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„Moi synowie” 
– tak zwracał się 
abp Kazimierz Nycz 
do osiemnastu 
prezbiterów, którzy 
7 czerwca przyjęli 
z jego rąk święcenia 
kapłańskie.

N a uroczystość w archikatedrze 
warszawskiej przybyli prymas 

Polski kard. Józef Glemp, warszaw-
scy biskupi, rodziny i przyjaciele 
młodych kapłanów. Abp Kazimierz 
Nycz zwrócił się do prezbiterów z oj-
cowskim przesłaniem: „Pamiętajcie, 
że zostaliście wzięci z ludzi i dla lu-
dzi ustanowieni, aby im pomagać 
w dążeniu do Boga”. Zwrócił uwagę 
na to, by w posłudze kapłańskiej nie 
szukali własnych korzyści i w peł-
ni żyli tym, w co wierzą i czego 
nauczają. 

„Wszystkim głoście Słowo Boże, 
które sami z radością przyjęliście, 
rozważajcie prawo Boże i wierzcie 

w to, co przeczytacie, nauczajcie 
tego, w co uwierzycie i pełnijcie to, 
co innych będziecie nauczać” – mó-
wił abp Nycz.

Po uroczystościach w archikate-
drze nowi kapłani, wraz z biskupa-
mi, opiekunami z seminarium, rodzi-
cami i proboszczami, wspólnie zjedli 

obiad w warszawskim seminarium. 
Podczas spotkania abp Nycz wręczył 
im dekrety, kierujące ich do pierw-
szych w ich kapłańskim życiu parafii. 
12 czerwca o godz. 18.30 w kościele 
seminaryjnym nowi kapłani odpra-
wią wspólną Mszę św. prymicyjną 
w języku łacińskim. jjw

Sto lat!

C zterdzieści lat kapłaństwa 
świętował 9 czerwca w ar-

chikatedrze św. Jana bp Marian 
Duś. Wieloletni przewodniczący 
Wydziału Budowy Kościołów ma 
duże zasługi przy wznoszeniu na 
terenie diecezji licznych świątyń. 
Dziś kieruje także Wydziałem 
Administracji Ogólnej i Personalnej 
oraz Wydziałem Spraw Zakonnych. 
Od 1995 r. jest krajowym duszpa-
sterzem Policji. Na kapłana został 
wyświęcony 6 czerwca 1968 r. 
przez kard. Stefana Wyszyńskiego. 
Pracował jako wikariusz w Grójcu, 
a po doktoracie z filozofii w zakre-
sie nauk społecznych był prefek-
tem w seminarium warszawskim. 
Później był proboszczem w Pyrach 
i dziekanem dekanatu piaseczyń-
skiego. 25 czerwca bp Marian bę-
dzie obchodził 70. urodziny.
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Święcenia i prymicje

Idziecie służyć
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9 czerwca, archikatedra św. Jana. Msza św. z okazji 40 lat kapłaństwa bp. Mariana Dusia

Diakoni leżą krzyżem, co symbolizuje oddanie się na wyłączną służbę 
Bogu i Kościołowi

W archidiecezji 
warszawskiej jest 

zaledwie kilkanaście 
parafialnych klubów 
sportowych. Dzieci 
i młodzież mogą w nich 
wyszaleć się na boisku 
czy na basenie, ale też 
nauczyć się zasad fair 
play, pomocy słabszym 
i nabrać przekonania, 
że wynik nie jest 
najważniejszy. 
Tego nie nauczą się 
w innych drużynach 
sportowych, 
nastawionych 
na zwycięstwa 
i promowanie 
najlepszych. Szkoda, 
że klubów jest tak 
mało. I szkoda, że 
księża w parafiach nie 
doceniają świetnej 
okazji do ewangelizacji, 
jaką daje sport.
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Komunikacja. Warszawiacy 
mają powody do zdenerwowania. 
Od 2 czerwca Zarząd Transportu 
Miejskiego wprowadził nowe 
wzory i nominały biletów, które 
jednak trudno było kupić w kio-
skach. Dostarczono ich zbyt mało, 
a niektórzy kioskarze, w proteście 
przeciwko obniżeniu im marży za 
sprzedaż biletów, nie zamówili 
ich wcale. W większości kiosków 
nie do zdobycia były bilety cza-
sowe, np. 20-minutowe, które 
są tańsze od biletów jednorazo-
wych. W punktach ZTM kolejki 
starszych osób ustawiły się po 
bilet seniora, na który osoby po 
65. roku życia mogą jeździć dowol-
nymi liniami przez cały rok.  jjw

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

warszawa@goscniedzielny.pl

Arcybiskup 
Kazimierz Nycz:
Nie spodziewałem się 
tak dobrego odzewu 
warszawiaków 
na zaproszenie na Dzień 
Dziękczynienia. 
Ich liczna obecność 
mile mnie zaskoczyła – 
powiedział w rozmowie 
z KAI abp Kazimierz 
Nycz, podsumowując 
uroczystości na Polach 
Wilanowskich 1 czerwca.
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Ikony u dominikanów

