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hwalimy łąki umajone,
chwalimy doliny, kręte
strumyki – wszystko dla
Niej. Dla Matki – tej jedynej, choć o wielu twarzach. Szczególnie w maju chwalimy tę z Jasnej
Góry, Kodnia, ale też z
Guadalupe, Lourdes czy
egzotycznego Lujàn. Do
tego, aby Jej wizerunkom
przyjrzeć się z bliska, zachęci z pewnością tekst
Joanny Jureczko-Wilk „Madonna na liściu klonu i
bawolej skórze”. W tym
numerze można też przeczytać o niecodziennej,
Bożej inicjatywie: współpracy zakonnic z… policjantami.


ZA

TYDZIEŃ

 Rozmowa z Władysławą Papis, której w latach 40. ub. wieku OBJAWIAŁA SIĘ MATKA BOŻA
 O majowych UROCZYSTOŚCIACH
NA POLACH WILANOWSKICH

Witaj majowa jutrzenko
Konkurs recytatorski polskiej
poezji patriotycznej zorganizował
już trzeci rok z rzędu Katolicki
Zespół Edukacyjny im. ks. Skargi
z Warszawy dla uczczenia
święta Konstytucji 3 Maja.
„Tyle lat jesteśmy razem,
miła, wybacz/ Ale wszystko tak jak trzeba chyba
nie jest/ Gdy musimy się codziennie przekonywać/ Że ty
dla mnie, ja dla ciebie, istniejemy”. Wiersz Jonasza Kofty „W
moim domu” brawurowo recytował 28 kwietnia Arkadiusz Śliwa z LXXII LO, jeden ze 150
uczestników finałów Konkursu
poezji patriotycznej. Recytowano poezję najnowszą: Miłosza,
Herberta, Brylla, Broniewskiego,
i nieco starszą: Norwida, Mickiewicza, Słowackiego. Dzieci od
I klasy po końcowe klasy liceów odmieniały słowo „Polska”
przez wszystkie przypadki: mówiły o Katyniu, o pagórkach „od
żyta złotych, od lasów szumiących”, Powstaniu Warszawskim
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i ojczyźnie, która jest, „Nie możemy
wił ks. Sylwester Jeż, or„gdy z człowieka prze- rozstać się,
ganizator konkursu.
trzasnąwszy
mawia żywy Bóg”.
Swoich uczniów do
– Trudno wybrać drzwiami”
konkursu wystawiło
spośród was najlepsze- – recytował
ponad 200 szkół z Mago interpretatora poe- Arkadiusz Śliwa
zowsza, do finałów zazji patriotycznej. Ale
kwalifikowało się 150
jedno jest pewne: zwyosób. Wielka gala ficiężacie wszyscy, bo każdemu z nałowa odbędzie się w Galerii
was do końca życia recytowany Porczyńskich 11 maja o godz.
wiersz pozostanie w sercu – mó- 10.00.
TG

TU PAPIEŻ ODPRAWI MSZĘ ŚW.
apieski ołtarz, przy którym
Benedykt XVI 26 maja odprawi na
placu Piłsudskiego Mszę św. zaprezentowano 28 kwietnia. Jego budowa
rozpocznie się 8 maja. Krzyż za ołtarzem będzie dwa razy wyższy niż
ten, przy którym Jan Paweł II modlił
się w 1979 r. Nad ołtarzem powstanie zadaszenie z imitującym witraż
wyobrażeniem Ducha Świętego. Bp
Piotr Jarecki zaapelował do warszawiaków i pielgrzymów, aby godnie przyjęli Ojca Świętego, dekorując nie tylko
serca, lecz także swoje domy. Przez cały miesiąc we wszystkich warszawskich
kościołach podczas majowych nabożeństw organizowane
są tzw. czytanki majowe, czyli prezentacja
Projekt
fragmentów nauczania
ołtarza
papieskiego
Benedykta XVI.
TG
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Ponad 300 tys. zgłoszeń

Czego pragną kobiety?

PRZED PAPIESKĄ WIZYTĄ. Do warszawskiej kurii
wpłynęło ok. 300 tys. próśb o
karty wstępu do sektorów na
Mszę św., którą Benedykt XVI
będzie celebrował na stołecznym pl. Piłsudskiego 26 maja.
Jednak nie wszyscy chętni dostaną się na plac, gdyż jest tam
miejsce jedynie dla ok. 100
tys. osób. Dlatego sekretariat
pielgrzymki planuje rozprowadzanie kart wstępu również do
Ogrodu Saskiego, gdzie wierni będą mogli bezpośrednio
uczestniczyć w liturgii, a samego Papieża zobaczą na telebimie. Warszawa jest przygotowana na przyjazd nawet miliona pielgrzymów. Na kilka dni

SESJA NA UNIWERSYTECIE. Na pytanie „Czego pragną kobiety?” próbowali odpowiedzieć publicyści, działacze organizacji kobiecych i wspierających ojców, a także filozofowie i
ksiądz. Spotkanie zorganizowane
przez Konferencję Stowarzyszeń
Katolickiej Młodzieży Akademickiej i Stowarzyszenie
Edukacja i Media w Warszawie
odbyło się 22 kwietnia. Joanna
Sarnecka-Drużycka, etnolog-antropolog pytała, czy „Czy kobietę

