego 15
12 – CZWARTEK, GODZ. 19.00 – parafia
Opatrzności Bożej w Wesołej, ul. Piotra Skargi 2
13 – PIĄTEK, GODZ. 18.30 – parafia Miłosierdzia
Bożego, ul. Ateńska 12
14 – SOBOTA, GODZ. 10.00 – kościół adwentystów dnia siódmego, ul. Foksal 8
15 – NIEDZIELA, GODZ. 18.00 – parafia św.
Krzysztofa w Podkowie Leśnej, ul. 1 Maja 7
16 – PONIEDZIAŁEK, GODZ. 19.00 – parafia
św. Zygmunta na Bielanach, pl. Konfederacji 55
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Sonda

Św. Mikołaj

POMOC JEST POTRZEBNA
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DARIUSZ KOWALSKI – DARCO,
PREZES KLUBU MIŁOŚNIKÓW BMW
– Jeżeli ktoś jest snobem
i egoistą, to widzi wyłącznie
czubek swojego nosa, jeździ
swoją „beemką”, fiatem czy
czymś tam jeszcze. A trzeba zastanowić się nad losem
tych wszystkich dzieci… Smutnym losem. Chodziłem do liceum z chłopakiem
z domu dziecka. Zawsze go będę pamiętał: zamknięty w sobie, cichy… Tak
więc jeżeli istnieje możliwość jakiejkolwiek pomocy tym dzieciom, jeśli choć
trochę można dać im radości, to dobrze.
Nie liczymy na podziękowania, nagrody.
Wystarczy radość dzieci. Postanowiliśmy
też, że w miarę możliwości – o ile nam
się uda zebrać odpowiednie fundusze,
bo chętnych do pracy na pewno nie zabraknie – odnowimy latem kilka dziecięcych pokoi. Będzie się dzieciakom milej
mieszkać.
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JAN NOWAK – DYREKTOR DOMU DZIECKA
W RÓWNEM
– Nasi wychowankowie pochodzą głównie z powiatu
wołomińskiego. Trafili do domu dziecka, gdyż ich własne
rodziny nie podołały trudowi wychowania. Zaniedbani
przez najbliższych, muszą u nas poznawać postawy i zachowania, które wcześniej często były im obce. To dom dziecka uczy je właściwego życia we wspólnocie, kształtuje od nowa system wartości. Dlatego ważne jest, żeby dzieci
wiedziały, że istnieją bezinteresowni ludzie, którzy pomagają, nie oglądając się
na własny interes. A dzieci umieją docenić takie postawy… Były zachwycone
wizytą Klubu. To dla nich wielka frajda,
bo… mogły pojeździć „beemkami”, porozmawiać z kimś starszym i „ważnym”.
Prezenty, które otrzymały, pewnie mniej
je obeszły, niż sama obecność klubowiczów. Natomiast my, opiekunowie, bardzo dziękujemy za przywiezione prezenty – doceniamy ich wartość. Proszków
do prania czy środków czystości po prostu nie będziemy musieli przez jakiś czas
kupować. Pieniądze, które przez to zaoszczędzimy, będziemy mogli przeznaczyć na inne cele. Gdyby nie prywatni
sponsorzy, których ciągle poszukujemy,
byłoby nam bardzo ciężko. Dlatego każda pomoc się liczy – pieniężna i rzeczowa. Kontaktujemy się z wieloma firmami,
potencjalnymi sponsorami – z Warszawy
i okolic. Odzew jest różny.

– Nie każdy właściciel BMW
to „dresik” z kijem szukający „dymu”
– mówi Tomek Wojtkowski, który wraz
z grupą miłośników tej snobistycznej
marki samochodu od dwóch lat
pomaga dzieciom z domów dziecka.
– Nie robimy tego na pokaz,
ale chcemy, żeby ludzie wiedzieli,
że „zakręceni” na punkcie swoich
„beemek” to ludzie
z wielkim sercem.