Wokół stadionu

Warszawa. Prawie sto współ-
czesnych ikon, wzorowanych na 
bizantyjskiej tradycji, można od 
5 czerwca oglądać na wystawie 
przy kościele dominikanów na 
Służewiu. Otwierając ekspozycję, 
bp Tadeusz Pikus życzył zebra-
nym, „aby spotkania z ikoną otwo-
rzyły serca na życie duchowe i na 
to, co jest najwspanialszym darem 
Bożym, na świętość i miłość”. 
Wystawa jest częścią międzyna-
rodowej konferencji „Ikona dziś”, 
która odbywała się w klasztorze 

ojców dominikanów od 2 do 12 
czerwca. Wzięli w niej udział 
ikonopisarze i badacze malar-
stwa ikonowego z Polski, Rosji, 
Grecji, Ukrainy, Białorusi, Węgier 
i Bułgarii, a także księża-history-
cy sztuki z Kościołów katolickie-
go i prawosławnego. Prelegenci 
dyskutowali m.in. o arcydziełach 
sztuki bizantyńskiej, grafice cer-
kiewnej, doświadczeniu ikonopi-
sarza, a także o relacjach między 
dawnym i współczesnym malar-
stwem ikonowym. jjw

Praga. Miejski plac wielkości 
Rynku Starego Miasta, terminal 
łączący przystanek kolei, metra 
i tramwajów, biurowiec w miej-
scu dzisiejszego dworca PKS, hala 
widowiskowo-sportowa, centrum 
kongresowe, a wszystko połączone 
pieszą promenadą – takie okolice 

Stadionu Narodowego mają zoba-
czyć goście przyjeżdżający na 
Euro 2012. 4 czerwca rozstrzy-
gnięto konkurs na zagospodaro-
wanie terenów wokół stadionu. 
Wygrała go praca przygotowana 
przez architektów dwóch firm: 
JEMS Architekci oraz Dawos. jjw

Wystawa towarzyszyła konferencji „Ikona dziś”

Prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz podobała się promenada, 
która może stać się miejscem spotkań warszawiaków

Centrum terapii
Bramki.  Pod koniec maja 
w Bramkach kard. Józef Glemp, 
Prymas Polski, poświęcił nowy 
budynek Centrum Terapii Za- 
jęciowej. Wcześniej odprawił 
Mszę w kościele św. Maksymiliana 
Kolbego. Placówkę prowadzi 
Krajowe Stowarzyszenie Wspie- 
rania Inicjatyw na Rzecz Lu- 
dzi Niepełnosprawnych i Nieza- 
radnych Życiowo „Przyłącz się 
do nas”. W siedmiu pracowniach 
terapii poddawanych jest ponad 
czterdziestu uczestników. jjw

Bilecik proszę!
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„Upragnione”, deficytowe 
bilety

15-lecie WTG
Genealogia. Warszawskie To- 
warz yst wo Genealogiczne 
powstało w 1993 r. Skupia ponad 
120 osób zainteresowanych dzie-
jami własnych rodzin, głównie 
z Warszawy. WTG pomaga im 
w poszukiwaniach i publikowa-
niu wyników badań. Kilkanaście 
drzew genealogicznych, efekt tych 
prac, można było oglądać na spe-
cjalnej wystawie, zorganizowanej 
w Centrum „Civitas Christiana” 
przy ul. Pięknej 16 B, które jest 
również miejscem comiesięcznych 
spotkań WTG. tg

Wykonanie 
takiego drzewa 
wymaga często lat 
mozolnej pracy 
w archiwach
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Ks. Dominik 
Augustyniak
– z par. św. Marii 
Magdaleny w War- 
szawie; syn Marian- 
ny i Wojciecha, ur. 
1973 r. w Warszawie; 

mianowany wikariuszem par.  
św. Stefana Króla w Warszawie

O. Tomasz 
Bajda MI 
(kamilianin)
– z par. św. Mikołaja 
Biskupa w Bochni; 
syn Marii i Henry- 
ka; ur.1972 r. w Bo- 

chni; po święceniach pozostaje do 
dyspozycji władz zakonnych 

Ks. Claudio 
Bonavita
– z Włoch; syn 
Marii Francesco 
i Vincenzo; ur. 1976 r. 
w Rocca Imperia- 
le (Włochy); stu-

diował w Archidiecezjalnym 
Seminarium Misyjnym Redem- 
ptoris Mater; mianowany wika-
riuszem par. Wszystkich Świętych 
w Warszawie

Ks. Sławomir 
Cierniak
– z par. Matki 
Bożej Zwycięskiej 
w Bydgoszczy; syn 
Aliny i Mirosława; 
ur. 1980 r. w Bydgosz- 

czy; mianowany wikariuszem 
par. Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa w Warszawie-Ursusie

Ks. Michał 
Dłutowski
– z par. św. Sta- 
nisława Kostki 
w Wa rszaw ie; 
syn Zofii i Wło- 

dzimierza; ur. 1974 r. w Warszawie; 
mianowany wikariuszem par. 
NMP Wspomożenia Wiernych 
w Zalesiu Dolnym

Ks. Janusz 
Figurski
– z par. Świętych 
Apostołów Pio- 
tra i Pawła w Przy- 
byszewie; syn Wan- 
dy i Bogdana; ur 

1983 r. w Grójcu; mianowany wika-
riuszem par. Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela w Lesznie