Prawa seksualne
i programowy ateizm
MANIFESTACJA. „Kasy fiskalne na plebanie”, „Kraju Polan,
powstań z kolan!”, „Dość dyktatu konkordatu” – takie okrzyki wznosiła grupka 250 działaczy i sympatyków antyklerykalnej Partii Postępu Racja,
która przemaszerowała 22
kwietnia spod Sejmu Traktem
Królewskim na pl. Zamkowy.
Pod Pałacem Prezydenckim
krzyczeli „Spieprzaj, dziadu”.
Przemawiający do uczestników
marszu, który odbywał się pod
hasłem „Dość państwa klerykalnego” poseł Piotr Gadzinowski
(SLD) i przewodniczący partii
Racja Jan Barański podkreślali,
że nie chcą walczyć z ludźmi,
„którzy mają Boga w sercu”,

ale nie chcą klerykalizacji kraju. Przed rozpoczęciem marszu
przedstawiciele manifestantów
– Piotr Gadzinowski i szef partii Racja złożyli w Kancelarii
Sejmu petycję do parlamentarzystów z apelem, by stanowione prawo szanowało wszelkie mniejszości: etniczne, seksualne i religijne. Patronat honorowy nad imprezą objęli:
prof. Maria Szyszkowska, prof.
Barbara Stanosz, posłowie
SLD Joanna Senyszyn i Piotr
Gadzinowski, Roman Kotliński
– redaktor naczelny tygodnika „Fakty i Mity”, Czesław
Janik – prezes Stowarzyszenia
na rzecz Państwa Neutralnego
Światopoglądowo „Neutrum”.

mogą zastąpić instytucje-maszyny?”, Dariusz Cupiał, redaktor
portalu tato.net zastanawiał się,
jakie mogą być konsekwencje
wychowywania społeczeństw bez
ojców, ks. dr Jarosław Szymczak
z Instytutu Studiów nad Rodziną
przedstawił skutki oddzielania
sfery płciowości od jej prawdziwego znaczenia. – Człowiek nie
ma duszy i ciała – prowokował
słuchaczy. – Ale człowiek jest duszą i ciałem – mówił, szkicując
zarys teologii miłości.

Świątynia Opatrzności Bożej
w Wilanowie
„SPOTKANIA Z PRZYJACIELEM
BIEDRONEK”.
Pierwsze z ośmiu spotkań z
poezją ks. Jana Twardowskiego,
odbyło się 23 kwietnia w dolnym
kościele Świątyni Opatrzności
Bożej na Polach Wilanowskich.
Poezje ks. Twardowskiego czytał znany aktor Henryk Talar.
Drugie spotkanie – 30 kwietnia,
zaszczycił
Krzysztof
Kolberger. Twórcy spotkań:
Dom Kultury Wilanów, parafia Świętej Opatrzności Bożej
oraz Urząd Miasta st. Warszawy,
na kolejne spotkania zaprosili m.in. Wiktora Zborowskiego
i Olgierda Łukaszewicza. Każdy
z aktorów sam opracowuje scenariusz spotkań – wybiera wiersze, które mu najbardziej odpowiadają. Henryk Talar rozpoczął czytanie wierszy od znanego wszystkim „Spieszmy się
kochać ludzi”, które – jak mówił ks. Twardowski… wcale nie
traktowało o śmierci i przemijaniu. – Zaskoczyła nas frekwencja: na pierwszym spotkaniu było ponad 250 osób, myślę że z

ARCHIWUM OŚRODKA KULTURY WILANÓW

przed wizytą Ojca Świętego
w Warszawie zostanie uruchomiona specjalna infolinia (nr
tel. 986), gdzie będzie można
dowiedzieć się o punktach medycznych, zmianach w komunikacji, osobach zaginionych
oraz np. jak dotrzeć do sektorów. Do rąk wiernych trafi również około pół miliona
egzemplarzy bezpłatnej gazety pielgrzyma, którą wydaje archidiecezja warszawska wspólnie z miastem. Stołeczni radni zdecydowali, że uczestnicy
Mszy św. na pl. Piłsudskiego
będą mogli bezpłatnie korzystać z przejazdów specjalnymi liniami autobusowymi oraz
metrem.

Spieszmy się kochać ludzi – czytał
Henryk Talar

każdym tygodniem widzów będzie przybywać – mówi dyrektor
Domu Kultury, Robert Woźniak.
Spotkania odbywają się w każdą niedzielę do 25 czerwca, po
Mszy św. o godz. 15.00.

II
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Inteligentne kino

„21.37 – oszustwo” – hasła budziły raczej politowanie dla organizatorów

WARSZAWA. 8 maja w
Cinema City Bemowo otwarte
zostanie Cinema Park Discovery,
z ośmioma salami projekcyjnymi. Każda z sal będzie inaczej wpływać na zmysły widza.
Będziemy więc mogli się spodziewać, że fotele zaczną się
kołysać, wydawać dźwięki, naśladować powiew wiatru, łasko-

tać nas, a nawet bryzgać wodą. W sali interakcji widz sam
za pomocą pilota z wyświetlaczem może wysyłać i odbierać
informacje oraz odpowiadać na
pytania sprawdzające wiedzę.
Pierwszy czterogodzinny program dotyczyć będzie podróży
kosmicznych. Bilety mają kosztować 24–29 zł.
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Niepełnosprawne dzieci z Puław i warszawskiej Pragi odwiedziły stołecznych policjantów

Jak policjant z zakonnicą urządzili festyn
Swoich sił
w walce wręcz
próbowali też
wychowankowie
sióstr
misjonarek