S

tekst i zdjęcia
AGATA PUŚCIKOWSKA

amochodowych przyjaciół Tomek poznał przez Internet: właściciele marki BMW mają własną stronę internetową i zamknięte dla postronnych
forum. Są zrzeszeni w nieformalnym Klubie
Miłośników BMW.
– Pomysł na Klub zaczął się pięć lat temu,
gdy zrobiłem swoją pierwszą stronę o tej marce – mówi prezes Darek Kowalski, przez internautów znany bardziej jako Darco. – Staramy się, żeby Klub został oficjalnie zarejestrowany.
Wśród klubowiczów przeważają dwudziestoparolatkowie z Warszawy i okolic. Są jednak wśród nich również osoby starsze, mające rodziny, dzieci, a nawet… wnuki. Do klubu
należą też zakochane w samochodach panie.
Klubowicze znają się nie tylko wirtualnie. Spotykają się na zjazdach – byli razem w górach,
przed świętami organizują klubową wigilię.
– Jest nas wielu – jak dotąd zarejestrowało się około 300 internautów, właściwie z całej Polski. Najbardziej aktywnych – często odwiedzających forum – jest kilkadziesiąt osób –
mówi Darek, na co dzień student informatyki.
– Łączy nas wielka miłości do samochodów i… chęć pomocy innym – mówi Tomek,
internetowy Goliat.

– Nasz klub łamie stereotypowy obraz
posiadacza BMW – przestępcy, bez… szyi i
uczuć – dodaje Darek.

Pakujcie rzeczy do aut!
Równe to mała wioska w powiecie wołomińskim, oddalona kilkadziesiąt kilometrów
od Warszawy. Niby niewiele, ale na tyle dużo, żeby… zapomnieli o miejscowym domu
dziecka potencjalni sponsorzy.
– W ubiegłym roku zadzwonił do mnie kolega. Zaproponował, żebyśmy pomogli dzieciom w jakimś – bliżej nieokreślonym – domu
dziecka. Szukaliśmy takiego miejsca, ale większość domów dziecka pomocy nie potrzebowała – opowiada Darek. – Stołeczne domy
dziecka otrzymują od firm słodycze, ubrania i
środki czystości. Gdy znaleźliśmy Równe, okazało się, że sponsorzy nie widzą sensu „inwestowania” w tak oddalony dom dziecka. Nijaka z tego reklama… A my reklamy nie potrzebujemy – po prostu chcieliśmy pomóc.
Gdy rok temu klubowicze pierwszy raz
przyjechali do Równego, było zimno i padał
śnieg. Przywieźli nowy komputer, słodycze,
zabawki i piłki.
– Urzekło mnie to, że dzieciaki, mimo
niepogody, od razu pobiegły na boisko, „wypróbować” piłę – opowiada Darek. – Już wtedy wiedzieliśmy, że za rok znów do nich wrócimy.
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Nieważna marka, liczy się serce

j przyjechał BMW

Od lewej:
Słowa dotrzymali. Kilka
Bagażniki
tygodni zbierania prezen„beemek” nie
tów – odwiedzania hurtowpomieściły
ni, zbiórki pieniędzy wśród
wszystkich
klubowiczów („Ważne jest
prezentów...
każde 10 zł” – pisał na foPo prawej:
rum Darco) dało rezultat:
Dzieci
nawet kilkanaście osoboz domu dziecka
z radością
wych „beemek” nie zmieśczekają
ciłoby prezentów. Znajomy
na każdego
hurtownik pożyczył im cię„Mikołaja”...
żarówkę. Władowali na nią
wszystko to, co zdołali zebrać i kupić. Reszta zmieściła się do bagażników ich samochodów.
Na stronach klubowych Darco pisał: „Pakujcie rzeczy do aut! Spotykamy się o 11.00,
na »klubowym« parkingu, w ostatnią sobotę
przed świętami”.