Ks. Vladislav 
Geimor
– z Kazachstanu; 
syn Galiny i Vale- 
rija; ur. 1976 r. 
w Pavlodar (Ka- 
zachstan); stu- 

diował w Archidiecezjalnym Se- 
minarium Misyjnym Redemptoris 
Mater; mianowany wikariuszem 
par. Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Pruszkowie-Żbikowie

Ks. Seweryn 
Gos
– z par. Matki Bożej 
Ostrobramskiej 
w Olsztynie; syn 
Danuty i Mieczy- 
sława; ur. 1979 r. 

w Olsztynie; mianowany wika-
riuszem par. MB Wspomożycielki 
Wiernych w Warszawie

Ks. Rafał 
Andrzej 
Kędzierski
 – z par. św. 
To m a s z a  A p . 
w Warszawie; syn 
Iwony i Leszka; ur. 

1978 r. w Warszawie; studiował 
w Archidiecezjalnym Seminarium 
Misyjnym Redemptoris Mater; 

mianowany wikariuszem par.  
św. Józefa Oblubieńca NMP 
w Warszawie-Ursusie

Ks. Marcin 
Korzeniowski
– z par. Najświętszej 
Maryi Panny w Ust- 
ce; syn Marii i Lu- 
domira; ur. 1974 r. 
w Słupsku; mia-

nowany wikariuszem par. NMP 
Matki Kościoła w Otrębusach

Ks. Piotr 
Ksawery 
Narkiewicz
– z par. we Wro- 
cławiu; syn Małgo- 
rzaty i Włady- 
sława; ur. 1970 r. 

w Wrocławiu; studiował w Ar- 
chidiecezjalnym Seminarium 
Misyjnym Redemptoris Mater; 
mianowany wikariuszem par. 
Dzieciątka Jezus w Warszawie

Ks. Bogdan 
Niedbała
– z par. św. Jana 
Chrzciciela w Szwe- 
licach (diecezja 
płocka); syn Jad- 
wigi i Jana; ur. 

1983 r. w Pułtusku; mianowany 
wikariuszem par. Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Warszawie

Ks. Grzegorz 
Nowaczek
– z par. w Gdań- 
sku; syn Zofii 
i Jakuba; ur. 1961 r. 
w Gdyni; studio-
wał w Archidie- 

cezjalnym Seminarium Misyjnym 
Redemptoris Mater; mianowany 
wikariuszem par. św. Stanisława 
Kostki w Warszawie

Ks. Stanisław 
Podgórski
– z par. Boguro- 
dzicy Maryi w War- 
szawie; syn Cecy- 
lii i Zygmunta; 
ur. 1981 r. w Warsza- 

wie; mianowany wikariuszem par. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Warszawie-Ursusie

Ks. Marcin Uhlik
– z par. Dzieciątka 
Jezus w Warsza- 
wie; syn Teresy 
i Edwarda; ur. 1979 
r. w Warszawie, 
mianowany wika-
riuszem par. św. 

Wojciecha w Warszawie

Ks. Łukasz 
Maria 
Wiśniewski
– z par. Matki 
Bożej Różańcowej 
na Bródnie; syn 
Elżbiety i Marka; 

ur. 1981 r. w Warszawie; studiował 
w Archidiecezjalnym Seminarium 
Misyjnym Redemptoris Mater; 
mianowany wikariuszem par. św. 
Tomasza Ap. w Warszawie

Ks. Adrian 
Zawadzki
 – z par. śś. 
Piotra i Pawła 
w Drwalewie; syn 
Jadwigi i Stanis- 
ława; ur. 1980 r. 

w Grójcu; mianowany wikariu-
szem par.  Ofiarowania Pańskiego 
w Bliznem

Ks. Maciej 
Ziembicki
– z par. parafii 
św. Małgorzaty 
we Wrociszewie; 
syn Stanisław y 

i Tadeusza; ur. 1979 r. w Grójcu; 
mianowany wikariuszem par. św. 
Szczepana w Raszynie

Święcenia prezbiteratu

Witamy nowych kapłanów
Siódmego czerwca w archikatedrze św. Jana 
Chrzciciela w Warszawie osiemnastu diakonów 
przyjęło święcenia prezbiteratu. Poniżej 
przedstawiamy nowych kapłanów archidiecezji.
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Księżom Prezbiterom 
składamy najlepsze życzenia 
wytrwania w powołaniu 
i radości z kapłańskiej służby.  
A do życzeń dodajemy serdeczną 
modlitwę. 

Redakcja  
i czytelnicy



Gość warszawskiIV
G

o
ść

 N
ie

dz
ie

lN
y

15
 c

ze
rw

ca
 2

00
8

C zerwiec to dla kapłanów czas przeprowa-
dzek. Dwunastu księży odebrało nomina-

cje na urzędy proboszczowskie. Ks. kanonik 
Bogdan Bartołd, od dziesięciu lat rektor ko-
ścioła akademickiego św. Anny, żegna środo-
wisko studenckie. Przenosi się niedaleko – do 
archikatedry św. Jana Chrzciciela, jako jej 
nowy proboszcz. Nowym rektorem kościoła 
akademickiego zostaje ks. Jacek Siekierski, 
wikariusz par. św. Tomasza Ap. w Warszawie. 
Od siedemnastu lat katechizuje, jest doradcą 
metodycznym i ekspertem w komisjach eg-
zaminacyjnych MENiS.