Warszawy – mówi s. Od nich się
– Ładnie glają, tańKlaudia, dyrektorka wszystko
cyć się chce – mówi
ośrodka. – To prze- zaczęło:
10-letni chłopiec.
cież tylko trzy godzi- s. Agnie OSB
– Nasze dzieci są
i st. asp. Robert bardzo wrażliwe, pony drogi.
– Zgodziliśmy się, a Żebrowski
godne i ufne – opowiana spotkanie zaprosilida siostra Agnie. – Taśmy też dzieci niepełkie spotkanie, wyjaznosprawne z warszawskiej Pra- dy, dają im dużo radości i okagi – mówi Żebrowski.
zji do wspomnień.
Potem dzieci oglądały poliTa orkiestra pięknie gra cyjne umundurowanie i wyposażenie służbowe, podziwiały
Przy Jagiellońskiej 49, gdzie radiowozy, motocykle, motomieści się referat ds. nielet- rowery, łódź patrolową, pojaznich, na dzieci czekało mnó- dy straży miejskiej i straży postwo atrakcji. Na powitanie za- żarnej (które również włączygrała Orkiestra Reprezentacyj- ły się do akcji). Dzieci wsiadały
na Komendy Stołecznej Policji. do samochodów, wciskały klak-

sony, policjanci wozili je na
krótkie wycieczki. Dziecięcy śmiech
przeplatał się
z wyjącymi
„kogutami” i
klaksonami. Przy specjalnym
stoisku dzieci zapoznawały się
ze stopniami policyjnymi, mogły kolorować obrazki uczące
bezpieczeństwa na drodze.
Wiele emocji wywołał pokaz tresury psów służbowych,
prezentowany przez policjantów z wydziału wywiadowczo-patrolowego. Dzieci głaskały wielkie wilczury, robiły sobie z nimi zdjęcia. Psy
nie wywoływały strachu maluchów, mimo że kilka chwil
wcześniej, wraz z opiekunami, symulowały pościg za złodziejem.
Starszym dzieciom bardzo podobał się pokaz samoobrony i policyjnych technik
interwencyjnych. Kilkunastolatkowie nie tylko podziwiali udających napad i obronę
policjantów, ale także próbowali swoich sił w „walce”
z umundurowanym przeciwnikiem.
– Wśród naszych wychowanków jest wiele dzieci, których rodzice nieraz wchodzili w konflikt z prawem – mówi s. Klaudia. – Dlatego ważne
jest, żeby znały prawdę o policji. Z domu przecież wynoszą
obraz mylny: policjanta, który
jest ich rodziców (a więc i dzieci) wrogiem.
– Przygotowanie naszego
spotkania jest dla mnie i moich
współpracowników wielką radością, ale i wyzwaniem – mówi Robert Żebrowski. – Wszystko trzeba było odpowiednio
zaplanować, przemyśleć każdy
szczegół, zebrać wielu ludzi.
Dzieci są przecież bardzo wymagającymi odbiorcami. Mam
już wiele pomysłów na przyszły rok – o ile wszystko się
uda, na dzieci będzie czekać
jeszcze więcej atrakcji.
AGATA PUŚCIKOWSKA
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Spotkanie odbyło się 24
kwietnia na terenie Sekcji Prewencji Komendy Rejonowej
Policji Warszawa VI, przy ul.
Jagiellońskiej 49. Pomysł wyszedł od dwójki przyjaciół: siostry Agnie ze Zgromadzenia
Benedyktynek Misjonarek i policjanta, st. asp. Roberta Żebrowskiego, którzy razem studiowali… teologię na UKSW.
Policjanta i zakonnicę połączyła wewnętrzna potrzeba niesienia pomocy najbardziej potrzebującym i najsłabszym –
dzieciom.
Aspirant Robert Żebrowski
jest kierownikiem Referatu ds.
Nieletnich i Patologii Komendy Rejonowej Policji Warszawa
VI. Siostra Agnie na co dzień
pracuje w Specjalnym Ośrodku
Wychowawczym im. S. Klary
Staszczak OSB w Puławach. Razem z innymi siostrami opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo i pochodzącymi z rodzin patologicznych. W
2001 r. wpadła na pomysł, by
warszawscy policjanci odwiedzili mieszkające w katolickim
ośrodku dzieci.
– Od tamtego czasu co roku
jeździliśmy do Puław: przywoziliśmy elementy policyjnego
sprzętu, robiliśmy pokaz kierowania ruchem drogowym, rozmawialiśmy z dziećmi o bezpieczeństwie – opowiada aspirant Żebrowski. – Po kilku latach chcieliśmy zrobić coś nowego, pokazać dzieciom jeszcze więcej, ale przecież nie byliśmy w stanie zabierać policyjnych pojazdów czy psów aż
do Puław.
– Zaproponowałyśmy więc,
że przyjedziemy z dziećmi do

ZDJĘCIA AGATA PUŚCIKOWSKA

Były pokazy samoobrony,
prezentacja umiejętności psów
policyjnych, można było pojechać
na krótką wycieczkę biało-granatowym samochodem, wsiąść
do łódki, którą policja patroluje
Wisłę. Kilku- i kilkunastolatkowie
z Pragi i Puław byli zachwyceni.
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Światowe sanktuaria

Madonna na liściu klo
Nie trzeba odbywać
dalekich podróży, żeby
zobaczyć wizerunki
Matki Bożej
czczone
w różnych
sanktuariach
świata. Teraz ponad
trzydzieści
z nich można obejrzeć
w kościele Ofiarowania
Pańskiego na Natolinie.
tekst i zdjęcia
JOANNA JURECZKO-WILK
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ostatnim
tygodniu
kwietnia, zza ceglanego ogrodzenia, z rusztowań przy kościele Ofiarowania Pańskiego, przy
ul. Stryjeńskich 21, nieprzerwanie dochodzi stukot młotków.
Pracownicy kończą ozdabianie frontonu kościoła i robią poprawki w ornamentyce ogrodzenia. To właśnie na
ogrodzeniu i zewnętrznej elewacji kościoła powstaje swoista galeria wizerunków Matki
Bożej: warszawskich, polskich
i światowych.