Wioska Równe to kilka sklepów, kościół,
jedna główna ulica. Wszyscy mieszkańcy wiedzą, gdzie jest dom dziecka:
– To tam, za kapliczką, trzeba skręcić w lewo – instruują.
W skromnym kilkudziesięcioletnim budynku mieszka trzydzieścioro czworo dzieci.
Najmłodsze ma 5 lat, najstarsze 20. Zajmują
parter budynku, bo na piętrze jest publiczna
szkoła podstawowa.
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„Równi” do Równego

– Dzieci od rana czekagiem. Nie pytają o prezenDom Dziecka, Równe 78
ją na przybycie gości – móty. Cieszą się, że ktoś o nich
05-282 Strachówka, tel.
wi wychowawczyni jednej z
pamiętał, że znalazł dla nich
(025) 676 09 14, kom.
grup, Zofia Kosińska. – Nie
czas i przyjechał z daleka spe508 322 962, e-mail: dommogą się doczekać…
cjalnie do nich.
Kilkanaścioro dzieci sieKilku silnych chłopaków
-dziecka-rowne@o2.pl.
dzi w świetlicy, przy ubranej
wnosi przywiezione podaKonto: Bank Spółdzielczy
już choince. Inne wyglądają
runki.
Łochów, nr 81 92330001
przez okna. – Jeszcze ich nie
– Jeśli na opakowaniach
2600 7764 2000 0040.
ma – niecierpliwią się.
piszą prawdę, to starczy teW końcu na podwórko
go na… 576 pralek – mówi

wjeżdża sznur samochojeden z nich, dźwigając paczdów – kilka osobowych „beki z proszkami do prania. – A
emek” i ciężarówka.
te dwa wielkie wózki ze słodyczami sami
– Siadajcie, zaraz zrobimy herbatę, a chętnie byśmy zjedli – żartują.
może kawy się napijecie? – mali gospo– No tak, jak się jeździ BMW, to można
darze prześcigają się w gościnności. Klu- robić prezenty – złośliwie rzuca ktoś z boku.
bowicze, trochę skrępowani, wchodzą do Klubowicze wybuchają śmiechem… Ich „beświetlicy. Dzieci otaczają ich ciasnym krę- emki” mają po… kilkanaście lat.
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Zapowiedzi

1 proc. dla Caritas

Charytatywny podatek
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Caritas Archidiecezji Warszawskiej prowadzi Centrum
Charytatywne Res Sacra Miser,
obejmujące Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, hospicjum, Bursę Aktywizacji Zawodowej „Przystań
na Skarpie”, Ośrodek Pomocy
Psychologicznej, Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. W
sumie stałą pomoc otrzymuje w
nim ponad 200 osób. Oprócz tego w archidiecezji Caritas prowadzi 5 świetlic socjoterapeutycznych i klub młodzieżowy –
dla ponad 150 dzieci. W noclegowni „Przystań” na bezdomnych mężczyzn czeka 86 miejsc,
ciepłe posiłki i pomoc pracownika socjalnego oraz psychologa. W Raszynie, Piasecznie, Błoniu i Grójcu, pod auspicjami Caritas, działają stacje opieki, oferujące pomoc pielęgniarsko-środowiskową. Oprócz nich w Raszynie działa jeszcze Zespół Opieki
Paliatywnej Domowej. Jadłodajnia w Grójcu, prowadzona wespół z gminnymi władzami, wydaje codziennie ok. 50 darmowych obiadów, natomiast w Warszawie caritasowa Pierogarnia
oferuje tanie posiłki. Archidiecezjalna Caritas utrzymuje także dwa ośrodki kolonijne, gospodarstwo rolne oraz magazyn i odrębny dział zapomóg,
działający przy ul. Czerniakowskiej 137.
Caritas działa także w ok.
100 parafiach archidiecezji,
gdzie blisko 900 wolontariuszy
pomaga osobom chorym, ubogim, starszym.
Tylko w czasie niedawnego
Adwentu, obok włączenia się
w ogólnopolską akcję „Wigilijne
Dzieło Pomocy Dzieciom”, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej przeprowadziła coroczną
akcję rozprowadzenia paczek
świątecznych wśród najuboższej ludności z terenu swojej
diecezji. 1000 paczek otrzyma-

ARCHIWUM. CARITAS

1 proc. rocznego podatku
dochodowego możesz przekazać
na rzecz organizacji pożytku
publicznego, na przykład
na rzecz Caritas.