Ks. kanonik Kacper Kisieliński, pro-
boszcz z par. św. Edwarda w Pruszkowie, 
obejmie kampinoską par. Niepokalanego 
Serca NMP w Wierszach. Natomiast do-
tychczasowy proboszcz z Wierszy stanie 
się kustoszem sanktuarium św. Elżbiety 

w Powsinie. Ks. kanonik 
Grzegorz K r ysztof ik, 
proboszcz par. św. Izydo-
ra Oracza w Nowej Wsi, 
pozostanie w dekanacie 
wareckim, ale przejdzie 
do par. MB Szkaplerznej 
w Warce. Na jego miejsce 

do Nowej Wsi trafi ks. Jacek Zalewski, który 
dotychczas był wikariuszem w 35-tysięcz-
nej par. Wniebowstąpienia Pańskiego na 
Ursynowie. Dotychczasowy proboszcz par. 
MB Szkaplerznej ks. prałat Zenon Tomczak 
przejdzie z Warki do par. św. Edwarda 
w Pruszkowie. Do Pruszkowa pójdzie też 
ks. Marian Mikołajczak, proboszcz par. MB 
Królowej Pokoju w Warszawie. Obejmie pro-
bostwo par. św. Kazimierza

Proboszcz par. Opatrzności Bożej w Wi-
lanowie, ks. prałat Zdzisław Struzik, został 
mianowany proboszczem par. Dobrego Paste-
rza w Warszawie. Jego miejsce w Wilanowie 
zajmie dotychczasowy wikariusz tej parafii, 
ks. Krzysztof Mindewicz.

Lubiany przez dziennikarzy ks. kanonik 
Jarosław Mrówczyński, rzecznik prasowy 
abp. Kazimierza Nycza i równocześnie rektor 
kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP w Res 
Sacra Miser, został mianowany proboszczem 
par. MB Królowej Pokoju w Warszawie. 

Nowego proboszcza będzie też miała 
śródmiejska par. Wszystkich Świętych. 
Zostaje nim ks. Mirosław Nowak – do tej 
pory rezydent par. Nawiedzenia NMP 
w Warszawie. 

Od 1 lipca administratorem par. św. Marii 
Magdaleny w Promnie będzie ks. Władysław 
Wojdat, misjonarz powracający z Rosji, który 
był proboszczem parafii w Twerze, a także 
kapelanem polskiego Cmentarza Wojennego 
w Miednoje

Na emeryturę przechodzą proboszczo-
wie: ks. prałat Józef Łazicki z par. Dobrego 
Pasterza w Warszawie, ks. prałat Józef Pod-
stawka z par. św. Kazimierza w Pruszkowie 
oraz kustosz powsińskiego sanktuarium 
ks. prałat Jan Świstak. Abp Kazimierz Nycz 
zwolnił też z urzędu proboszczów: ks. prałata 
Andrzeja Filabera z parafii archikatedral-
nej oraz ks. prałata Henryka Małeckiego 
z par. Wszystkich Świętych w Warszawie. 
Ks. prałat Henryk Małecki wraca do kurii 
– od lipca obejmie nowe stanowisko modera- 
tora kurii. O tym, jak od lipca zmieni się 
warszawska kuria, napiszemy w kolejnym 
numerze.

 jjw

W kurii metropolitalnej 
3 czerwca kilkunastu 
proboszczów odebrało 
nominacje kierujące 
ich do nowych parafii. 
A to dopiero 
początek zmian.

Czerwcowe zmiany w archidiecezji

Nowi proboszczowie
Czas spoważnieć?

ks. kanonik Bogdan Bartołd, 
odchodzący rektor kościoła 
akademickiego św. anny
– biorę bagaż piętnastu lat 
pracy w duszpasterstwie 
akademickim i idę do tych, 

do których zostaję posłany. może ta 
nominacja ma mi dać do myślenia, że 
pora dorosnąć i spoważnieć? W parafii 
archikatedralnej chciałbym ożywić 
pracę duszpasterstw, bardziej wydobyć 
atuty tego miejsca: jego bogatą historię, 
kontekst patriotyczny, kulturowy, to, że 
w bazylice archikatedralnej posługiwał 
sługa boży kard. Stefan  Wyszyński, 
modlił się w niej Jan Paweł ii… trzeba 
też będzie podjąć prace konserwatorskie 
świątyni. na razie modlę się, żeby nic 
nie zepsuć.