Pierwsza: z Lujàn
Wszystko zaczęło się od
sprowadzenia do natolińskiej
parafii kopii figury Matki Bo-

żej z Lujàn, patronki Niektóre
Ponieważ kościół
Argentyny. Przywiózł wizerunki
nie ma podziemi, proją dwadzieścia lat te- wymagały
boszcz postanowił kamu Prymas Polski, któ- od twórców
plice Matki Bożej w nary odwiedzał argen- – Artura
rodowych wizerunkach
tyńską Polonię i przy Wyszeckiego
wkomponować w ogroi Tomasza
tej okazji poznał tam- Morka (na zdjęciu) dzenie. Architekt Piotr
tejsze sanktuarium, do żmudnej pracy
Zwoliński tak je zaproktórego co roku pieljektował, żeby zmieśgrzymuje ponad 5 mln
cić na nim kilkadzieludzi.
siąt wizerunków i żeby ta swo– Zdumiał mnie wieniec ista galeria pasowała do archidziesiątków kaplic, znajdują- tektury kościoła. Na kilkudziecy się w podziemiach sanktu- sięciu ceglanych kołach, otaarium – wspominał Prymas. – czających natolińską świątynię,
W kaplicach mieściły się obra- znalazła się Matka Boża czarzy i figury Matki Bożej z całe- noskóra, skośnooka, o indiańgo świata. Była też ikona Jas- skich rysach, złota czy też jak
nogórskiej Pani. Pomyślałem, z rosyjskiej ikony.
że dobrze byłoby, gdyby i w
W obszernych podziemiach
Polsce zrodziła się tradycja po- argentyńskiego sanktuarium
kazywania znaków obecności upamiętniono pięćdziesiąt
Maryi w innych krajach. Byśmy cztery sanktuaria maryjne. Ks.
widzieli Kościół powszechny, Nowakowski wybrał spośród
wielki, obejmujący wszystkie nich trzydzieści trzy, z wszystnarody, języki i kultury.
kich kontynentów.
– Kiedy potem odwiedziłem
sanktuarium w Lujàn, w podPodobne, ale nie te
ziemiach zobaczyłem tę kaplisame
cę. Była imponująca. – mówi
proboszcz ks. Edward NowaProboszcz i artyści – Arkowski. – Pomyślałem, że sko- tur Wyszecki i Tomasz Morek,
ro nasza parafia ma już łącz- przez kilka tygodni przeglądaność poprzez Matkę Bożą z Ar- li albumy i śledzili w Internegentyną, mogłaby ją mieć tak- cie historie i wygląd Madonny
że z innymi krajami.
z różnych zakątków świata, a

także kulturę i dzieje krajów, w
którym są najsłynniejsze sanktuaria Jej poświęcone.
– W Lujàn znajdują się kopie cudownych obrazów lub
rzeźb. My musieliśmy przenieść je na płaską powierzchnię ściany – mówi Artur Wyszecki. – Umieściliśmy je też
w otoczeniu symboliki narodowej i kultury danej części
świata. Przy każdym wizerunku znajduje się herb państwa i
widok sanktuarium.
Od maja ubiegłego roku do
listopada artyści warstwami
nakładali na ogrodzenie mokry tynk i żłobili w nim rysy
Madonn. Tą XIV-wieczną techniką sgraffito, łączącą płaskorzeźbę z malarstwem, zdobili wcześniej wnętrza innych ursynowskich kościołów: bł. Władysława z Gielniowa i Wniebowstąpienia Pańskiego. Można ją też zobaczyć we wnętrzu
kościoła Ofiarowania Pańskiego, a także na jego zewnętrznych murach.

Trzydzieści twarzy
Maryi
„Dłuto Cię nie wypowie,
pędzel Cię nie wyrazi, serce
Cię nie ogarnie najświętszy
obrazie. Raduj się, Maryjo, ze
wszystkich sanktuariów” – takie motto przyświeca natolińskiej inicjatywie. Od strony ulicy Stryjeńskich widoczne są
Matki Boże z największych europejskich sanktuariów: portugalskiej Fatimy, francuskiego Lourdes, włoskiego Loreto i
niemieckiego Altötting.
Kiedy przez metalową bramę wchodzi się na kościelny plac, to jakby Madonny zewsząd otaczały nas matczynymi
rękami. Są tu wizerunki: z meksykańskiego Guadalupe, moskiewskiej Matki Bożej od Włodzimierza, Matki Bożej Ubogich z belgijskiego Banneux, z
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Maryjne na Natolinie