ły dzieci z warszaw- Caritas Diecezji
towała i rozprowadziskich szkół, z okazji Warszawskoła 4000 świątecznych
Mikołaja zorganizowa- -Praskiej
darów.
nego w praskiej bazyli- zorganizowała
Caritas DWP co roce. 1500 paczek rozda- wigilie dla 1800
ku wysyła na kolonie
no podczas wigilii dla osób ubogich
letnie ponad 3,5 tys.
ubogich i bezdomnych i bezdomnych.
dzieci – głównie tych,
Na zdjęciu: wigilia
w jadłodajni Caritas w jadłodajni
które korzystają z poprzy Dworcu Wschod- przy Dworcu
mocy prowadzonych
nim. 500 paczek roz- Wschodnim
przez nią 16 świetlic
prowadzono wśród pasocjoterapeutycznych
cjentów Stacji Opiei ognisk wychowawki Caritas oraz podopiecznych czych. W Zielonce prowadzi
Punktu Pomocy Doraźnej. 300 Dom Samotnej Matki, a w Legiopaczkami obdarowano dzie- nowie Schronisko dla Bezdomci i młodzież z legionowskich nych Mężczyzn. Pomaga w poszkół, podczas I Legionowskie- wrocie do społeczeństwa osogo Spotkania Wigilijnego; ty- bom chorym psychicznie, rodzile samo paczek otrzymały dzie- nom z dysfunkcjami, niepełnoci ze świetlic socjoterapeutycz- sprawnym... Prowadzi 8 stacji i
nych Caritas. 400 paczek roz- przychodni, w których można
prowadzono w innych placów- znaleźć nie tylko pomoc pielękach Caritas – Domu Samotnej gniarską i hospicyjną, ale i lekaMatki w Zielonce, Ośrodku In- rzy specjalistów. Prowadzi dwie
terwencji Kryzysowej w Mińsku jadłodajnie, dwa domy pomocy
Mazowieckim, Centrum Inter- dla osób starszych, liczne ośrodwencji Kryzysowej w Otwocku. ki poradnictwa, pomocy socjalŁącznie Caritas DWP przygo- nej, wydawania odzieży.
JJW

PODARUJ...
Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62,
00-322 Warszawa; Bank Pekao SA V O/Warszawa,
nr konta: 09 1240 1066 1111 0010 0440 8018
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49,
03-770 Warszawa; BPH SA I O/Warszawa
nr konta: 20 1060 0076 0000 4010 1001 4005


 DROGI
CHRZEŚCIJAŃSTWA
12 stycznia o godz. 18.00 w
parafii ewangelicko-reformowanej, przy ul. Solidarności
76a w Warszawie, odbędzie
się spotkanie z Tadeuszem
Zielińskim z cyklu: „Drogi
chrześcijaństwa”. Zapraszają
na nie ks. Lech Tranda, redaktor naczelny „ Jednoty”, i
Zbigniew Nosowski, naczelny
„Więzi”.
 SZKOŁA WIARY
14 stycznia o godz. 16.00
w sali przeorskiej klasztoru dominikanów przy ul.
Freta w Warszawie odbędzie
się kolejne spotkanie z cyklu „Dominikańska Szkoła
Wiary”. O komunikacji w rodzinie mówić będzie psycholog Joanna Sakowska. Po wykładzie, ok. godz. 20.00, ojcowie dominikanie zapraszają na śpiewane nieszpory. Natomiast o godz. 14.00
w Dominikańskim Ośrodku
Rodziny (przy ul. Freta 20/
24a) odbędzie się miniwykład dla rodziców z małymi
dziećmi.
 KUMOSZKI
W OŁTARZEWIE
15 stycznia w kościele NMP w
Ołtarzewie z wieczorem kolęd wystąpią m.in. zespoły
„Ożarowiacy” i „Ożarowskie
Kumoszki”. Początek o godz.
15.00.
 DYPLOMY
DLA ZASŁUŻONYCH
7 stycznia o godz. 15.00 w katedrze polowej WP w Warszawie
odbędzie się koncert noworoczny z okazji XV rocznicy przywrócenia Ordynariatu
Polowego WP. Biskup polowy
Tadeusz Płoski wręczy dyplomy Benemerenti osobom zasłużonym.
 OPŁATEK
KRWIODAWCÓW
14 stycznia o godz. 12.00
w katedrze polowej WP w
Warszawie rozpocznie się
ogólnopolskie noworoczne
spotkanie opłatkowe honorowych dawców krwi. W spotkaniu będzie uczestniczył ks.
Zenon Surma CFM, krajowy
duszpasterz krwiodawców, a
przewodniczył mu będzie bp
Tadeusz Płoski.
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Parafialne kalendarze