Idę z bojaźnią
ks. Jacek Siekierski, 
nowy rektor kościoła 
św. anny
– nominację przyjmuję 
z wielką pokorą. Wielcy 
umiłowani poprzednicy 

wyznaczyli św. annie dobry kurs i moim 
zadaniem będzie prowadzić ten statek 
dalej i pilnować, żeby nie zboczył 
z kursu ani nie osiadł na mieliźnie. ks. 
bogdan nie odszedł daleko i będzie 
spoglądał na św. annę. chcę być do 
dyspozycji studentów przez 24 godz. na 
dobę, jeśli tylko będą tego potrzebowali. 
bo w kościele św. anny atmosferę 
tworzą przede wszystkim studenci, 
a nie rektor. bardzo liczę na pomoc, 
współpracę i inicjatywę świeckich. 
W sierpniowej pielgrzymce na Jasną 
górę pójdziemy razem z ks. bogdanem 
bartołdem, ja zacznę od niej poznawać 
nowe środowisko. mam świadomość, 
że praca w duszpasterstwie 
akademickim łączy się z poważnymi 
wyzwaniami duszpasterskimi. 
Patrzę jednak w przyszłość z ufnością, 
zawierzając moją posługę opiece 
ducha Świętego oraz wiedząc, 
że będę mógł liczyć na nieocenioną 
pomoc księży współpracujących 
wraz ze mną, którzy znają już 
to środowisko.

Dwunastu 
proboszczów 
obejmie 
od lipca 
nowe parafie
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Centrum Myśli JP2: rozstrzygnięcie konkursu dla licealistów 

Znają i wdrażają
Czterdziestu 
licealistów  
wzięło udział 
w drugiej edycji 
konkursu  
„JPII – wiem i znam”. 
Wyniki  
ogłoszono  
1 czerwca 
w „Mieście 
Miłosierdzia”.

G abriela Tomkiewicz już pra-
wie pakuje walizki. Swoim 

projektem „Europa dwóch płuc” 
zachwyciła jury konkursu „Jan 
Paweł II – wiem i znam”, bo za-
proponowała przybliżanie papie-
skiego nauczania przez muzykę. 
Wygrała dwuosobową wycieczkę 
do Rzymu. Drugie miejsce i laptop 
przypadły Annie Gawlik z Liceum 
im. Władysława IV, a trzecie – 
Kindze Najkowskiej z Liceum 
im. Leona Kruczkowskiego 
w Ursusie.

– Poziom konkursu był bardzo 
wysoki i jury, w którego skład we-
szli m.in. Paweł Zuchniewicz i ks. 
Dariusz Kowalczyk, miało spory 
kłopot z przyznaniem pierwszych 
miejsc – mówi Łukasz Ofiara, ko-
ordynator konkursu, z Centrum 
Myśli Jana Pawła II.

Konkurs miał promować 
wśród młodych ludzi nie tylko 
wiedzę o Papieżu, ale przede 
wszystkim sposoby upowszech-
niania jego nauczania w lokal-
nych środowiskach. Uczestnicy 

wzięli udział w warsztatach, które 
przygotowywały ich do napisania 
projektu, szukania sponsorów 
i sposobów realizacji.

– Bo liczy się nie tylko bierna 
znajomość papieskiego nauczania, 
ale umiejętność wdrożenia go w ży-
cie – tłumaczy Łukasz Ofiara.

Jury wyróżniło również Jana 
Słoniewicza i Małgorzatę Konias 
jako dobrze zapowiadających się  
liderów projektów społecznych. 
W nagrodę CMJP2 sfinansuje ich 
szkolenie liderskie.  tg

Noszę jego przemówienia
Z Gabrielą 
Tomkiewicz, 
laureatką konkursu 
„JPII – wiem  
i znam” rozmawia 
Tomasz Gołąb

Tomasz Gołąb: Masz dopiero  
18 lat, może nigdy nie widziałaś 
Jana Pawła II osobiście, a wygry-
wasz pierwszy poważny konkurs 
skierowany do warszawskich 
licealistów. Czujesz, że jesteś z 
pokolenia JPII?
Gabriela Tomkiewicz: – Oczy-
wiście! I to nie tylko dlatego, że 
uczę się w szkole katolickiej. Dla 
mnie Jan Paweł II jest w życiu 
kimś ważnym, choć rzeczywiście 

nie miałam szczęścia go spotkać. 
Dlatego też bardzo przeżyłam jego 
odejście.

Masz teraz w plecaku coś z na-
uczania Jana Pawła II?

– Dziś nie, bo mam dużo lek-
cji. Ale wczoraj nosiłam ze sobą 
jego przemówienia do młodzie-
ży. Więc, jak widać, nie robię 
tego tylko z powodu konkursu 
(śmiech). W domu czytam Evan-
gelium vitae.

Encykliki papieskie nie są pisane 
łatwym językiem…

– Wiem, w końcu Papież  
był też filozofem. Jego dzieła  
nie nadają się do czytania je-
den raz. Sięgam do nich wielo-
krotnie. Dopiero wówczas je 
odkrywam…

Twój projekt najbardziej podo-
bał się jurorom konkursu. Jak 
myślisz, dlaczego? 

– Może dlatego, że ma wymiar 
ekumeniczny. Przyświecały mi 
słowa Papieża, który mówił w 
1991 r. w Częstochowie, że „runę-
ły mury podziału”. Chciałam zor-
ganizować warsztaty muzyczne 
dla chórów: greckokatolickiego, 
ormiańskiego, prawosławnego 
i katolickiego. Sama śpiewam w 
chórze, więc wiem, że muzyka 
naprawdę może łączyć. Przed 
koncertem, w moim projekcie, 
znalazło się miejsce na wykład 
o jednoczeniu się Kościołów 
Wschodu i Zachodu. Jeśli się uda, 
koncert odbędzie się 22 listopa-
da, we wspomnienie św. Cecylii. 
Marzę o tym, by się mógł odbyć 
w katedrze praskiej.  •
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Kopią u księdza

W yobraźcie sobie, że niesiecie coś 
bardzo cennego, co należy do 
kogoś, kto jest dla was ważny, 
na przykład mamy lub taty – 

mówi Łukasz Grochala, student matematyki 
na UKSW.