onu i bawolej skórze
Kuby, Wenezueli, Peru, boliwijskiej Capacabany, pięknie zdobiony z Ekwadoru, Czarnej Madonny z Brazylii, z Ostrej Bramy
w Wilnie, z Irlandii, Austrii, Węgier, Czech, Słowacji, Ukrainy...
Matka Boża czczona w Kanadzie, przedstawiona jest na liściu klonu, a amerykańska – na
bawolej skórze.
– Sięgaliśmy do symboliki danego kraju – prekolumijskiej ornamentyki, która pojawia się na wazach, ornamentów indiańskiech... – mówi Artur Wyszecki.
Dziewica Maryja z sanktuarium Virgen del Carmen, patronka Chile, pokazana jest więc
na tle Andów; Matkę Bożą Górską ze słowackiej Lewoczy otaczają wota. Hiszpańska pokazana jest na tle żeglarskiej mapy, z
łodziami Kolumba; bogata, złocona ornamentyka otacza boliwijską Matkę Bożą. Koreańska
stoi na tle znaków równowagi
wszechświata i czterech żywiołów, z kolei irlandzka z sanktuarium w Knock – jest wbudowana w celtycki krzyż. Szwedzka –
przedstawiona została na czarnym tle, symbolizującym długą
noc polarną; algierska podobna
jest do afrykańskiej maski. Trudny do wykonania był wizerunek
z Filipin – bogato zdobiony i
skomplikowany.
Tylko jeden wizerunek Maryi, który pokazano na Natolinie, nie jest uznany za cudowny i nie ma własnego sanktu-

skich sanktuariach.
– Ksiądz
prałat Wiesław Kądziela podsunął
mi myśl, żeby wśród polskich sanktuariów umieścić także te z Kresów – mówi ks. Nowakowski.
Dlatego po przeciwległej
stronie świątyni widnieją wizerunki Matek Bożych: berdyczowskiej, lwowskiej...

Największe
sanktuaria
maryjne
w Europie
otaczają kościół
Ofiarowania
Pańskiego

Na majowe...

arium: to Matka Boża z watykańskiej mozaiki, szczególnie
bliska Janowi Pawłowi II. Znajduje się w miejscu, gdzie dokonano zamachu na Papieża.
Polskie wizerunki Matek Bożych umieszczono na kościele. Na zewnętrznej ścianie kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, znajdującej się w świątyni, zobaczyć można dużych rozmiarów Czarną Madonnę oraz
mniejsze wizerunki warszawskich obrazów: Matki Bożej Łaskawej ze Starówki, Matki Bożej Dobrej Śmierci z kościoła seminaryjnego, Tęskniącej z
Powsina, Zwycięskiej na KaProboszcz
mionku. Obok
ks. Edward
zaczyna się
Nowakowski
galeria dwuupamiętnił
dziestu ośmiu trzydzieści trzy
wizerunków
sanktuaria
otaczanych
ze wszystkich
kontynentów
czcią w pol
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7 maja o godz. 18.00 Prymas
Polski kard. Józef Glemp poświęci kaplice sanktuariów świata. Na
uroczystość zaproszeni są także
inni polscy biskupi oraz ambasadorowie państw, z których pochodzą wizerunki Madonn upamiętnione w kaplicy. Z Argentyny przyleci też fundator kaplic: dr Ricardo
Fernández Núñez – prezes Fundacji Argentyńskiej, który jest ze
swoją rodziną wielkim czcicielem i orędownikiem
Matki Bo-
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żej. Szczególnie jest mu bliska cudowna figura z Lujàn, której cześć
rozsławił w Polsce.
Ks. Nowakowski podkreśla,
że poświęcone dzieło nie będzie jeszcze gotowe. Zostaną bowiem wolne miejsca dla przyszłych sanktuariów, które warto
będzie upamiętnić na Natolinie.
– Na uroczystości wydamy
książeczkę, w której znajdzie się
opis każdej kaplicy i historia wizerunku Matki Bożej – mówi proboszcz.
– To jest religijna podróż dookoła świata – podsumowuje
jeden z wykonawców, Tomasz
Morek. – W przyszłości ma to
być miejsce spokoju, medytacji,
modlitwy...
Proboszcz ks. Nowakowski
chciałby, aby przy kaplicach odbywały się nabożeństwa do Matki Bożej. Już teraz zaprasza na
majowe, które w dni powszednie
rozpoczyna się o godz. 18.30, a
w niedziele o godz. 17.00.
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Warsztaty „Poczęcie – dar Boga i działanie człowieka”

Alternatywa dla in vitro
To pierwsze tego typu warsztaty w Polsce. W ich organizację włączyła się „Matercare
International” – międzynarodowa grupa skupiająca ginekologów, położników i położne.
– Warsztaty prowadzone
będą przez organizację, której celem jest poprawa jakości położnictwa i ginekologii
w służbie cywilizacji życia –
mówi Małgorzata Wrochna,
współorganizatorka.
Misją stowarzyszenia jest
niesienie Ewangelii życia poprzez podejmowanie nowych
inicjatyw, usług, szkoleń oraz
badań, a także popieranie tych
działań, które są skierowane
na zwalczanie tragicznych statystyk śmierci oraz uszkodzeń
podczas ciąży.
Podczas warsztatów omówione zostaną zagadnienia
etyczne, wiążące się z leczeniem niepłodności (wykład poprowadzi ks. prof. Jerzy Bajda), prawidłową diagnostyką i leczeniem przyczyn nie-

TOMASZ GOŁĄB

Małżonkom przeżywającym
trudności w poczęciu dziecka
nie wystarczy mówić:
proszę się modlić.