Fragmenty nauczania Jana Pawła II, najważniejsze kościelne wydarzenia, cytaty-życzenia – to najczęściej można znaleźć w parafialnych
kalendarzach na 2006 r.
Na sprezentowanie parafianom kalendarzy decyduje się coraz więcej parafii, a nawet parafialnych grup i ruchów. To miła pamiątka, która może cementować
więź z własną wspólnotą parafialną – dosłownie dzień po dniu.
Dostali je na przykład mieszkańcy
parafii św. Patryka na Gocławiu,
Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Otrębusach, Matki Bożej Nieustającej Pomocy w
Pruszkowie... Najczęściej zawierają zdjęcia świątyni, miejscowości,
a także ważnych uroczystości religijnych. W tym roku jednak nawet w parafialnych publikacjach
najwięcej jest cytatów Jana Pawła
II oraz jego zdjęć.
W kalendarzu na ten rok, wydanym przez Avetkowy Klub Kajakowy im. Jana Pawła II, działający przy parafii Narodzenia NMP
w Warszawie Płudach, obok zdjęć
ze spływów kajakowych organizowanych przez klub, zamieszczono cytaty Jana Pawła II skierowane do młodzieży, dotyczące
sportu i odkrywania piękna polskiej ziemi.
JJW

Dzieciątko z Żoliborza
Dziesięcioletni Krzyś wychodził
właśnie z rodzicami ze stacji
metra obok urzędu dzielnicy
Żoliborz, gdy na jego drodze
pojawił się... 5-metrowy Archanioł
Gabriel. Kilka chwil później pani
Anna omal nie wpadła
na wyłaniającego się zza rogu
sklepu „Merkury” kilkumetrowego
św. Józefa...
Do tej dwójki dołączyła jeszcze 5-metrowa Maryja.
Przy wtórze kolęd oraz słów z
Ewangelii według św. Jana i Łukasza dzień przed Wigilią na
placu przy urzędzie rozpoczęły się „Jasełka”.
Spektakl przyciągnął kilkudziesięciu żoliborzan z dziećmi. Jednak nawet ci, którzy
pojawili się w tamtej okolicy
przypadkowo, nie mieli problemu ze śledzeniem akcji. Teatralne reflektory, wielkie figury pozostałych bohaterów betlejemskich wydarzeń, aktorzy
na szczudłach i nagłośnienie
pozwalały obserwować wszystko choćby z ulokowanego naprzeciwko przystanku autobusowego.
– Chcieliśmy jasełkami zaakcentować ten istotny dla
chrześcijaństwa czas – mówił

DAGMARA BIAŁEK

Życzenia
przez
cały rok

Uliczne jasełka

po przedstawieniu ani- Jasełka
wać prezenty najbliżmator przedsięwzięcia przypomniały
szym, a tu przed niTadeusz Kozakowski. – zabieganym
mi wyrasta zupełnie
Choć ważne jest też przechodniom,
inny świat. Chcąc, nie
dla nas przybliżanie Kto w tych
chcąc, muszą trochę
starych ludowych tra- dniach jest
zwolnić i mogą zauwadycji, dlatego w spek- najważniejszy
żyć, Kto jest w tych
taklu pojawia się tudniach najważniejszy –
roń, diabeł czy śmierć.
mówi Sławek.
Dla licealisty SławomiPo „ Jasełkach” ich twórra, który pierwszy raz spędza cy zaprosili przechodniów do
święta na Żoliborzu, spektakl wspólnego kolędowania.
był okazją do lepszego uświaWidowisko przygotowała
domienia sobie istoty Bożego pracownia plastyczno-teatralNarodzenia.
na „Kot” przy współpracy Te– Wszyscy gdzieś się spie- atru Prawdziwego i aktorów
szą, biegają z zakupami, mar- wrocławskich.
twią się, czy zdążą przygotoDOMINIK JABS