– Telewizor mojej babci… – śmieją się 
chłopcy, którzy dopiero co skończyli trening 
i teraz siedzą na środku hali w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego.

–… i to coś niechcący się zniszczy – ciągnie 
dalej Łukasz.  – Boicie się przyznać, ale jednak 
idziecie i przepraszacie właściciela. Tak samo 
jest w naszej relacji z Bogiem. Czasami zrobi-
my coś nie tak, zgrzeszymy i boimy się…

– Musimy Go przeprosić – mówi drugo-
klasista Bartek, który właśnie był w Pierwszej 
Komunii.

– To się nazywa bojaźń Boża. Smutno nam, 
że zraniliśmy Boga, więc idziemy Go przepro-
sić i wierzymy, że On nam wybaczy – mówi 
Łukasz.

Cotygodniowe treningi młodszych chłop-
ców z Parafialnego Amatorskiego Klubu 
Sportowego „Ostaniec” Ursynów kończą się 
religijnymi pogadankami. Przygotowują je stu-
denci z grup modlitewnych parafii bł. Edmunda 
Bojanowskiego, gdzie proboszczuje ks. Adam 
Zelga – jeden z najbardziej związanych z foot-
bolem polskich księży. Wszędzie tam, gdzie był 
wikarym: w Żychlinie, Sulejówku, Pruszkowie, 
Warszawie zakładał drużyny piłkarskie. Także 
na Wolicy, gdzie został proboszczem.

Za faul – przeproś
Do klubu ks. Zelga zaprosił ministrantów z 

podstawówek i gimnazjów, chociaż na treningi 
przychodzą też licealiści i studenci. W sumie 
prawie pięćdziesięciu młodych piłkarzy, po-
dzielonych na trzy grupy. 

– Nie jesteśmy wyselekcjonowaną grupą 
sportowców, tylko ministrantami, którzy spę-
dzają wolny czas kopiąc piłkę, ucząc się zasad 
fair play, a nie zwycięstwa za wszelką cenę 
– mówi trener Marek Jędrasiewicz. – Waż-
niejsze są dla nas uczciwość, życzliwość wobec 
drugiego, zdrowa rywalizacja niż wyniki w 
tabelach. Na treningach kształtuje się charak-
ter – chłopcy uczą się nie poddawać, szukać 
swoich mocnych stron, tego, jak podnieść się 
po porażce i cieszyć sukcesem. To przyda się 
im nie tylko w sporcie. 

Sport nie istnieje bez rywalizacji. „Osta-
niec” jeździ więc na turnieje, pnie się w górę 

w lidze ministranckiej, dorobił się gabloty 
z pucharami. Chociaż chłopcom zdarza się 
też popłakać w szatni po przegranym meczu. 
Teraz właśnie przygotowują się do diecezjalnej 
parafiady w Pruszkowie. 

– Na puchary bardzo, bardzo długo pra-
cowaliśmy. Ale ja zaciągnąłem do drużyny 
mojego kolegę z klasy, który okazał się su-
perstrzelcem i teraz zajęliśmy piąte miejsce 
na turnieju. Goli nie przepuszczam, a jak się 
zdarzy, to cóż, w następnym meczu zagram 
lepiej. Kiedyś się przyznałem, że sfaulowałam 
i dostałem za to żółtą kartkę, ale co tam! Nie 
żałuję – mówi szczerze Robert Walkiewicz 
z klasy III a Szkoły Podstawowej nr 318 na 
Ursynowie.

Co roku w parafii bł. Bojanowskiego w cza-
sie specjalnej Mszy św. najlepszym piłkarzom 
wręczane są parafialne Oscary. O nagrodzie 
wcale nie decyduje liczba zdobytych goli. 

– Podoba mi się w tym klubie i w nim zo-
stanę. Moim ulubionym piłkarzem jest Kuba 
Błaszczykowski, ale miał kon-
tuzję i nie pojechał na Euro. 
Trochę mi go żal – mówi Mi-
kołaj Borkowski, napastnik 
„Ostańca”.

Wiara na boisku
– Jest to pięk-

ne połączenie 
sportu, 
z d r o w ej 
rywaliza-
cji, przy-
jaźni, 
koleżeń-
skości 
i potrze-
by w tym 
wszystkim 
Boga. I nie 
mówi to 
pani klery-
kał. Stwo-
rzono 

też „klub okołoklubowy”, czyli zaprzyjaź-
nionych rodziców, którzy nieprzypadkowo 
wybrali dla swoich dzieci właśnie tę dru-
żynę. W tym klubie nie ma patologii. Tutaj 
trzeba umieć przeprosić, pomodlić się za 
sfaulowanego kolegę… – zaznacza Wiesław 
Walkiewicz, którego syn należy do klubu 
już cztery lata.