płodności, problema- Dla in vitro
często doświadczami psychologicznymi istnieje
ją trudności w zreai duchowymi, z jaki- medyczna
lizowaniu badań domi zmagają się pary alternatywa
datkowych. Długi jest
długo oczekujące na – zapewniają
czas oczekiwania na
dziecko, oraz warun- organizatorzy
wizytę u specjalisty.
warsztatów
kami adopcji.
Na warsztatach zo– Małżeństwa niestanie przedstawiopłodne nie zawsze
ny prawidłowy tok
mają zapewnioną najlepszą postępowania lekarskiego.
opiekę lekarską. W warun- Uczestnicy będą mogli dowiekach polskiej służby zdrowia dzieć się, jak powinny prze-

biegać poprawna diagnostyka
i prawidłowe leczenie. Zostaną omówione podstawy fizjologiczne oraz metody naturalnej regulacji poczęć, dzięki którym małżonkowie łatwiej będą mogli rozpoznać
czas najbardziej korzystny dla
poczęcia.
Wykłady poprowadzą lekarze, a na pytania uczestników będzie odpowiadał profesor ginekologii – mówią organizatorzy.
Warsztaty mają charakter
rekolekcji i będzie przewidziany czas na wspólną modlitwę.
Będzie też przewidziany czas
na rekreację, gdyż umiejętność odpoczywania jest nie
bez znaczenia w leczeniu niepłodności. Będzie możliwość
rozmów indywidualnych z kapłanem, lekarzami i psychologami.
Warsztaty odbędą się w
Domu Formacyjno-Rekolekcyjnym przy klasztorze franciszkanów w Niepokalanowie
od 12 do 14 maja. Koszt dla
pary – 300 zł. Zapisy telefoniczne: 022 - 724 83 10 ,
729 61 04 (wieczorem), e-mail: warsztaty@embrion.pl
TG

W Wilczej Górze powstaje przedsiębiorstwo społeczne

Pracować z autyzmem
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W gminie Lesznowola pod
Warszawą powstanie pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo
zatrudniające osoby z autyzmem.

VI

21 kwietnia na działce w
Wilczej Górze wmurowano
kamień węgielny pod pierwszy, modelowy Ośrodek „Dom
&Praca” Fundacji SYNAPSIS, przeznaczony dla dorosłych z autyzmem. Już jesienią
24 osoby, podopieczni Fundacji SYNAPSIS, będą mogły
w ośrodku pracować, a niektóre także zamieszkać.
Oprócz przedsiębiorstwa spo-

łecznego powstaną dwa bloki
mieszkalne dla rodzin osób z
autyzmem. Powstanie i utrzymanie ośrodka finansowane jest w ramach programu
„Partnerstwo dla Rain Mana”,
przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
– Osoby z autyzmem będą
rehabilitowane przez pracę –
mówi Jakub Zgierski z Fundacji
SYNAPSIS. – Na razie badamy
rynek. Musimy też znaleźć taką pracę, która odpowiadałaby
osobom dotkniętym autyzmem,
a więc nieobciążającą pamięci
krótkotrwałej, wymagającą sku-

pienia, wykonywania prostych
czynności.. Na pewno powstanie pracownia poligraficzna,
witraży, ceramiki… Myśleliśmy
też o pracowni grawerskiej,
ale okazało się, że podopieczni musieliby pewne czynności
wykonywać za pomocą komputera, co raczej nie jest możliwe.
W Polsce mieszka ok. 20
tys. dzieci z autyzmem i ok.
10 tys. dorosłych. Osoby te
chcą i mogą pracować, są często wybitnie uzdolnione w
różnych dziedzinach. Jednak
na otwartym rynku pracy nie
mają większych szans. Prob-

lem bezrobocia i wykluczenia dotyka też ich rodzin, które zmuszone są do całodobowej opieki nad chorymi na autyzm. Powstanie modelowego przedsiębiorstwa społecznego w Wilczej Górze ma to
zmienić.
– Wybraliśmy do współpracy Lesznowolę, bo jest to gmina, która bardzo dobrze radzi sobie z wykorzystywaniem
unijnych funduszy, a lokalny
samorząd jest bardzo sprawny
i otwarty na nowe pomysły –
podkreśla Jakub Zgierski.
Czy jej śladem pójdą inne
gminy?
JJW
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Istotna
książka

Rozmowy toczą się wokół
nas nieustannie. Ale które są
naprawdę istotne?
Po co żyje chrześcijanin,
skąd się bierze
wiara, czy religie
mogą się spotkać, dlaczego
życie jest teatrem i czemu
trudno być
Samar ytaninem? Marcin
Witan, dziennikarz Redakcji
Programów Katolickich Polskiego Radia, z wykształcenia historyk, mieszkający w Sulejówku
sam mówi, że „lubi rozmawiać”.
Właśnie: nie – „pytać” ale „prowadzić dialog”. Szukając głębi,
dociera do ludzi, którzy w swoim życiu wiele przeszli, a wielu z
nich wprost mówi o cudach, które trzymają ich przy życiu. Jedenaście rozmów i tyleż sposobów
na odkrywanie prawdy przez ludzi, których warto słuchać i postawić im kilka ważnych pytań
wypełniło strony książki „Rozmowy istotne”.
Świadectwo wiary składane publicznie przez Adama Bujaka, Zdzisława Bieleckiego z
fundacji Dzieło Odbudowy Miłości, Antoninę Krzysztoń, czy
prof. Jana Grosfelda to przygoda na miarę życia i wielka pokusa, by przeżyć życie tak samo ciekawie.
TG
Marcin Witan, „Rozmowy istotne”.
Wydawnictwo Księży Marianów MIC,
Warszawa 2006.