Solidarni z misjonarzami

Potrzebne wsparcie i modlitwa

Avetkowy kalendarz na 2006 r.
zachęca do wsłuchania się
w nauczanie Jana Pawła II

Na misjach pracuje 2071 polskich misjonarzy w 94 krajach
świata. W tej liczbie jest 313
księży diecezjalnych, 1122 kapłanów i braci zakonnych, 592 siostry zakonne, 44 osoby świeckie. Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji pomaga misjonarzom w
budowie i utrzymaniu kościołów

i kaplic, ale także w prowadzeniu szpitali, szkół, przedszkoli i
domów opieki, w walce z głodem i ubóstwem ludzi, wśród
których żyją i pracują. Na ten
cel przeznaczone są pieniądze,
zbierane na tacę w kościołach 6
stycznia. Ofiarodawcy zainteresowani pomocą polskim misjonarzom mogą dokonywać wpłat
na konto Komisji Episkopatu Polski ds. Misji: numer konta: PEKAO SA I O/Warszawa 0612401
0371111000006916772 z dopiskiem „Darowizna na misje”.

Datki przeznaczone są
także na utrzymanie Centrum
Misyjnego, które w Warszawie działa od 22 lat i jest jedną z trzech tego typu placówek w Europie. Co roku
przygotowuje na misje ok. 30
księży, zakonników i świeckich. Teraz przygotowuje się
w nim 36 kandydatów na misjonarzy.
Jednak misjonarze potrzebują nie tylko wsparcia materialnego, ale przede wszystkim
modlitwy.
WB
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W święto Trzech Króli, 6 stycznia, pamiętajmy szczególnie o
tych Polakach, którzy ewangelizują wśród najuboższych i
najbardziej potrzebujących.
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PANORAMA PARAFII
Kapucyński kościół Przemienienia Pańskiego
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Ilekroć uśmiechasz się
do drugiego człowieka,
albo podajesz mu
pomocną dłoń, zawsze jest
wtedy Boże Narodzenie
– mawiała Matka Teresa.
U kapucynów na Miodowej
Boże Narodzenie nigdy się
nie kończy.

VIII

Do dwunastej w południe zostało jeszcze kilkadziesiąt minut. Przed
kościołem przy Miodowej tworzy się kilkudziesięcioosobowa kolejka. Nikt, kto przychodzi tu codziennie w południe na zupę z chlebem, nie jest szczęśliwy,
że inni muszą go w tym
miejscu widzieć. Kapucyni to rozumieją. Pomagają bez hałasu, po franciszkańsku. Kilkunastu braci
i ojców mieszkających w
klasztorze codziennie służy jednak nie tylko najuboższym.
W całej Polsce słynna
jest ruchoma – otwierana w dolnym kościele kapucynów w święta Bożego Narodzenia – szopka. Od pół wieku zakonnicy do podziemi swego
kościoła zapraszają dzieci i dorosłych, by oglądali ruchome figurki, upamiętniające wydarzenia
w Betlejem. Każdego roku wystrój szopki ulega
zmianom, stosownie do
aktualnych wydarzeń w
kraju i w życiu Kościoła. Co roku też przybywa
w niej postaci. Oprócz
uczestników wydarzeń
sprzed 2000 lat w Betlejem, można w niej zobaczyć figurki nawiązu-