Ile Boga jest w kopaniu 
piłki? Bardzo dużo, jeśli 
piłkę tę kopią młodzi 
z „Ostańca”.

tekst
Joanna Jureczko-Wilk

jwilk@goscniedzielny.pl
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Do niedawna w „Ostańcu” trenował chło-
piec po porażeniu mózgowym, z lekkim niedo-
władem kończyn. Nikomu nie przeszkadzało, 
że nie potrafił szybko biegać.

– Otaczany był troską, nigdy nie usłyszał 
od kolegów żadnych przykrych słów, chociaż 
w czasie meczu emocje sięgają zenitu – mówi 
jeden z opiekunów. 

Obóz duchowo-sportowy

Każdego roku „Ostaniec” wyjeż-
dża na obóz, który ks. Zelga nazywa 
duchowo-sportowym, bo dni nie są 
wypełnione tylko treningami. Ks. 
Tomasz Moch – choć sam niekopią-
cy – potrafi sportowe zasady wpro-
wadzić do katechezy. Na tegoroczny 
lipcowy obóz w Łebie przygotował 

specjalny program, oparty na 
drużynie świętych. Na ataku 

grają w niej św. Jan Apostoł 
i św. Piotr, w bramce stoi św. 
Andrzej Bobola, a na pomo-

cy gra nawet św. Faustyna. Każdego 
dnia uczestnicy będą poznawali duchowość 
jednego świętego i będą próbowali zdobyć 
jego „autograf”.

– W czasie ubiegłorocznego obozu w So-
bieszewie, kiedy rano zaczynaliśmy dzień 
modlitwą, szliśmy na Mszę św., stawaliśmy 
do modlitwy przed jedzeniem, uczestnicy in-
nych obozów patrzyli na nas jak dziwolągi. 
Ale potem na nasze Msze przychodziła nawet 
grupa Rosjan – mówi Andrzej Koziar, który 
organizował ubiegłoroczny obóz.  

Fanklub legii
Na Wolicy mieszka kilku zawodników 

pierwszego składu Legii Warszawa. W para-
fii powstał więc fanklub drużyny. Odbywają 
się odczyty o historii klubu, konkursy, wy-
stawy fotograficzne. Młodzi piłkarze mogli 
spotkać się z zawodowcami, m.in. Dariuszem 

Dudkiem, Tomaszem Kiełbowiczem, 
Piotrem Włodarczykiem, trenerem 
Jerzym Engelem. 31. ostatniego dnia 
miesiąca podczas porannej Mszy św. 
ksiądz modli się za klub, a wśród mi-
nistrantów jest jeden z piłkarzy Legii. 
Młodzi piłkarze pamiętają też o rocz-
nicy urodzin Kazimierza Deyny i 24 
października uczestniczą we Mszy św. 
w jego intencji. 

A 20 czerwca na SGGW „Osta-
niec” zagra charytatywny mecz 
z Legią, z którego dochód zostanie 
przeznaczony na pomoc dzieciom 
z chorobą nowotworową. •

Kopią u księdza

Dlaczego tak mało 
parafialnych drużyn?

Ks. Adam Zelga
– to, czy w parafii powstanie 
drużyna, niekoniecznie 
piłkarska, ale jakiejkolwiek 
innej dyscypliny sportu, 
zależy od księdza, od tego, 

czy ma wizję i chęci. księża często nie 
dostrzegają w sporcie perspektyw 
ewangelizacji. a ewangelia i sport mają 
sobie wiele do zaoferowania. Wiara 
może uchronić sport od patologii. 
Sport zaś uczy ascezy, pracy nad sobą, 
koncentracji, wytrwałości. W „ostańcu” 
nie nastawiamy się na wyniki, tylko na 
pracę wychowawczą.
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Po treningu 
czas na krótką 
katechezę

Z lewej: Liczy 
się zapał i chęć, 
a nie liczba 
zdobytych goli
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Zapowiedzi

Festiwal misyjny
VI Festiwal Misyjny „Bóg mnie kocha” od-

będzie się 15 czerwca w Zielonce k. Warszawy. 
W samo południe przy Krzyżu harcerskim w 
Zielonce k. Warszawy rozpocznie się „Anioł 
Pański” z udziałem dzieci z Misyjnego Apo-
stolstwa w Gimnazjum Miejskim im. kard. 
Stefana Wyszyńskiego. Po modlitwie nastą-
pi wręczenie krzyży i dyplomów Misyjnego 
Apostolstwa Niepełnosprawnych Dzieci. 
O godz. 13.00 w kościele Matki Boskiej Często-
chowskiej ks. dr Czesław Noworolnik, sekre-
tarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, odpra-
wi Mszę św.  Słowo Boże czytać będą klerycy z 
Rwandy i Kongo, a oprawę muzyczną liturgii 
przygotują siostry pasjonistki z Kamerunu 
oraz zespół z Papieskich Dzieł Misyjnych. O 
godz. 14.00 na placu Jana Pawła II rozpocznie 
się festiwal, w którym wystąpią Magda Anioł 
z zespołem i Full Power Spirit. Przewidziane 
jest rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
„Kartka pocztowa do misjonarza”, wręczenie 
dorocznej „Nagrody im. Małej Ani z Zielonki”, 
występ laureatów ogólnopolskiego konkursu 
„Mój szkolny kolega z Afryki” oraz misyjne 
błogosławieństwo i parada motocykli. Podczas 
koncertów prezentowane będą świadectwa 
misjonarzy, odbędą się też licytacje, z których 
dochód zostanie przeznaczony na budowę 
studni dla Misji Katolickiej Gamboma w Kongo 
Brazawille.