KONKURS

Bazylika z bliska, choć daleka
Bazylika św. Piotra w Rzymie,
najważniejsza katolicka świątynia,
obchodzi 500. urodziny. Z tej
okazji w Włoskim Instytucie
Kultury w Warszawie otwarto
wystawę ukazującą artystyczną
i architektoniczną drogę tej
monumentalnej budowli.
W uroczystym otwarciu
ekspozycji, które odbyło się
26 kwietnia, wzięli udział: Anna Blefari Melazzi, ambasador
Włoch w Polsce, prof. Angelo Pierro Cappello, dyrektor
Włoskiego Instytutu Kultury w
Warszawie, oraz prof. Antonio
Forcelino, autor dwóch biografii Michała Anioła.
Wśród prezentowanych
eksponatów zobaczyć można
wiele interesujących fotografii,
dokumentujących ważne watykańskie wydarzenia: uroczyste pogrzeby, koronacje, wybory papieży, czy jubileusze.
Na wystawie pokazano także,
jak wyglądały przygotowania
do współczesnego oświetlenia Bazyliki oraz efekt końcowy odrestaurowanego nagrobka papieża Juliusza II della Rovere – grupy przepięknych,

ogromnych rzeźb, au- Bazylika
Piotrowej zasiadał Patorstwa Michała Anio- św. Piotra
weł V. Dzisiejsza bała, powszechnie zna- – piękna
zylika ma długość 186
nych jako posąg Moj- w każdym
m, wysokość kopuły
szczególe.
żesza.
wynosi 119 m, a we
Budowę Bazyliki Każdy chyba
wnętrzu świątyni momarzy, żeby ją
św. Piotra, wzniesio- odwiedzić
że zmieścić się około
nej w miejscu dawnej
80 tys. osób.
świątyni konstantyńŁUKASZ KRZYSZTOFKA
skiej, rozpoczęto 18
kwietnia 1506 roku, za ponty- Wystawę oglądać można do
fikatu Juliusza II, a zakończo- 12 maja w budynku Instytutu, przy
no w 1612 r., gdy na Stolicy ul. Marszałkowskiej 72. Wstęp wolny.
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Szukasz całodobowej opieki dla Twoich bliskich?!
Może sam potrzebujesz pomocy?!
Możemy rozwiązać Twój problem za jedyne 85 zł miesięcznie!!!
Care Center Sara jest pierwszą w Polsce ﬁrmą, która postawiła sobie za cel opiekę
nad ludźmi w podeszłym wieku, chorymi i samotnymi w ich naturalnym środowisku,
czyli w ich domach. Nasze Centrum Alarmowe działa przez 24 godziny na dobę.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (022) 609 16 15
lub na stronie www.sara-pomoc.pl
Care Center Sara Sp. z o.o.
ul. Sabały 3, 02-174 Warszawa
e-mail: handlowy@sara-pomoc.pl
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Wśród czytelników, którzy w poniedziałek 8 maja wyślą o godz. 12.00 e-mail
do naszej redakcji (na adres
warszawa@goscniedzielny.pl),
rozlosujemy pięć egzemplarzy
książki.


Wystawa we Włoskim Instytucie Kultury

ŁUKASZ KRZYSZTOFKA

Warto umieć rozmawiać
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 MAJOWY WIECZÓR Z POEZJĄ
Ambasada Republiki Litewskiej zaprasza
8 maja na spotkanie z poezją polską i litewską. Rozmowę o poezji prowadzić będzie troje litewskich poetów oraz nasza
redakcyjna koleżanka Barbara Gruszka-Zych. Okazją do spotkania jest wydanie
w Kownie dwujęzycznego wyboru wierszy Barbary Gruszki-Zych „Miegu su tavimi po oda” („Śpię z tobą pod skórą”), który inauguruje serię prezentującą polską
poezję współczesną na Litwie. Spotkanie
odbędzie się w Centrum Litewskim w
Warszawie (Aleje Ujazdowskie 12), o godz.
18.00
 MSZA DLA ZIEMIAN
10 maja o godz. 18.30 w kościele seminaryjnym, przy Krakowskim Przedmieściu
52/54 w Warszawie, zostanie odprawiona
Msza św. dla środowiska ziemiańskiego.
Duszpasterze ks. Mirosław Nowosielski
i ks. Marek Starowieyski zapraszają po
Eucharystii na spotkanie przy herbacie.
 KOŚCIÓŁ PRZED PAPIESKĄ
PIELGRZYMKĄ.
10 maja o godz. 17.00 w salonie wydawnictwa Ad Astra, al. 3 Maja lok. 2 na Powiślu,
prof. Włodzimierz Bojarski poprowadzi
spotkanie nt. „Cywilizacyjnych wartości
chrześcijaństwa” w kontekście papieskiej
pielgrzymki do Polski.
 DROGI CHRZEŚCIJAŃSTWA
11 maja o godz. 18.00 w parafii ewangelicko-reformowanej, przy ul. Solidarności
76 a w Warszawie, odbędzie się spotkanie
z Dariuszem Karłowiczem z cyklu: „Drogi
chrześcijaństwa”. Zapraszają na nie ks.
Lech Tranda, redaktor naczelny „Jednoty”,
i Zbigniew Nosowski, naczelny „Więzi”.
 ROLNICZY JUBILEUSZ
Z okazji 25. rocznicy rejestracji NSZZ
Rolników Indywidualnych „Solidarność”
13 maja o godz. 10.00 w Warszawie
rozpocznie się pochód rolników od Al.
Solidarności 127 (gmach główny sądu) do
archikatedry św. Jana, gdzie o godz. 12.00
Prymas Polski odprawi Mszę św. w intencji rolniczej „Solidarności”. Po uroczystościach kościelnych z rolnikami spotka się prezydent Lech Kaczyński. 14 maja, po Mszy św. w kościele św. Anny w
Wilanowie, rolnicy zapraszają wszystkich
na piknik. Z okazji rocznicy w Warszawie
odbędą się także dwie międzynarodowe konferencje: europejskich rolniczych
związków zawodowych na temat ich roli i
zadań w Unii Europejskiej oraz ministrów
rolnictwa z państw Unii Europejskiej na temat perspektyw rozwoju rolnictwa.