jące do współczesnych
dziejów Polski i świata.
Do betlejemskiej stajenki przychodzili już papieże, prymasi Polski, biskupi. W tym roku szczególne miejsce zajmuje rzecz
jasna Jan Paweł II, ale także Benedykt XVI.
Przed betlejemski
żłóbek przybywały postacie ważne w historii
Polski – od Mieszka I poprzez królów, uczonych
i artystów aż do... Lecha Wałęsy. Jest Dąbrówka, św. Wojciech, św. Stanisław, królowa Jadwiga.
Historię Polski XVII w.
przypominają m.in. Stefan Czarniecki, ks. Kordecki, a przede wszystkim
król Jan III Sobieski, fundator kapucyńskiego kościoła. Widać go już z oddali, na koniu przed oddziałem husarii, za którym podążają pieszo kapucyni. Pojawiały się także motywy kultury masowej – postacie z kreskówek Disneya, a nawet lalka Barbie. Hołd Dzieciątku składali polscy święci: Stanisław Kostka, Andrzej Bobola, s. Faustyna Kowalska. Stałymi elementami szopki są dzieci zjeżdżające z górki na
nartach i sankach, drwale
piłujący kloc drewna, kolejka jeżdżąca na dolnym
poziomie, płynąca woda
i ruchomy młyn.
Kapucyni znani są
jednak także z innego
powodu. Od wielu lat
posługują warszawskim
zakonom żeńskim: spowiadają i odprawiają dla
nich Msze św. Kościół
kapucynów obok kościoła jezuitów jest również jednym z niewielu

WARSZAWSKI

warszawa@goscniedzielny.pl

ZDJĘCIA TOMASZ GOŁĄB

Szopka to nie wszystko

BR. DARIUSZ
SOSNOWSKI
OFM CAP
Powyżej:
Szopka przy Miodowej
istnieje od 1948 r.
Skonstruowali ją bracia
Pius Jankowski i Konrad
Wyczawski, początkowo
napędzając ręcznie
drewniane figurki.
Obok:
Kościół pod wezwaniem
Przemienienia Pańskiego
ufundowany został
w 1683 r. przez króla
Jana III Sobieskiego

miejsc na mapie Warszawy, w którym stale dyżurują spowiednicy. W ten
sposób kontynuują działalność współbrata bł.
Honorata Koźmińskiego,
który będąc kapłanem,
udzielał się jako lektor
teologii oraz kaznodzieja i spowiednik. Gorliwie
działał w wielu świątyniach Warszawy, przede
wszystkich głosząc kazania, które przyciągały
tłumy słuchaczy. Katechizował także na tzw. pensjach żeńskich. Miał dar
rozpoznawania i kierowania duszami ludzkimi,
jego konfesjonał był zawsze oblegany. Spowiadał również więźniów
skazanych na śmierć.
TOMASZ GOŁĄB

Adres redakcji: ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
tel./faks 022 621 57 99, 022 629 02 67
Redagują: ks. Marcin Brzeziński – dyrektor oddziału,
Joanna Jureczko-Wilk, Tomasz Gołąb

Od dwóch lat jest gwardianem i kustoszem kościoła
Przemienienia Pańskiego.
W klasztorze obowiązuje kadencyjność. Br.
Sosnowski kończy swoją
kadencję za rok. W zakonie pełni głównie posługę
ambony: głosi rekolekcje,
prowadzi misje parafialne.
W tym roku obchodzi 28-lecie wstąpienia do zakonu.

ZDANIEM GWARDIANA

Tegoroczna szopka zbudowana jest „wokół słów”
błogosławionego o. Honorata Koźmińskiego. 100
lat temu, w 250. rocznicę obrony Jasnej Góry, powiedział, że gdyby cały nasz naród zebrał się u
stóp Matki Boskiej Częstochowskiej, gdyby choć
jedno „Zdrowaś” z wielką ufnością odmawiał, bez
jednego wystrzału mielibyśmy upragnione swobody. Jego przepowiednia się sprawdziła, choć dopiero po kilku latach. Jemu samemu nie było dane dożyć tego czasu, bo zmarł w Nowym Mieście
nad Pilicą 16 grudnia 1916 r. Warto przypomnieć,
że to właśnie dzięki inicjatywie i współpracy o.
Honorata zostało ustanowione święto Matki Bożej
Częstochowskiej, obchodzone po raz pierwszy 29
sierpnia 1906 r. W 1988 r. o. Honorat został ogłoszony błogosławionym.

Zapraszamy na Msze św.:
 w dni powszednie o godz.: 6.30, 7.15, 8.00, 9.00,

18.30
 w niedziele i święta o godz.: 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.15, 18.30
 stałe dyżury spowiedników: godz. 6.30–12.00 oraz
16.00–19.00