Kino plenerowe
19 czerwca o godz. 21.00 w Centrum 

Kultury „Dobre Miejsce”, przy ul. Dewajtis 3, 
odbędzie się plenerowy pokaz filmu: „U Pana 
Boga za piecem” w reżyserii Jacka Bromskiego. 
Wstęp wolny.

Święcenia diakonatu
21 czerwca o godz. 11.00 w sanktuarium 

św. Andrzeja Boboli na Mokotowie biskup 
polowy Tadeusz Płoski udzieli święceń diako-
natu kandydatom na ojców jezuitów. 

Porady dla uzależnionych
Cztery razy w tygodniu w Szpitalu Pra-

skim (al. Solidarności 67 w Warszawie, pok. nr 
4) zespół psychologów i specjalistów w dzie-
dzinie terapii uzależnień udziela bezpłatnych 
porad osobom uzależnionym od alkoholu, 
ich rodzinom i bliskim. Punkt informacyj-
no-konsultacyjny działa we wtorki w godz. 
8.30–11.30. Wykłady dla osób uzależnionych od 
alkoholu odbywają się w poniedziałki w godz. 
17.00–20.00 i w środy w godz. 8.00–11.00. Wy-
kłady dla rodzin i bliskich osób uzależnionych: 
we czwartki w godz. 17.00–20.00. Po wykładach 
można skorzystać z porady indywidualnej.

To też było życie

Dziękują przez łzy
Za dzieci, które zmarły przed 
narodzeniem, dzieci urodzone 
po poronieniach i czekające na 
narodziny oraz za wsparcie 
współmałżonków, lekarzy 
i psychologów modlili się 
członkowie Stowarzyszenia 
Rodziców po Poronieniu, 
podczas Mszy św. odprawionej  
3 czerwca w kościele  
św. Marcina w Warszawie.

W  homilii ks. Piotr Staniewicz podkre-
ślił, że inicjatywa Mszy św. dzięk-

czynnej powstała z okazji ustanowienia 
Dnia Dziękczynienia, który po raz pierwszy 
obchodzony był 1 czerwca. Rodzice, którzy 
przeżyli stratę dziecka, chcieli też dziękować 
Bogu za dar życia dzieci narodzonych. „Każde 
dziecko pojawiające się na świecie, noszone 
pod sercem matki, jest kochane miłością, która 
zdolna jest przemienić wszystko, jest silniejsza 
od śmierci” – mówił kaznodzieja. 

Ks. Staniewicz przypomniał, że co roku 
w Polsce prawie 40 tys. kobiet traci dziecko 
w wyniku poronienia. Jest to „cicha tragedia 
rodziców, wobec której inni w swej niewie-
dzy lub lęku często przechodzą bez słowa”. 
Zdaniem duchownego, intymna więź, która 
rodzi się między rodzicami, nawet wtedy, gdy 

dziecka już na ziemi nie ma, może się realizo-
wać w innym wymiarze. „Każde życie, nawet 
to tak dramatycznie krótkie, ma swój sens 
i cel. Każde życie jest objęte zbawczą łaską 
Chrystusa” – dodał.  

Ks. Staniewicz zacytował także wypowie-
dzi kobiet, które na internetowym forum www.
poronienie.pl podzieliły się swoimi przeżycia-
mi po stracie dziecka.  „Dziękuję za każdy dzień 
z tych szesnastu tygodni, kiedy byłam z moją 
córką, która odeszła przedwcześnie. Dziękuję 
za każde słowo zrozumienia, które otrzyma-
łam po stracie Inki– najpierw w konfesjonale, 
potem na forum. Dziękuję Bogu za poczucie, 
że nie jestem sama ze swoim cierpieniem, że 
On doskonale wie, co czuje rodzic po stracie 
dziecka” – napisała jedna z kobiet.

Stowarzyszenie Rodziców po Poronieniu 
istnieje od 2004 r. Członkowie stowarzyszenia 
udzielają emocjonalnego wsparcia rodzicom 
po poronieniu i ich rodzinom. Prowadzą dzia-
łania informacyjne o poronieniu i jego skut-
kach w aspekcie medycznym, psychologicz-
nym, społecznym i prawnym. Edukują w tym 
względzie również środowiska medyczne. 

Stowarzyszenie prowadzi serwis interne-
towy www.poronienie.pl., w którym znajdują 
się m.in. informacje medyczne o poronieniach 
i zdrowiu kobiety po tym traumatycznym 
wydarzeniu. Stworzyło też „Dekalog osiero-
conych rodziców”. W serwisie znajdziemy 
również wyjaśnienia teologiczne co do losu 
zmarłych przed narodzeniem, nieochrzczo-
nych dzieci. jjw, kai
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Każde życie, nawet najkrótsze, ma sens