WARSZAWSKI

warszawa@goscniedzielny.pl

 SZKOŁA WIARY
13 maja o godz. 16.00 w sali przeorskiej klasztoru dominikanów przy ul.
Freta w Warszawie odbędzie się kolejne
spotkanie z cyklu „Dominikańska Szkoła
Wiary”. O rodzinie w społeczeństwie
mówić będzie o. Józef Puściłowski OP.
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.
 NA ROWER Z „SANTO SUBITO”
Grupa „Santo subito” zaprasza 13 maja na wycieczkę rowerową do Lasku
Bielańskiego. Grupa wyrusza o godz.
10.00 sprzed kościoła św. o. Pio przy
ulicy Rybałtów 25. W kościele pokamedulskim na Bielanach zostanie odprawiona Msza św., a po niej będzie majówka –
ognisko, gra w piłkę i ruch na świeżym
powietrzu, ale przede wszystkim – dyskusja o nauce Jana Pawła II. Więcej informacji pod adresem www.opio.pl/santosubito.
 SPOTKANIE Z POEZJĄ
STEFANII JANINY MACIĄGI
na którym zostanie zaprezentowana jej
nowa książka pt. „Wybieram życie”, odbędzie się 14 maja o godz. 11.00 w
Domu Pielgrzyma „Amicus” przy parafii
św. Stanisława Kostki, ul. Hozjusza 2.
 ABRAHAM I SARA
W SULEJÓWKU
Mariański Dom Rekolekcyjny „Betlejem”
w Sulejówku zaprasza od 26 do 28 maja na spotkanie rekolekcyjne „Abraham
i Sara” – dla małżeństw, które nie mogą
mieć dzieci, chociaż tego chcą. Jak odnaleźć wolę Bożą w tej sytuacji? Co Kościół
mówi o różnych metodach „leczenia”
bezpłodności? Czy warto pomyśleć o adopcji? Podczas spotkania odbędą się wykłady, również swoimi doświadczeniami
podzielą się również małżeństwa, które borykały się z problemem bezpłodności. Na miejscu będzie można także
skorzystać z indywidualnej pomocy psychologicznej i porozmawiać z kapłanem.
Spotkanie poprowadzi ks. Michał Kozak
MIC. Wcześniej, od 12 do 14 maja, w domu w Sulejówku odbędzie się weekendowa szkoła modlitwy: „Wypłyń na głębię”, czyli nauka modlitwy psalmami.
Szersze informacje i zgłoszenia pod numerem tel. 022-783-15-00 lub e-mail:
mdr@marianie.pl.


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

U benedyktynek w Otwocku

Czuwania
dla zabieganych

Jak znaleźć czas na modlitwę, gdy brakuje
go na wszystko poza pracą? Jak pracować
wśród ludzi, którzy żyją tak, jakby Boga
nie było? Jak żyć w małżeństwie, w którym
brakuje jedności? Dowiesz się u benedyktynek w Otwocku.
ARCHIWUM SIÓSTR BENEDYKTYNEK MISJONAREK

Zapowiedzi

Na modlitewne czuwania przychodzi nawet 50 osób

Zaczęło się pięć lat temu, gdy u Sióstr
Benedyktynek Misjonarek spotykała się grupa małżeństw – rodziców dzieci, chodzących do przedszkola prowadzonego przez
siostry. Wspólnie modlili się, dyskutowali o
dzieciach, problemach wiary i życia w rodzinie. Na spotkania, zwane nocnymi czuwaniami (trwają od godz. 18.00 aż do północy),
zaczęli też przychodzić dorośli spoza „kręgu
przedszkolnego”. Teraz każdorazowo bierze w nich udział ponad 50 osób.
„Czuwania są skierowane głownie do osób
w średnim wieku – aktywnych zawodowo,
mających już własne rodziny. Zauważamy, że
takich ludzi jest w naszych kościołach mało. Zapracowani, biegnący za pieniądzem, na
spotkanie z Bogiem często nie maja już czasu.
Sami należymy do tej grupy” – piszą organizatorzy spotkań u benedyktynek w Otwocku
Śródborowie, przy ul. Reymonta 68/70.
W czasie spotkania jest czas na modlitwę, wykłady i dyskusje z ciekawymi ludźmi, Mszę św. i posiłek. Gośćmi byli m.in.
Tomasz Zubilewicz, Jan Budziaszek, Hanna Gronkiewicz-Waltz, prof. Anna Świderkówna, Krzysztof Zanussi, Antonina Krzysztoń, Agnieszka Fatyga, Bogdan Rymanowski, Krzysztof Ziemiec. Na ostatnim spotkaniu, 22 kwietnia, Roman Kluska mówił o
tym, jak prowadzić biznes, angażować się w
życie społeczne bez dokonywania sprzecznych z Ewangelią kompromisów. Inni goście
mówili m.in. o zabieganych współczesnych
ojcach; radzili, jak dobrze odpocząć; jak po
chrześcijańsku radzić sobie ze zdradą, przemocą, chorobą małżonka.
Kolejne spotkanie odbędzie się 13 maja.
JJW

